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9. 6. proběhlo kácení máje v Blažově a Hvozdečku
16. 6. se uskutečnila už tradiční akce – soutěž v rybolovu na Panském rybníku. Poděkování za organizaci patří spolku ochránců rybník.
30. 6. se uskutečnil Pohádkový les ve Hvozdečku
30. 6. se konal KOZENKY CUP v Kozově
v Obectově se konal turnaj ve volejbale
do provozu byla uvedena další tři dětská hřiště – Kozov, Jeřmaň a Kovářov
Mikroregion Litovelsko vydá knihu pověstí
zachycující události ve všech obcích mikroregionu
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce náměstí Bouzov“ a je předpoklad v zahájení prací v měsíci září 2012

UPOZORNĚNÍ

 Upozorňujeme občany, kteří nemají dosud
uhrazenou 2. splátku poplatku za odvoz odpadů,
že splatnost je nejpozději 30. 9. 2012. Po tomto
datu bude účtováno 50 % navýšení.
 Vyhláška obce o čistotě a pořádku v obci zakazuje volné pobíhání psů po obci. Podle čl. 3
této vyhlášky může být majiteli psa, který volně
pobíhá po obci uložena pokuta ve výši 1.000 Kč
až 5.000 Kč. Žádáme důrazně občany, aby své psy
zabezpečili.
 Smlouvy na pronájem hrobového místa, které mají platnost do 31. 12. 2012 budou hromadně
prodlužovány začátkem roku 2013.

SDĚLENÍ

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
27. 6. 2012 odsouhlasilo, mimo jiné, první etapu záměru vybudování víceúčelového areálu pro
letní sporty v Bouzově“. Tento areál by měl být
vybudován na parcele č. 631/1 – pod parkovištěm. S ohledem na rozsah sportovišť a v souladu s územním plánem je to jediná lokalita, která
k tomuto účelu může být využita.

č. 4/2012
Na tento areál je možno získat dotaci v rámci programu, který podporuje rozvoj cestovního
ruchu. Celkové náklady jsou odhadovány na Kč
16 mil., z toho dotace je Kč 13,5 mil. V současné
době je zpracována studie, která počítá s následujícími aktivitami:
tenisové kurty
víceúčelové hřiště s umělým povrchem
hřiště na malou kopanou s umělým povrchem
hřiště na plážový volejbal
dětské hřiště
minigolf
petangue a další možné aktivity.
Součástí tohoto komplexu je i budova s potřebným sociálním zázemím a řešení protihlukových bariér (valy, zeleň). V rámci dalších stupňů
projektové dokumentace může dojít ke změnám
v uspořádání jednotlivých aktivit. V případě vybudování tohoto areálu by musela obec zajistit
jeho provozování po dobu minimálně pěti roků.
Sportovní areál by tedy komplexně řešil možnost sportování pro všechny věkové kategorie a
vytvořil by další nabídku služeb v této oblasti nejen pro místní, ale i pro turisty, kteří naši oblast
navštěvují.
Jasné je to, že existuje řada dalších priorit,
které obec musí v průběhu dalších let řešit. Možnost získání této účelové dotace je jedinečná a
neopakovatelná.
Vzhledem k tomu, že názor zastupitelstva na tuto aktivitu není jednotný, uložilo radě
obce zajistit anketu mezi občany.
Tato anketa by proběhla v měsíci září
a na základě jejího výsledku by zastupitelstvo obce
rozhodlo o dalších
krocích. Zkuste se
nad tím zamyslet,
protože taková příležitost se už nebude opakovat.

