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Vážení spoluobčané,
Rok se sešel s rokem a opět dochází k bilancování činnosti obce za poslední období.
Koncem minulého roku jsem se zmínil o vyhraném soudním sporu s Lesy ČR a dalšími subjekty.
K této problematice je třeba říct, že zastupitelstvo obce založilo obchodní společnost „Bouzovské lesy s.r.o.“ se sídlem v Bouzově v budově OÚ.
Společnost začala působit od 1. 5. 2012 a jednatelem je Ing. Miroslav Půr. Společnost přes počáteční problémy se postupně stabilizovala. Došlo
k vypracování lesního hospodářského plánu na
období 10 roků. Na základě toho se provádí hospodaření s majetkem obcí, které se podílely na
založení s.r.o. V této oblasti je několik úkolů, které
musíme vyřešit. Jedná se především o identifikaci dalších parcel, které budou předmětem vydání, musí být zakončen proces schvalování dohod
o vypořádání majetku bývalého lesního družstva
s dalšími subjekty, které mají majetek už vydán
a hospodaří s ním. Tím dojde k přehodnocení podílů mezi zakládajícími obcemi, tj. Bouzov, Luká,
Hvozd a Ludmírov.
V této souvislosti stále čekáme na rozhodnutí
Krajského soudu v Brně, který řeší vydání pozemků v katastrech obcí Ludmírov a Hvozd.
V neposlední řadě jde o finanční kompenzaci
s LČR za období trvání soudního sporu. Žaloba se
připravuje na příští rok. I přes své krátké působení společnost vykázala za letošní rok zisk, který
bude přerozdělen mezi obce.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na „rozjezdu“ společnosti a pomohli vytvořit subjekt, který bude prospěšný pro obec.
Po dlouhotrvající administraci se v měsíci říjnu rozběhly práce na rekonstrukci náměstí v Bouzově. V souběhu s touto investicí bude opravena
místní komunikace k parkovišti včetně veřejného
osvětlení. V prostoru za fotbalovým hřištěm vznikne parkovací plocha, která pojme cca 50 vozidel.
Termín dokončení je stanoven na květen 2013.
V rámci rekonstrukce náměstí bude zrestaurován kříž a v parčíku před OÚ bude znovu instalován památník obětem I. a II. světové války.
V přípravě je dokumentace k územnímu řízení
na vybudování čističky odpadních vod. S největ-

č. 6/2012
ší pravděpodobností se budou řešit následující
místní části: Bouzov, Doly, Podolí a Jeřmaň. Vlastní ČOV bude umístěna za obcí¨Jeřmaň. V případě realizace stavby by ostatní místní části byly
řešeny svozem odpadních vod na ČOV. Návrh tras
kanalizace je k dispozici na OÚ.
Pokračují i práce na změně č. 1 Územního plánu obce Bouzov, kde jsou mimo jiné i řešeny další
možné plochy na výstavbu rodinných domů.
Na základě už zpracované revitalizace Blažovského potoka byla podána žádost na realizaci I.
etapy na SFŽP. Jedná se o úpravu koryta a vybudování dalších mokřadů.
Z drobnějších akcí byl rekonstruován most na
Dolech, vznikla nová dětská hřiště v Kozově, Jeřmani a Kovářově. S ohledem na možnost získání
nového vozidla pro SDH Bouzov došlo k rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice, na které se
podílela řada místních občanů, za což jim rovněž
patří poděkování. Občané Hvozdečka přispěli darem na obnovu dveří a oken u kapličky. Zbývající
část zaplatila obec.
Konečně jsme se také dočkali dloho očekávané opravy silnice z Bouzova do Slavětína. Zatím
je opravena část mezi Bouzovem a Hvozdečkem.
Na jaře příštího roku se bude pokračovat až do
Slavětína včetně průtahů Hvozdečkem a Kovářovem.
Pozitivní také je to, že byla vydána další stavení
povolení na výstavbu rodinných domů, konkrétně
v Bezděkově, Dolech a Bouzově.
Co nás čeká v příštím roce. Dojde k vybudování bezdrátového rozhlasu ve všech našich obcích. Tím se zlepší možnost informování občanů
i v odlehlejších místních částech.
Bude dokončena dokumentace pro územní řízení na ČOV včetně jejího umístění a změna č. 1
našeho územního plánu.
Znovu požádáme o dotaci na rekonstrukci vodovodu v Bouzově včetně nové úpravny vody. Na
tuto akci je zpracována dokumentace a vydáno
stavební povolení. V této souvislosti bude provedeno vyblokování části starého vodovodu vedoucího od lesovny až po náměstí na rezervní potrubí vedoucí v místní komunikaci od místní pošty
po mateřskou školu.

V souvislosti s dotacemi přes SZIF bude podána žádost o rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice v Olešnicích. V této místní části dojde také
k opravě veřejného osvětlení.
Čeká nás rozhodnutí, zda pokračovat v přípravách na vybudování sportovního areálu pod parkovištěm. Jedná se o aktivitu, která prospěje k využití volnočasových aktivit. Navíc bude prostor
upraven tak, aby se nejednalo pouze o jednotlivá
sportovní hřiště, ale cílem je zóna klidu v rámci
citlivě navržené zeleně a terénních úprav.
I přes očekávané zvýšení DPH nepočítáme
s navýšením poplatků pro příští rok. Doufám, že
je to pro občany potěšitelná informace, protože

nás čeká navýšení cen u jiných produktů.
Kromě už zmiňovaných investic bude snaha zajistit co nejvíc
dotací i na další rekonstrukce,
které je jistě potřeba udělat
v jednotlivých obcích.
Tradičně na závěr bych chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání kulturně-společensko-sportovních akcí v jednotlivých obcích.
Bylo jich letos skutečně požehnaně.
Přeji všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do nového roku.
Ing. Zdeněk Foltýn

UPOZORNĚNÍ
 Obecní úřad v Bouzově oznamuje, že bude v době od 21. 12. 2012 do 2. 1. 2013 uzavřen.
 OÚ žádá občany, aby do 19. prosince 2012 uhradili: vodné – vyúčtování + záloha na IV. čtvrtletí
2012, zálohy na topení, nájemné, stočné.
 29. prosince 2012 se bude konat tradiční zimní pochod okolím Bouzova.
 Od 2. ledna 2013 bude OÚ vydávat na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem,
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové stránky voličské průkazy pro volbu prezidenta České republiky. Žádost o vydání
voličského průkazu je nutné doručit nejpozději 7 dnů před konáním volby prezidenta.

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
31. Rod Podstatských z Prusinovic na Bouzově
V předcházející části jsme se seznámili s počátky rodu Podstatských, dnes se s ním vypravíme na Bouzov.
Bouzovské panství, které Prokop Podstatský
z Prusinovic koupil od Václava Haugvice z Biskupic v roce 1546 a které mu bylo v následujícím
roce vloženo do zemských desk, tehdy čítalo vedle městeček Bouzova a Loštic dalších 22 vesnic
nebo jejich částí a dvě vesnice pusté – Olešnici
a Lechovice. Kudy vedla - trochu zjednodušeně cesta Podstatských z Potštátu až na Bouzov? Pro
nás je důležité, že majetek jejich rodu se v první
polovině 16. století rozrůstal především díky bratrům Václavovi a Jetřichovi, o nichž jsme mluvili
v říjnovém pokračování v souvislosti s obsazováním potštátské fary evangelickými kněžími. Nás
bude zajímat Jetřich Podstatský. Ten svá nová
zboží kupoval jednak na jižní Moravě na Hodonínsku, kde se stal majitelem např. vsi Žeravice,
o níž ještě uslyšíme, a dále na Uherskohradišťsku, jednak v okolí Holešova a Přerova. Se svou
manželkou Esterou, která pocházela z Menhartic
na Třebíčsku, měl celkem devět synů, kteří si pak
tyto vesnice, k nimž na severní Moravě patřila
např. Horní Moštěnice, Tršice, Veselíčko, Rymice
a řada dalších, mezi sebou rozdělili. Přitom Veselíčko, ležící poblíž Lipníka nad Bečvou, zůstalo
v majetku rodiny Podstatských až do roku 1945.

Nejstarší z devíti synů Jetřicha Podstatského
byl Prokop. Z majetku, který zdědil po svém otci
(jmenujme alespoň vesnici Rymice u Holešova
a Žeravice na Hodonínsku), část prodal a naopak
svůj zájem zaměřil na Bouzovsko, kde od Václava
Haugvice z Biskupic koupil v roce 1546 celé bouzovské panství. To ale nebylo, pokud hovoříme
o Prokopových nákupech na Bouzovsku, zdaleka všechno. Od Jetřicha Lhotského z Ptení, který
tehdy sídlil v tvrzi na Vranové Lhotě, koupil v roce
1552 vsi Studenou Loučku, Veselí, Svojanov (u Maletína) a dále část Líšnice a pusté vsi Bušína, která
leží poblíž Studené Loučky. K tomu pak ještě ještě
v roce 1557 přikoupil město Jevíčko.
Co nám dále historické prameny o osobě Prokopa Podstatského prozrazují? Vzhledem k vánočnímu času si od strohých historických faktů
opět jako v loňském roce trochu odpočineme
a z odborné literatury ocitujeme několik zajímavostí, které se vztahují k době jeho vlastnictví
bouzovského panství.
V prvním případě si ukážeme, co čekalo na
každého poddaného, který chtěl tehdy přejít
k jiné vrchnosti. V té době nebylo možné, aby se
lidé o své vůli přestěhovali někam jinam. Pokud
se rozhodli od svého pána odejít, museli splnit
všechny povinnosti vůči němu a do osmnácti týdnů obsadit opuštěnou usedlost novými poddaný-

mi. Pokud by se jim to nepodařilo, museli se vrátit
zpět. Také Prokopu Podstatskému poté, co koupil
bouzovské panství, museli měšťané rukoudáním
slíbit „člověčenství“, čili dědičnou poddanost svému pánu. V tom případě, že by se některý poddaný stal pro pána nepohodlným, mohl ho ze svého
panství vypovědět.
A jak tedy celý proces přestěhování probíhal
v praxi? Tehdejší olomoucký biskup Marek Kuen,
který byl v jednom takovém případě prostředníkem mezi Prokopem Podstatským a biskupskými
poddanými v Mohelnici, jim ve svém dopise píše:
„Opatrní poddaní, věrní naši milí! Psaní Vašemu
dvojímu, žádostivému, abychom s pánem Prokopem Podstatským jednali o propuštění Jakuba
Kováře z Loštic (kterýž Dorotku, sirotka našeho,
k stavu manželskému u Vás pojal) mezi Vás do Mohelnice za poddaného našeho, sme rozuměli. I nechcem před Vámi toho tajit, že sme včerejšího dne
s nadepsaným Podstatským o přání svrchu dotčeného Kováře jednali, a že nám ho do Mohelnice propustil, avšak na takový konec (žádal), aby se jemu
ten grunt v Lošticích hodným člověkem osadil.“
Poté se musel mohelnický fojt, tedy nejvyšší
představený městského úřadu a zástupce vrchnosti, vypravit do Loštic k propuštěnému Kovářovi. Tam se v přítomnosti loštického fojta dotkl
Kovářovy ruky a šatu a řekl: „Pane fojte, já tomuto člověkovi Kovářovi beru odpuštění (rozuměj –
propuštění) pod svého pána do města Mohelnice
s tím vším, což má nad zemí i pod zemí.“ Kdyby
k tomu nedošlo po východu a před západem
slunce, nebo kdyby se mohelnický fojt nedotkl
Kovářovy ruky a šatu a naopak se toho šatu dotkl
fojt loštický, bylo by propuštění neplatné. Teprve
po vykonání těchto formalit vydal bouzovský pán
tzv. „list zhostný“, který jeho poddanému povoloval, aby se z panství vystěhoval.
Tím ovšem práva hradního pána vůči jeho
poddaným nekončila. Prokop Podstatský byl také
vykonavatelem moci soudní, což znamenalo, že
na panství soudil všechny větší přečiny a zločiny
v oblasti trestního práva a stejně tak i v oblasti
práva majetkového. Pokuty ze všech těchto soudních sporů přitom plynuly do jeho pokladny.