Usnesení z 10.
zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 27. 6. 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání informace přednesené starostou obce
Zastupitelstvo obce schvaluje
2.1. závěrečný účet obce za rok 2011
2.2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011s výhradami, na základě
nichž byla přijata opatření k nápravě méně
závažných chyb a nedostatků. Jedná se o
zajištění předběžné kontroly plánovaných a
připravovaných operací a opravu zaúčtování
přijaté dotace
2.3. záměr s odprodejem části parcely č.77/2
v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou:
Olze Kubové, Sídliště 1, Loštice
Ing. Alfonsi Smrčkovi, Bezručova 381/2, Litovel
Vladimíru a Mileně Kleinovým, Darwinova
181, Olomouc
PhDr. Haně Grulichové, Na Vozovce 39, Olomouc
2.4. záměr s odprodejem části parcel 363/1 a
části parcely č. 18/1 v k.ú. Blažov paní Miloslavě Plačkové, Blažov 6
2.5. prodej dílu a) parcely č. 77/38 o výměře 87m², dílu b) parcely č. 77/39 o výměře
409m² a dílu c) parcely č. 408/6 o výměře
59m² v k.ú. Podolí u Bouzova manželům Robertu a Denise Haicovým, Podolí 37 za cenu
20,-Kč/m²
2.6. prodej parcely č. 56/3 v k.ú. Podolí u Bouzova o výměře 37m² panu Jindřichu Malinkovi,
Podolí 4 za cenu 20,-Kč/m²
2.7. záměr s odprodejem části parcel č. 442/14,
442/15 a 442/22 v k.ú. Kovářov manželům
Jaroslavu a Dagmaře Ševčíkovým, Kovářov
ev.5
2.8. prodej dílu a) parcely č. 442/9 o výměře
15m², dílu d) parcely č. 442/21 o výměře
115m², parcely č. 442/11 o výměře 59m²,
díl f) parcely č. 442/8 o výměře 95m², dílu
h) parcely č. 27/1 o výměře 348/m² Kateřině
Kaufové, Kovářov 28, za cenu 20,- Kčm²
2.9. rozpočtové změny dle přílohy
2.10. záměr obce s výstavbou „Víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov“ a jeho dofinancováním z vlastních zdrojů do výše 30%
z předpokládaných nákladů projektu
2.11. komisi ve složení: za Myslivecké sdružení Kozov Les: Ing. M. Bešta, předseda, J. Ženožička st., hospodář, B. Koutný, místopředseda,
za Obec Bouzov: Ing. M. Půr, Ing. M. Chmelina, MUDr. J. Čampiš
3. Zastupitelstvo obce neschvaluje
3.1. prodej parcely č. 40/4 a 40/5 v k.ú. Kovářov

3.2. prodej parcely č. 77/3 v k.ú. Bezděkov nad
Třebůvkou
4. Zastupitelstvo obce ukládá
4.1. v souvislosti se záměrem prodeje obecních
pozemků zajistit jejich dělení
4.2. radě obce provést průzkum veřejného mínění k problematice záměru obce s výstavbou
„Víceúčelového areálu pro letní sporty v obci
Bouzov“ do následujícího zasedání zastupitelstva obce
4.3. zvolené komisi vytvořit podklady k pronájmu honiteb pro jednání se starosty dotčených obcí do konce července 2012

POZVÁNÍ NA:




24. a 25. srpna 2012 se uskuteční již 12. ročník balonové fiesty. Program je uveden dále
v novinách.
31. 8. a 1. 9. 2012 se v parku u hradu Bouzov
uskuteční letní kulturní festival „Moravské
hrady.cz“
1. 9. 2012 od 15,30 hod. se na faře v Nákle
uskuteční vystoupení souboru Hradišťan

PODĚKOVÁNÍ
 Obec touto cestou děkuje panu Ivo Mrázkovi, bytem Bezděkov č.p. 6, který na své náklady
provedl opravu místní komunikace v lokalitě chatové oblasti.
 Obec rovněž děkuje SDH Bouzov a SDH Olešnice za velmi aktivní přístup při rekonstrukci
zbrojnic.

Milí čtenáři!

Seniorklub Bouzov měl letos pestrý závěr
„školního roku“. Paní vedoucí Mgr. Ludmila Hyjánková připravila všehochuť – nám se to líbilo a
moc jí děkujeme.
Sešli jsme se na párty u známých ve Hvozdečku. Vzplál oheň a buřtíky dostávaly tu správnou barvu a vůni, doušky vína chladily hrdla a ke
kávičce jsme křoupali „tyčinky paní Holubové“.
Další týden mladší a starší žáci ZŠ Bouzov
zahráli v radničním sále dvě divadelní představení, která se nám líbila. „Herci“ byli spontánní a
dík patří paní učitelce Mgr.Ladě Machalové.
Vyvrcholením byl celodenní výlet 26.června
směr Nové Město nad Metují a Ratibořice. Přijíždí přepychový autobus, šikovný řidič a v počtu 52
v 6.00 startujeme.
Zámek v Novém Městě nad Metují byl původně gotický hrad, v 16.stol. přestavěný renesančně,
o sto let později pak raně barokně. Poslední úpravy provedl architekt Dušan Jurkovič, který chátrající historické budovy přeměnil na representační