Podívejme se dále, co bylo tehdy povinností
sirotků, žijících na panství. Ti menší nebo neduživí žili u svých poručníků, starší, kteří dosáhli
dvanácti let, se museli pravidelně kolem svátku
sv. Martina nebo v době vánoc hlásit v doprovodu
rychtáře na bouzovském hradě. Panský úředník
z nich vybral ty, kteří pak sloužili na hradě, dalším z nich určil, kterému řemeslu se budou učit
a u koho budou pracovat. Za službu na hradě ale
nedostávali žádný plat, a proto se často stávalo,
že se sirotci buď na hrad vůbec nedostavili, nebo
z panské služby zběhli. Pokud k tomu došlo, hradní pán jim zabavil veškerý jejich majetek.
A na závěr ještě poslední zajímavost. V době,
kdy panství vlastnil Prokop Podstatský, se začali
v Lošticích, v Úsově a dalších místech usazovat
Židé. Celá řada jich přicházela ze šternberského
panství, odkud je, podobně jako přívržence jednoty bratrské, tehdy vyháněl jeho majitel, kníže
Karel z Minstrberka. Prokop Podstatský byl na rozdíl od knížete Karla člověk nábožensky tolerantnější, k Židům se choval přívětivě, a proto brzy
vznikla v Lošticích početná židovská obec s vlastní samosprávou a později i školou. Prokop pro
Židy nechal založit hřbitov, jehož náhrobky, kterých se do dnešních dnů dochovalo přes šest set,
si můžeme prohlédnout, pokud se vydáme z loštického náměstí směrem k Palonínu. Za pozornost v Lošticích stojí i židovská synagoga, která
byla postavena také v době Prokopa Podstatského. Její současná podoba je ovšem novější, z počátku 19. století, ta původní, která byla dřevěná,
se nedochovala.
Další židovskou synagogu i s rozsáhlým hřbitovem, které pocházejí z poloviny 16. století, můžeme navštívit v nedalekém Úsově, kde tehdy vznikla další samostatná židovská obec, která měla,
podobně jako ta loštická, také později vlastní
školu.
V dnešním pokračování jsme si na několika
příkladech přiblížili život na bouzovském panství
kolem poloviny 16. století. Příště se již věnujeme
samotnému Prokopu Podstatskému a jeho synům.
Jiří Marek

Chceme se s Vámi podělit o naše úspěchy, protože v poslední době jich naše škola měla opravdu
dost. Čím začít? Tak pěkně popořádku.
Naši šachisté se účastnili turnaje v Uničově,
kde obsadili mladší – Dan Leibner, Honza Juriga,
Paťa Kutra a Patrik Zapletal - krásné 3. místo. Starší hráči Vilda Juriga, Michal Blechta, Filip Leibner
a Kryštof Čepák vybojovali dokonce parádní 2.
místo, se kterým je spojen postup do krajského
kola. Gratulujeme a budeme držet palce!

Dobří jsou také naši házenkáři. Na turnaji v Litovli sice byli hráči ze třetí a čtvrté třídy druzí, ale
v dalším turnaji, konaném tady v naší tělocvičně,
převálcovali páťáci Bílou Lhotu i ZŠ Litovel a vyhráli! Hurá! Uvidíme, jak se jim bude dařit v dalších zápasech.
Letos poprvé se čtvrťáci a páťáci zapojili soutěže iBOBR, která je zaměřená na logiku a znalosti
z informatiky. Soutěžící plnili deset úkolů na počítači online v celé republice zároveň. Z našich

15 soutěžících dosáhlo šest stovky bodů a stalo
úspěšnými řešiteli národního kola. Byli to Honza
Juriga, Alča Koukalová, Vojta Machala, Tobiáš
Řezníček, Karolína Tejkalová a Katka Podsklanová. Celkově v této kategorii soutěžilo 4925 žáků
– z nich pouze 132 získalo plný počet bodů. Mezi
nimi byl i Honza Juriga. Moc gratulujeme.
V napínavém závodě autíček na dálkové ovládání byli nejlepší 1.Honza Štefan, 2.Nikolka Blažková a 3.Ondra Labonek v mladší kategorii a 1.
Vojta Machala, 2.Paťa Zapletal a 3.Honza Hekele
ve starší. Ani v závodě splašených kočárků nechyběla dravost a rychlost. Nakonec byli nejrychlejší
mladší - 1.Matěj Šťastný, 2.Nikolka Blažková a 3.
Valentýnka Pospíšilová, starší – 1.Natálka Koutná, 2.Markéta Grézlová a 3.Honza Juriga. Kdo nezávodil, ten povzbuzoval, celé odpoledne jsme si
pěkně užili a těšíme se na další ročník.
Své vítěze má i letošní Listopadová scrabblemánie. Celý měsíc mohli hráči každé odpoledne
skládat slova a tím sbírat body. Nejúspěšnější byli
v první kategorii Lukáš Blechta před Tomášem
Pavlů a Michalem Heinrichem, ve druhé Honza
Juriga před Tobiášem Řezníčkem a Patrikem Kutrou a ve třetí Nikola Koutná před Vildou Jurigou
a Robertem Vlasákem.
Kromě soutěží jsme měli ve škole další akce.
Hodně jich bylo zaměřených pro deváťáky, kteří
se rozhodují o svém budoucím povolání. Absolvovali test profesní orientace, Den zručnosti v Uničově, pohovory se zástupci z různých středních
škol, ale také besedu s Policií ČR, workshop Češ-