sídlo, technicky ho vybavil a modernizoval. Bratři Bartoňové, majitelé rodinné textilní firmy v Náchodě, zámek v r.1908 zakoupili. Potomek Josef
Marian (1942) v 90.letech 20.stol. na základě restitučních nároků převzal zámek od státu. Žije
zde v soukromém bytě. Budoucí majitel je Josef
Michael (1970).
S průvodkyní procházíme velký okruh. Interiéry různých slohů – krása,elegance,květinová výzdoba a končíme ve věži Máselnice. Individuálně
stoupáme po 148 schodech na krytý ochoz (25 m)
s rozhledem do širokého okolí – město,Krkonoše, Orlické hory, Rozkoš, Česká Skalice. Zámeckou zahradou procházíme na parkoviště. Dřevěný krytý most vede k vodotrysku barokní kašny.
Zajímavé jsou kamenné postavičky „Kabinetu trpaslíků“ vytvořené v dílně M.B.Brauna. Obědváme v různých restauracích: U Broučka, U Paďourů, restaurace Čtrnáctka a j. Nikdo nezabloudil a
za necelou hodinku jsme v Ratibořicích.
V romantické krajině v údolí řeky Úpy je Babiččino údolí. Božena Němcová zde prožila dět-

ství. Vzpomínkou je spisovatelčino nejznámější
dílo,román Babička. Přicházíme k zámku se skleníkem a parkem, krásnými keři a staletými stromy. Prohlédli jsme Rudrův mlýn, v blízkosti je i
vodní mandl. Míjíme sousoší Babičky s vnoučaty
a ještě kousek cesty nás dělí od Starého bělidla a
Viktorčina splavu. Rozhýbali jsme své kostřičky a
spěcháme na prohlídku zámku Ratibořice.
Pro stavbu se v 18. stol. rozhodl kníže Lorenzo Piccolomini. Měl sloužit k občasným pobytům v létě a v době honů. Později byl zámek prodán v dražbě Petru Bironovi Zaháňskému. Po jeho
smrti je dědičkou nejstarší dcera Kateřina – vévodkyně Zahaňská, známá jako „paní kněžna“
z knihy Babička. Dnes je Babiččino údolí Národní
přírodní památkou. Letos je 150. výročí úmrtí Boženy Němcové.
Počasí bylo chladnější, což nám vyhovovalo, odpoledne krajinu zalil sluneční svit a večer
už zbyly jen vzpomínky na krásu, umění a dovednost našich předků.
Věra Kopková

PŘÍSPĚVKY
Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
29. Václav Haugvic a bouzovské panství
Minulé pokračování dějin bouzovského hradu
skončilo poznámkou, že Václav Haugvic jako jeden
z mála českých a moravských pánů zmírnil svým
poddaným před prodejem panství jejich robotní povinnosti. Dříve, než si o tom začneme povídat, doplníme si ještě některé stavební aktivity Haugviců na
bouzovském hradě, které se nám do minulých pokračování nevešly.
Již jsem se zmínil o tom, že jejich zásluhou
vznikl třetí hradní palác, zvaný též východní. Tím
ale jejich zásluhy o hrad nekončily. Na místě dnešní
novogotické kaple sv. Alžběty stávala od 15. století
kuchyně s vysokým komínem, která zanikla v době
přestavby hradu. Majitelé hradu věnovali pozornost
také budování předhradí a jeho bašt a jejich zásluhou se hrad rozrostl také o dělostřeleckou baštu,
kterou známe pod názvem Búzovka. A kdo by chtěl
v nedalekém okolí Bouzova najít další pěknou stavbu, o kterou se rozhodující měrou zasloužili Haugvicové, ať si udělá výlet do Unčovic, kde otec Hanuš a
syn Václav nechali opravit tvrz, zničenou v době česko-uherských válek. Ta se pak v podobě, v níž najdeme gotické i renesanční prvky, zachovala až do
dnešní doby.
A nyní se již můžeme věnovat Václavu Haugvicovi a jeho reformám na Bouzovsku. O co konkrétně šlo? Podívejme se alespoň na několik zajímavých
údajů, které jsou uváděny v historické literatuře o
bouzovském panství.
Snad nebude na škodu v úvodu stručně připomenout některé pojmy, které souvisejí s půdou, propůjčenou tehdy vrchností vesnickému obyvatelstvu.
V této souvislosti bych ale chtěl čtenáře upozornit,
že jejich obsah není zdaleka ustálený. Podle veli-