tinou proti xenofobii a rasismu a byli i s ostatními žáky z druhého stupně v Mohelnici na dalším
projektu Planeta Země. První stupeň si zase zajel
do Olomouce na představení Tarzan – král džungle. A přesto, že to byl balet, který není mezi dětmi moc oblíben, bylo to super a všem se to líbilo.
Stejně jako když nám pan Jan Sviták četl z knížky
Čertovo kopyto, kterou sám napsal.
A pak už nastal Advent. Začalo naše oblíbené
pondělní zpívání u stromečku, který nastrojily
děti z družky. Školou chodil Mikuláš se svou partou. Někteří z nás se opravdu moc báli a slibovali,
že už budou hodní. A někteří dokonce málem byli
v pytli! Naštěstí to andílci zachraňovali a nikoho
z nás si čerti neodnesli. Uf, ale bylo to o fous! Malí
čertíci, co nikoho nevyděsí, soutěžili odpoledne
v družince. A všichni připravovali výrobky a program na Den Lucie, která noci upije! To se celá
škola rozsvítila a přišli za námi naši rodiče a babičky a dědové a kamarádi… Dokonce byl živý
Betlém!
Poslední týden před prázdninami jsme se jeli podívat na zámek do Náměště, kde jsme si mohli
něco vyrobit a okoukat pár vánočních zvyků, proběhl Andělský den s kinem a jako každý rok jsme
nadělovali zvířátkům v lese a měli besídky a těšili
se na Vánoce….
					
V novém roce přejeme všem
hodně zdraví a pohody!
Děti a učitelé z naší školy.
www.zsbouzov.cz

Zprávy z farnosti
Věžní

Mše svatá za arcivévodu Evžena

kř íž

Ve čtvrtek 25. 10. byl úspěšně nainstalován zpět
na věž kostela sv. Gotharda na Bouzově opravený věžní kříž. Opravu vichřicí zničeného kříže
provedl Jan Dostál z Loštic, horolezeckou technikou vypomáhal Zdeňek Gatěk z Mohelnice.
Zlacení kříže formou daru provedl mistr Jan
Kratochvíl z Brna. Dobové dokumenty uzavřel
do kapsle Jiří Ženožička st. Dokumenty do kapsle, která byla po té umístěna do věžní báně jako
odkaz našim potomkům, dodala: Obec Bouzov,
ZŠ Bouzov, Sokol Bouzov, Hasiči Bouzov, Hrad
Bouzov, Farnost Bouzov. Přidán byl denní tisk
a několik mincí. Upřímné Pán Bůh odplať všem,
kteří přiložili ruku k dílu, zejména v závěrečné
fázi a všem kteří poskytli finanční dary na opravu. Finančně přispěla Obec Bouzov, familiáři Německého řádu, farníci.

Relikvie

bl .

K arla I.

Farnost Bouzov po více jak ročních jednáních získala relikvii bl. Karla z domu Rakouského, posledního českého krále (+ 1. 4. 1922 ve věku nedožitých 35 let). Podrobnější zprávu připravujeme do
příštího vydání novin. Slavnostní přenesení ostatků se plánuje v příštím roce.

Dovolujeme si vás pozvat
na mši svatou slouženou
za arcivévodu Evžena
Habsburského, 58. velmistra Řádu německých rytířů,
obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21. 5. 1863
†30. 12. 1954). Během
mše svaté zazní Rybova
mše vánoční. Mše svatá se
koná 30. 12. v 10.30hod.
v kostele sv. Gotharda.

Tříkrálový koncert
Přijměte pozvání na tradiční Tříkrálový koncert
konaný v neděli 6. 1. 2013 v 17.00hod. v radničním sále obce Bouzov. Vystoupí dětský sbor Dubínek z Dubicka, který doplní rodina Kolčavova.
Přijďte si prodloužit vánoční čas, poslechem,
krásné hudby.

Vánoce 2012
24. 12. – Štědrý den
– 14.00 v kostele sv. Gotharda otvírání jesliček. Přijďte se podívat, jak to vlastně bylo,
když se narodil Ježíšek. Krátkou jesličkovou hru si pro Vás připravily děti z bouzovské farnosti. Po zhlédnutí představení
bude vyhlášení výsledků adventní soutěže a všechny děti si budou moci postavit
figurku do Betléma.
– 22.00 – „půlnoční mše svatá“
25. 12. – Boží hod vánoční/Narození Páně
– 9.15 mše svatá
26. 12. – sv. Štěpán
– 9.15 mše svatá

O bnova

sv. obrázků na bouzovsku

a v bouzovských lesích

V roce 2012 bylo pokračováno v obnově památek
– sv. obrázků v katastru obcí bouzovského regionu. Za přispění OÚ Bouzov byly obnoveny obrázky, které byly buď zničeny nebo byly ve špatném
stavu. Na obnově se podíleli občané obce: stolář
Lubomír Novák, Ing. Karel Zatloukal, Jitka Ferdinandová, Ing. Petr Putík, Petr Vymětal a Jiří Ženožička st.
V roce 2012 bylo obnoveno 5 obrázků a v roce
2013 plánujeme další obnovu již posledních 3 obrázků a to u Svojanova, nad Jeřmaní u cesty do
Žďáru a v Bouzově pod hřištěm na Oujezdě.
Všem, kdož se jakkoliv podíleli na této činnosti,
patří poděkování.
Jiří Ženožička

Sraz

Setkání po letech s lidmi, které známe, s kterými jsme prožili kus života, je vždy malé dobrodružství. Nemusí to být ani naši blízcí, ani staré
lásky, či snad odloučení přátelé. Mohou to být
obyčejní lidé, kteří nás v životě obklopují, se kterými jsme nuceni určitý čas být pospolu, ať se
nám to líbí a nebo ne. Třeba děcka ze dvora, se
kterými jsme hrávali kuličky, hoši z ulice, co jsme
se vzájemně ponoukali k prvním šlukům zapálené cigarety, spolužáci ze školy, kolegové z práce,
obsluha z naší oblíbené restaurace, ale i ty lásky,
co nás doprovází naším životem stejně nenápadně jako blecha, co si hoví v teplém kožichu naší
kočky.
Setkání může být náhodné, od těch trapných
až po vítané. Záleží na tom, koho potkáme a taky
kdy. Zhrzené milenky, co nás potkají na vrcholu
nové zamilovanosti, nám asi rozumět moc nebudou. Kolega z práce, který kvůli nám o tu práci
přišel, asi taky ne. To je spíš ale hra na náhodu
a náhody se standardně nedějí. O to větší dobrodružství to ale je.
Setkání plánovaná jsou třeba oslavy výročí,
svatby, ale i školní srazy. Jednoho školního srazu
jsem se zúčastnil…
Po pětadvaceti letech školní sraz svým způsobem dobrodružství je. Začátek je v sobotu v pět
hodin v odlehlém restaurantu za městem. Nervozita a lechtivé pocity jsou na místě. Bez toho by to
ani nešlo. Věřím ale tomu, že staré lásky jsou zapomenuty a křivdy promlčeny. Může to být ovšem
jinak…
Venku je podzim a listí hýří barvami. Dokonalý
podzim, který Českému ráji tolik sluší. V restauraci je přetopeno, ale to je asi lepší varianta než
zima. Do místnosti se slétají účastníci našeho
srazu jako vosy na med. Teplota vzrůstá a polibky
s větším či menším objetím jen ševelí. Z nevýrazných holek jsou krásné ženy s tajemným úsměvem a tajuplným pohledem. Z krasavic jsou ženy
znavené životem, bez lesku a stržené. Bleskne mi
hlavou myšlenka o tom, jak sláva, ale i krása, je
pomíjivá. Snad jen ty, které jsou již babkami, mají
na to nárok. U mužů je to jiné. Tam se na vzhled
tolik nehledí, tam snad jen kdo byl „pako,“ je „pakem“ stále. Jen pár ženskejch si nastavenou laťku svoji dokonalosti drží celý život. Někdo sklízí
z jara, druhý v létě, třetí na podzim a čtvrtý, čtvrtým stačí na zimu křížaly, nebo jablečné slupky
na čaj. Pár výjimek ale sklízí celoročně.
Dlouho trvající rozhovory mají stále stejný základ. Je to prostě topinka s oblohou, ale vždycky
je to topinka. Voní přepáleným olejem, česnekem
a křupe. Všichni pracují, mají děti, domy, byty
a více či méně rozbořené nebo šťastné vztahy.
Počty dětí a pohlaví potomků se mi slévá v jednu hmotu. Je mi postupem času asi jedno, kdo
co dělá a kolik má škol a možností, jak v životě
uspět. Další generace se mi ztrácí v mlze, jako
houbař v lese, který už se klepe zimou, stmívá se
a on neví, kde je cesta. Jsem zpátky v realitě, houbař cestu našel a v dáli vidí kostel. Kostely, to jsou
už hodně dlouho takové milníky v krajině, tako-

vé body, co nám pomáhají se orientovat, kde to
vlastně jsme.
I já se dělím o počty svých potomků a pociťuji,
že rozdávám tu samou „únavu,“ co dostávám od
druhých. Dám si pivo a objednám si kafe. Zlomím
ten únavný monolog a snažím se myslet na ten
barevný podzim, co venku zalila tma, a vítám únikovou cestu, kterou mi nabízí můj spolužák s krabičkou cigaret v ruce. Jako odvyknutý silný kuřák
nejsem zapšklý a nevadí mi, když druzí kouří.
Navíc nemusíme počítat děti, úspěchy ani počty
vztahů. Jsou to prostě jiné rozhovory.
Člověk je tvor společenský a izolace z nás činí
asociály. Ať chceme a nebo ne, komunikace s druhými lidmi nás dělá lepšími. Vzájemně nás to nabíjí a dodává sebevědomí. Byla by hloupost tomu
vzdorovat a stranit se této „hry“. Jako účastníci
zájezdu - je lepší užívat si toho a nechat se unášet
na vlně pohody.
Stále unikající čas si vybírá svou daň a školní
sraz se rozplývá a mizí jako pára nad hrncem.
Jen závan šťavnaté pečínky se rozlévá po místnosti a zanechává v té vůni vzpomínky na vše to
dobré, co tu proběhlo. Rozhovory rozmotané jako
klubíčka vlny, ze kterých někdo nad námi spřádá
teplý svetr, který nás bude nějakou dobu hřát
a zakrývat. Takto nám spřádají svetr vždy ta naše
setkání, která nás hřejí a obalují jako peřina za
rozpálenou pecí v mrazivém večeru.
Kdo to vzdal a nepřijel, přišel o dobrodružství,
přišel o pocit sounáležitosti k něčemu, o ten svetr,
který nás společně zakrývá a hřeje, o ten krásný
večer s barevným podzimem, s Českým rájem, co
se chystá na zimu do hajan pod peřinu sněhovou.
Ráno je mlha a listí ze stromů padá ve velkém.
Sychravá nostalgie k podzimu patří a mě hřeje
ten svetr. Když vás někdo vyzve k setkání, neodmítejte to. Ne, že to není slušné, ale ten svetr za to
stojí.
Michal Mayer
Kousek poezie neuškodí v žádném čase. Zvláště v tom předvánočním. Hezké vánoční svátky
a hodně zdraví v novém roce, přeje všem čtenářům Bouzovských novin
Michal Mayer
O čaji s rumem
Venku podzim v plné síle,
za chvíli jsou Vánoce.
Neodbytná vanilková vůně,
vleze nám až do srdce.
Budeme si povídat se sněhulákem,
nastalo období horkých čajů s rumem.
Za chvíli přijde Ježíšek,
rozdá dětem dárky.
Nám postačí drobný rohlíček,
ten vanilkový.
Po Vánocích přijde Nový rok,
čaj s rumem vystřídá sklenka vína.
Po Silvestru zmrzlý leden, bílá zima,
do jara to bude bída.
Při čaji s rumem se hezky píše,
to taky není špatné,
o tom, o tom ale zas až někdy příště…