kosti půdy,
na které lidé
pracovali,
můžeme hovořit o sedlácích (jindy
se také nazýKresba: Hugo Šilberský
vali rolníci,
láníci, osedlí apod.). Ti měli v držení většinou jeden lán, který
měl tehdy rozlohu asi 18,5 hektaru. Držitelé menších polností se pak nazývali půlláníci, čtvrtláníci
apod. Člověk, který měl jen velmi malou polnost, se
nazýval podsedník nebo také podsedek. A konečně
se v té době hovořilo také o zahradnících, kteří většinou vlastnili domek se zahradou nebo malým políčkem a stáli přibližně na úrovni podsedníků.
Podle opisu historické listiny, která se kdysi
uchovávala na bouzovském hradě, žilo v roce 1545,
tedy krátce před prodejem Bouzovska, na celém
panství 159 sedláků a 30 podsedníků. Všichni „drva
k zámku vozili, vobilí jarý ozimí s pole sváželi, orali, hnůj rozkydávali, ovoce z sadu klidili, obilí opálali,
chmel oštěkávali, zelí osekávali, tenata malá i veliká
na hon vozili, cesty opravovali“. Jak je z uvedeného
výčtu na první pohled patrné, rozsah jejich činností
byl veliký a efektivita vykonané práce naopak malá.
Proto se Václav Haugvic rozhodl, že tuto různorodost
roboty podstatně omezí a práci soustředí do několika dní v roce.
Kromě typicky zemědělských prací pal museli obyvatelé Bouzova i všech dalších vsí plnit především dvě povinnosti: jednak chodit jako honci na
malé i velké hony a starat se přitom o tenata, jednak pravidelně opravovat hráze rybníků, kterých

bylo v té době na panství daleko více než dnes – celkem dvanáct. Z honů byli osvobozeni např. obyvatelé Jeřmaně, Obectova a Javoříčka, o opravu hrází u
rybníků se nemuseli starat např. robotníci z Obectova a Veselíčka.
V literatuře se můžeme například dočíst, že
Bouzovští museli opravovat taras u rybníků Napáječky a pivovarského, z Podolí a Obectova taras u
rybníka podolského a navíc z louky Markrabství“
shrabat seno a odvézt ho na bouzovský zámek.
Obyvatelé Hvozdečka měli na starost taras místního rybníčku, ve Vojtěchově a Hvozdu taras u rybníka špráneckého, ve Svojanově taras u rybníka
horního nad mlýnem. Z Blážova a Kadeřína chodili
k rybníku Zajícovu, z Jeřmaně k rybníčku pod hamrem a konečně robotníci z Bezděkova a Kozova
opravovali taras rybníčku mlýnského.
Kromě prací na honech a na opravě hrází museli rolníci ze všech obcí bouzovského panství s koňmi
pracovat pro vrchnost 4-6 dní v roce, podsedníci pěšky také 4-6 dní. V Bouzově samém bylo tehdy 11 rolníků a 9 podsedníků, v Podolí 16 a 2, ve Hvozdečku 8
a 2, v Blážově 5 a 3, v Kadeříně 1 a 2, v Jeřmani 5 a 1,
ve Svojanově pouze 6 rolníků atd.
Ve stejném roce se Václav Haugvic věnoval i
městečku Lošticím. Tamní obyvatelé nemuseli robotovat tak, jak to jsme viděli na příkladu Bouzova a
okolních vesnic. Zde se postaral o mistry cechu hrnčířského, kteří byli se svými poháry proslulí po celé
Evropě, a mistry cechu ševcovského, kteří si chtěli
vydat vlastní cechovní řád.
Po prodeji bouzovského panství, který Haugvicové vlastnili půl století, se jejich další sídla střídala
poměrně velmi často. V roce 1547 již Václav Haugvic
vlastnil panství hranické, do něhož tehdy patřila
řada vesnic včetně pustého hradu Drahotuše se stejnojmenným městečkem, a také panství helfštýnské.
Celý tento majetek si však ponechal necelých šest
let a již na jaře roku 1553 ho prodal Janu Kropáčovi
z Nevědomí. S jinou představitelkou tohoto známé-