Zpravodajství z fotbalového oddílu 1. FC Olešnice
Po postupu do III. třídy a menších změnách
v kádru jsme věřili, že budeme i nadále pokračovat v dobrých výkonech, které nám do této třídy
zaručily postup. Bohužel jsme však zažily „velmi
neklidný podzim“ a důsledkem toho byly špatné
výkony mužstva, které se potýkalo s častými absencemi. Dosavadní 8. příčka je pro nás zklamání. Věříme však, že se nám na jaře podaří naše
fanoušky přesvědčit, že jsme ani po postupu fotbal hrát nezapomněli a bude se dát opět na naši
hru dívat.
Pozitivních věcí bylo málo, přesto nás potěšili.
Hlavní pozitivem je od listopadu teprve patnáctiletý brankář Michal Snášel, který svými výbornými výkony zaujal již v přípravě s mužstvy I.B třídy
(Chválkovice, Červenka) a svůj nesporný talent
prokázal i v mistrovských zápasech, kdy mužstvo
častokrát podržel či udržel ve hře o body.
Dalším pozitivem je, že se nám podařilo prosetí problematické části hřiště u střídaček. Tato
akce nás přišla spolu s pořízením stroje na údržbu
hřiště na cca. 25 tisíc korun. Náš oddíl nabízí zapůjčení tohoto velice kvalitního stroje na vyčesání
staré trávy. Více informací na čísle 776 654 884.

Rovněž jsme rádi, že
se nám podařilo dostat
na Olešnice „velký fotbal“.
V létě jsme měli tu čest,
že bylo u nás sehráno přípravné utkání mužů 1.HFK
Olomouc – SK Sigma Olomouc „B“. Přesto, že se
hrálo již v 9,30 hod., dorazilo na zápas asi 150
diváků. Oba realizační týmy si pochvalovali stav
hrací plochy a je reálné, že v létě by se mohlo opět
nějaké utkání na našem hřišti uskutečnit.
Závěrem si dovolujeme poděkovat Obecnímu
úřadu Bouzov za finanční pomoc při úpravě šatny
rozhodčích a na údržbu areálu, MUDr. J. Čampišovi za zajištění péče o naše dlouhodobě zraněné
fotbalisty a pánům J. Holubovi a J. Rašnerovi za
jejich sponzorské dary.
Přidávám ještě seznam plánovaných akcí
a rozpis utkání na jarní část.
Plánované akce:
29. 12. 2012 – tradiční zabíjačka
Leden 2013 – halový turnaj mužů
15. 2. 2013 – start zimní přípravy

Rozpis utkání 1. FC Olešnice - jaro 2013:
Den/datum
SO
30. 3.
NE
7. 4.
SO
13. 4.
SO
20. 4.
SO
27. 4.
NE
5. 5.
SO
11. 5.
NE
19. 5.
SO
25. 5.
NE
2. 6.
NE
9. 6.
SO
15. 6.

Olešnice
Střeň
Olešnice
Olešnice
Olešnice
Dolany „B“
Olešnice
Náměšť „B“
Olešnice
Nové Sady „B“
Bouzov
Olešnice

Mladějovice
Olešnice
Dlouhá Loučka
Blatec
Libavá
Olešnice
Slavonín „B“
Olešnice
Odrlice
Olešnice
Olešnice
Příkazy

TJ SOKOL BOUZOV
Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si stručně zhodnotit podzimní část
sezóny 2012/2013. Po téměř neuvěřitelné jízdě
za záchranou v minulém ročníku jsme vstoupili
do druhé sezóny nové éry bouzovského fotbalu
s několika změnami v kádru. Hostování skončilo
M. Hopjákovi z Loštic, ze zdravotních důvodů chyběl P. Jakša, převážnou část M. Kučera a jen na
některé zápasy byl k dispozici M. Šmíd. Z různých
důvodů už se na hřišti neobjevili ani M. Jaroš, M.
Rosí a L. Opravil. Novými tvářemi v našem mužstvu jsou Z. Kubíček a P. Kyselák, oba na hostování. Na přestup k nám přišli z Chválkovic P. Ryšlink
a z Městečka Trnávka L. Drapl, ten však z důvodu
časového zaneprázdnění mnoho zápasů neodehrál. Střídavý start má v Mohelnici vyřízený M.
Pauliny, takže může hrát i za Bouzov.

Začátek
16.00
15.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
10.15
16.30
10.15
14.30
16.30

Odjezd
13.30

14.45
8.45
8.45
13.25

Oproti loňskému podzimu jsme
na tom bodově lépe, ale mohlo to
být ještě veselejší. Naším určitým
problémem byl přístup některých
hráčů, na to se budeme muset v zimní přestávce zaměřit. Odehráli jsme
lepší i horší utkání, ale nejvíce nás mrzí prohra 1:0
ve Střeni. Tento zápas se však hrál po Hradech,
což se na výkonu výrazně projevilo. Také z utkání v Blatci jsme mohli vytěžit víc než jeden bod.
Ten byl na dosah v Příkazech, ale to bychom museli v poslední minutě proměnit penaltu. Největší
pozornost však byla upřena na první velké derby
v soutěžním utkání. Málo vídanou atmosféru na
Olešnicích vytvořili fanoušci obou táborů a také
díky „zvědavcům“ ze širokého okolí by početnou
návštěvu mohli závidět ve fotbalových soutěžích až
někam po divizi. Zhruba 250 diváků vidělo zajíma-