Léto se přehouplo do druhé poloviny a školní
rok se pomalu ale jistě blíží. Ještě než zase usedneme do lavic, tak si určitě rádi zavzpomínáme
na akce, které jsme zažili v květnu a červnu.
Celá škola se bavila na recitační soutěži. Po třídních kolech se konalo kolo školní, které vyhráli
Tomáš Pavlů v první kategorii, Kryštof Čepák ve
druhé a Jirka Kryl ve třetí.
Prvňáčci si užili slavnost slabikáře, při níž
byli pasováni na malé čtenáře. Druháci a třeťáci
si se svým přírodovědným kroužkem prohlédli veterinární ordinaci paní doktorky Pelikánové v Mohelnici. Čtvrťáci si připravili pro maminky nejen
básničky, ale také tanečky (přičemž největší problém byl překonat tu hrůzu, kdy kluk musel tančit

ho slezského rodu, který si dal jméno podle svého
hradu Nevědomí ve slezském vojvodství, se ještě setkáme v nejbližších pokračováních.
V následujícím období se tato větev Haugviců
odstěhovala do Litomyšle, ale již po polovině 60. let
16. století se vrátila zpět na Moravě. Václav a Hanuš
Haugvicové zde koupili chropyňské panství. O tomto Hanušovi jsem se již zmínil v souvislosti s tím, že
se proslavil jednak jako
moravský zemský hejtman, jednak také tím, že chtěl
v Chropyni s povolením císaře Rudolfa II. nechat postavit tvrz zvanou Nový Haugvicov. Během stavby
však Hanuš zemřel a tvrz zůstala nedokončená. Na
přelomu 16. a 17. století pak stejný vysoký post zemského hejtmana získal ještě další z rodu Haugviců z
Biskupic – Jáchym.
Moravská větev Haugviců znovu posílila svůj vliv
v 18. století. Tato větev byla tehdy povýšena do hraběcího stavu a od roku 1752 se jejich hlavním sídlem
se stal zámek v Náměšti nad Oslavou.
Zámek v Náměšti koupil Bedřich Vilém Haugvic, nejznámější osobnost tohoto rodu, který se
rozhodl, že zde po událostmi nabitém životě prožije
klidné stáří. Předtím proslul především jako rádce
císařovny Marie Terezie, jako první rakouský kancléř a také jako autor reformy rakouské státní správy a oblasti financí. Později, ve 2. polovině 18. a v
1. polovině 19. století, proslavili Náměšť další Haugvicové především jako centrum hudebního života.
Na zámku působila dvorská kapela a sbor, čítající
dohromady 65 členů. Tomu odpovídala i bohatá zámecká knihovna se záznamy hudebních děl.
V držení Haugviců zůstal zámek v Náměti bez
přerušení až do konce 2. světové války, kdy museli
své dosavadní sídlo opustit. Jejich potomci dosud
žijí v Německu a Rakousku.
V tomto místě můžeme rod Haugviců z Biskupic opustit a věnovat se dalšímu významnému rodu,
který vlastnil Bouzov – Podstatským z Prusinovic.
Jiří Marek

s holkou! J). No pak začalo naše výletování. Školka si prohlédla jeskyně v Mladči, prvňáci a druháci se vydali koňským povozem do Javoříčka, třeťáci a páťáci si užili jízdu lanovkou z Koutů nad
Desnou na Dlouhé stráně, čtvrťáci prošli starou
Prahu s orlojem, hradem a dalšími pamětihodnostmi a dokonce se svezli metrem. Na druhém
stupni jsme měli výlety vícedenní a to do Bělkovic
na skautskou chatu šestka a sedmička a do Mikulova a okolí osmička s devítkou. Nakonec si ještě
družinka udělala prima odpoledne s opékáním v
Mohelnici. Počasí nám celkem přálo a všechny výlety se vydařily.
Děti ve školce zažily noční dobrodružství a
pyžamovou diskotéku, super byl také rej masek,
v jehož čele pochodovala neuvěřitelně veselá pacientka. Do školičky se podívali i herci z dramaťáku, když přišli zahrát maloškům svoji letošní
pohádku. Poslední představení sezóny se hrálo v
Radničním sále a bylo určeno seniorům.
Ve sběru papíru a plastových lahví se naše škola
umístila na sedmém místě. Nejšikovnější sběrači
byli František Mayer v papíru a František Nejedlý v plastech. Penízky získané sběrem použijeme
opět na projekt adopce na dálku a zajistíme naší