vý mač, kterému ovšem chyběly góly. Našim hráčům musíme poděkovat za reprezentaci Bouzova
a opět musíme vyzdvihnout práci trenéra Karla
Procházky, který u našeho týmu zůstal a v případě
potřeby naskočil i do hry. V našem kádru bojovali tito hráči: Miroslav Flášar, Ludvík Drapl, Martin
Dvořáček, Jiří Jaroš, Michal Konečný, Radek Konečný, Miloš Kučera, Robert Losa, Vladislav Řezníček, Zdeněk Vitoul, David Škrabal, Michal Šmíd,
Martin Wagner, Zdeněk Kubíček, Petr Kyselák, Pavel Ryšlink, Martin Pauliny a Robin Heidenreich.
Zdravotnicí je Andrea Vymazalová.
Jako vždy bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří ve velmi hojném počtu navštěvovali naše zápasy. Především je však nutno poděkovat dobrovolným nadšencům, bez jejichž práce v zázemí bychom nemohli fungovat. Jsou to:
Táňa Blechtová, Ladislav Dvořáček, Dalibor Hapl,
Vladimír Aigl, Martin Rosí, Radek Konečný, Vlasta Konečná, Michal Blechta, Martin Rosí, Denisa
Tabulka III. třídy OFS Olomouc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dlouhá Loučka
FK Nové Sady B
FC Dolany B
Sokol Slavonín B
Sokol Příkazy
SK Náměšť na H. B
FK Přáslavice
1.FC Olešnice
Sokol Odrlice
Sokol Blatec
Sokol Bouzov
TJ Střeň
Hvězda Libavá
Mladějovice

Průchová, Bohdana Průchová, Kateřina Pauliny,
Jaroslav Nejezchleba a František Kukrle. Poděkování patří i zaměstnancům obecního úřadu v čele
se starostou ing. Zdeňkem Foltýnem.
Další poděkování si zaslouží i naši sponzoři:
Obecní úřad, Olomoucký kraj, ing Zdeněk Tomek,
Jiří Štefan, MJM Litovel, David Škrabal, Radek Konečný, Jiří Švec, nakladatelství a vydavatelství
ANAG, hrad Bouzov, Galerie v podhradí, Javoříčské jeskyně, Minikáry Bouzov, David Rosí, PharmDr. Zdeněk Kroupa, Kosmetika a masáže Andrea
Vymazalová, zahradnictví Holub Hvozdečko a stáj
Pokorný Bouzov.
Po Novém roce máme v plánu v místní tělocvičně zorganizovat II. ročník Zimní ligy v sálové
kopané. Mužstva a termíny jsou v jednání, ale zápasy by se měly hrát v neděli odpoledne stejně
jako loni. Zimní příprava na jarní část soutěže začne 13. ledna. Probíhat bude podle toho, jak nám
to dovolí počasí.

po podzimu
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
10
10
9
8
5
4
5
4
3
4
2
2

0
0
0
0
2
1
1
4
1
2
3
0
2
0

1
3
4
4
3
5
8
6
8
8
8
10
10
12

56 :
66 :
47 :
39 :
26 :
44 :
24 :
30 :
24 :
22 :
18 :
20 :
16 :
16 :

11
11
19
24
17
29
29
37
51
34
28
50
63
45

39
33
30
30
29
25
16
16
16
14
12
12
8
6

Výsledky podzimních zápasů
12.8.
18.8.
26.8.
2.9.
9.9.
15.9.
23.9.
29.9.
7.10.
14.10.
21.10.
18.11.
4.11.
10.11

NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO

14.30
16.30
14.30
15.00
14.30
16.00
14.30
15.30
14.30
10.15
14.30
13.00
13.30
13.30

Bouzov
Přáslavice
Bouzov
Střeň
Bouzov
Blatec
Bouzov
Dolany B
Bouzov
Náměšť B
Bouzov
Olešnice
Bouzov
Příkazy

Příkazy
Bouzov
Mladějovice
Bouzov
Dl. Loučka
Bouzov
M. Libavá
Bouzov
Slavonín B
Bouzov
Odrlice
Bouzov
N. Sady B
Bouzov

1:1
2:1
5:2
1:0
0:3
0:0
2:0
4:2
1:3
3:1
3:2
0:0
0:4
3:2

Wagner
Losa
Řezníček 2, Wagner, Losa, Vitoul

Vitoul 2
M. Konečný, Losa
M. Konečný
Kyselák
Wagner, Procházka, Losa

Losa 2

Závěrem bychom všem rádi popřáli
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2013.
Za Sokol Bouzov
Petr Formánek

(18)
(12)
(9)
(9)
(8)
(4)
(-5)
(-5)
(-5)
(-7)
(-9)
(-9)
(-13)
(-15)

HODY CUP 2012
Dne 10. listopadu 2012 se uskutečnil na hřišti v Olešnici již XVI. ročník turnaje v malé kopané. Turnaj
se uskutečnil za účasti 12 družstev, která se umístila v následujícím pořadí (pro porovnání je v závorce uvedeno pořadí z předchozího ročníku):
1. Slavoj Loštice (3)
2. Star Ješov
3. Piškoti Olomouc (6)
4. 1. FC Literpool (1)
5. Sokol Kladky
6. Medvědí Tlapičky (8)
7. Římani Kladky (4)
8. Moribundus Olešnice (7)
9. Luká
10. Vilémov
11. X Team (10)
12. Tuuu Whisky

Sponzoři Hody Cupu:
Lyžařský areál - TJ Sokol Kladky
Státní hrad Bouzov
Obec Bouzov
A.W. Loštice
Metrie Loštice
Pivovar Litovel
F. Sasák Střemeníčko
Prodej Krmiv - Novák Loštice
Javoříčské jeskyně

Historie hodových turnajů - vítězové:
1997 - TJ Slavoj Loštice
1998 - Jeřmaň
1999 - Bouzov
2000 - Zenit Č. Lhota
2001 - Moribundus Olešnice
2002 - TJ Luká
2003 - FC Levotil
2004 - FK Říman Kladky
2005 - FK Říman Kladky
2006 - TJ Slavoj Loštice
2007 - TJ Slavoj Loštice
2008 - TJ Slavoj Loštice
2009 - FK Římani Kladky
2010 - Slavoj Loštice
2011 - 1. FC Literpool

A S D S

Úsovsko, a.s.
Kozí farma Střemeníčko
Autodoprava - L. Podsklan, Olešnice
L. a T. Hamplovi - Kovářov

Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům i divákům
za účast, sponzorům za ceny a všem lidem, kteří
pomáhali při přípravě turnaje.
Na shledanou při dalším XVII. ročníku, který se
uskuteční 9. listopadu 2013!!!
Za ASDS Moribundus a SDH Olešnice
Miroslav Kolavík

M o r i b u n d u s

a

S D H

O l e š n i c e

pořádají

Tříkrálový šachový turnaj
v s o b o t u 5 . l e d n a 2 013 v e 14 h o d i n
v obecní klubovně v Olešnicích

Kategorie:

- dospělí
- žáci (věk do 15 roků)

Startovné činí 30,- (dospělí)
Př ihlásit se můž et e do 4. ledna na adrese:
Miroslav Kolavík , Bouz ov – Olešnice 20, t el.: 773 212 743
e-mail: :moribundus.olesnice@centr um.cz
Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte si vzít sebou pevné nervy a dobrou náladu.

Vyzkoušejte pohodlné tankování bez peněz !
Tankujte na nonstop čerpací stanici v Kozově !
Jak tankovat bez peněz ?
Jednoduše pomocí Vaší bankovní karty, kterou zaplatíte bezhotovostně. Princip je podobný jako
při výběru hotovosti v bankomatu. Po krátké komunikaci s automatem a následném natankování se vám z účtu odečte patřičná suma za odebranou naftu, benzín nebo ostřikovač.
V případě, že chcete tankovat pravidelně a ušetřit, případně získat dokonalý přehled o tankování z detailního výpisu v dodacím listu, vyžádejte si tankovací kartu Tankovacího automatu
v Kozově. Platit budete až po doručení faktury v měsíčním intervalu.
Žádné obavy z moderního způsobu tankování !
Pomůžeme Vám při Vašem prvním tankování s automatem.
Vyžádejte si podrobný návod pomocí sms ve tvaru „NAVOD“ a odešlete jej na číslo
+420 725 353 168.
Zájemci o pravidelné tankování a vydání tankovací karty mohou poslat sms ve tvaru
„KARTA“ na číslo +420 725 353 168.
V obou případech Vás budeme obratem kontaktovat.
Chcete vědět více ?
Volejte +420 725 353 168, nebo navštivte www.tankomatkozov.cz

Jubilanti
Leden
Pan Beďač Štefan
Paní Pluháčková Hermína
Paní Vedrová Anna
Paní Ruprechtová Františka
Paní Veiserová Helena
Pan Bárta Josef
Paní Kubová Božena
Paní Švecová Božena
Pan Rikk Pavol
Pan Brhel Radomír
Paní Šipková Jarmila
Paní Šipková Ludmila
Pan Odložil Jaromír
Paní Odložilová Marie

Bouzov
Kadeřín
Olešnice
Bezděkov
Olešnice
Olešnice
Jeřmaň
Kadeřín
Bouzov
Bezděkov
Podolí
Bouzov
Podolí
Olešnice

Únor
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní

Vařeková Františka
Nosková Marie
Havlíková Naděžda
Zatloukalová Jarmila
Pluskalová Marie
Fajtová Milada
Bárta Jan
Konečný Zdeněk
Smékal Vlastimil
Kovářová Svatava
Tichá Dagmar
Sziden Julius
Grézlová Helena
Pavlíčková Helena
Cimala Ladislav
Blaschková Marie

Obectov
Bouzov
Bezděkov
Svojanov
Bouzov
Olešnice
Olešnice
Hvozdečko
Podolí
Olešnice
Podolí
Bouzov
Jeřmaň
Obectov
Bouzov
Podolí

Z činnosti klubu seniorů
Leden
Přednáška MVDr. V. Vaňka o léčení domácích zvířat.
Únor
Zájezd do Těšetic na ochotnické divadelní představení „Ženitba“.

Pranostika
Leden
Ve dne jas, v noci mráz.
Roste den, roste i zima.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
O svaté Anežce (21. 1.) od kamen se nechce.

Březen
Oslava MDŽ s hudebním vystoupením p. M. Koupila a pohoštěním.
Přednáška PhDr. Z. Šulcové o hradních zvycích
a slavnostech.
Zdařilé komediální vystoupení pracovnic hradu.
Duben
Přednáška MUDr. J. Čampiše.
Květen
Májová veselice za hudebního doprovodu p. Koupila, pohoštění, tombola.
Červen
12. 6. Zájezd do Hvozdečka do zahradnictví p. Holuba.
29. 6.
Zájezd: Nové Město nad Metují – prohlídka zámku – Babiččino údolí – Ratibořice – prohlídka zámku.
Září
Starosta obce Ing. Z. Foltýn a místostarosta
Ing. K. Zatloukal seznámili přítomné s plánovanými akcemi.
Říjen
Zájezd do Těšetic na divadelní představení „Kaviár nebo čočka“.
Listopad
Vystoupení „herců“ z hradu. Všem vystupujícím
patří poděkování.
Prosinec
Rozloučení se starým rokem za hudebního doprovodu p. Koupila, občerstvení, tombola.
Vystoupení žáků LŠU s vánočním programem.

Senioři přejí
všem občanům
hodně zdraví
a úspěchů
do roku 2013.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili
1. ročníku úklidu lesa kolem Olešnice
Pořadatelé by chtěli, aby se z této zdařilé
akce stala tradice.

Únor
Leží-li v únoru kočka na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Na Hromnice (2.2.) zima s létem potkala se.
Svatá Agáta (5.2.) bývá na sníh bohatá.
Na svatého Valentina (14. 2.) zamrzne i kolo mlýna.

Kominictví Navrátil
nabízí
tyto kominické práce:

 kontrola a čištění komínů
 odstranění usazeného dehtu v komínovém tělese
 opravy a stavby komínů, zejména
montovaných

Zdeněk Navrátil
Vranová Lhota

tel.: 604 657 370
e-mail: kominynavratil@seznam.cz
Příští číslo Bouzovských novin vyjde v únoru 2013. Uzávěrka bude 10. 2. 2013.
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