holčičce Leile Ali v Keni možnost chodit do školy
další rok.
Předposlední den už tradičně patří v naší
škole zvířátkům. Každý, kdo má doma nějakého
malého kamaráda, může ho přinést ukázat ostatním a něco nám o něm povyprávět. Letos bylo asi
nejvíc křečků, ale k vidění byli i pavouci, králíci,
morčata papoušci a dokonce šnek !
Poslední slavnostní den jsme se rozloučili s
deváťačkami, ti nejšikovnější dostali soví přívěsek, všichni pak vysvědčení a hurá na prázdniny!
Ach jo, jenže ty tak utíkají ! Ještě pár dní a ať
už rádi nebo neradi budeme muset oprášit aktovky, doplnit pouzdra, nakoupit sešity a vrhnout se
zase na učení. Ještěže nás kromě něj čeká i v příštím roce spousta akcí, exkurzí a určitě i legrace.
Zahájení školního roku proběhne 3. září
2012 v Galerii v podhradí. Sraz školáků i rodičů a
prarodičů je v 8.oo u školy.

Užívejte si ještě chvíli sluníčka jako my!
Zdraví děti a učitelé z naší školy.
Více fotek a zajímavostí
na www.zsbouzov.cz

Tlovýchovná jednota Sokol Bouzov
Rádi bychom informovali všechny naše píznivce, že po ukonení podzimní ásti
soutže došlo ke zmn ve fotbalovém oddílu. Podali jsme na Fotbalovou asociaci R žádost o
pevod práv a povinností lena FAR ze samostatné organizace FK Sokol Bouzov na TJ Sokol
Bouzov. Tato žádost byla Výkonným výborem FAR dne 13. 12. 2011 schválena, což
znamená, že oddíl kopané je opt pod TJ jak tomu bylo díve. Také jsme provedli zmnu
zaátk domácích zápas na 14,30 hodin, a to pedevším kvli našim fanouškm, aby nemuseli
po fotbale hned spchat dom a mohli jej hned na míst rozebrat.

TJ SOKOL BOUZOV

Vážení sportovní
přátelé,
Rozpis jarních utkání
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2:1
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malé
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2:9
8.4. NE 14,30 BOUZOV
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2:0
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0:6
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a
29.4. NE 15,00 TJ Ste
BOUZOV
2:4
6.5.
NE
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3:1
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3:1
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roční20.5. NE
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BOUZOV
2:0
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jsme
ztráceli
na
3.6. NE 14,30 BOUZOV
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1:4
10.6.
NE
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Páslavice
BOUZOV
3:1
třinácté Náklo 6 bodů, na Bla17.6. NE 14,30 BOUZOV
Dl. Louka
0:0
tec a Libavou dokonce 12 bodů, ale skvělým finišem
(6 výher
1 remíza)
Tlovýchovná
jednota SokolaBouzov
poádá v sobotujsme
19. kvtna je
2012 nejiž 38. roník turistické a cykloturistické akce
chali v tabulce
za sebou. Skončili jsme na
11. příčce a zachránili
se ve III. třídě. Za to
BOUZOVSKÁ
patří všem hráčům velký dík. Hlavní zásluTICÍTKA
hu na tom má trenér Karel Procházka, ktepší trasy 3,hráče
15 a 30 km dobře připravitcyklotrasy
27 a 42 km
rý dokázal
a patřičně
Start 7,00 – 10,00 na hišti.
nažhavit, za
muúastníky
velice
děkujeme.
V cílicož
pro všechny
upomínkový
pedmt a diplom.DokáSrden zvou poadatelé.
zal z hráčů vymáčknout to, co v nich je. Ti
Za Sokol Bouzov
také zvládli plnit trenérem naordinovanou
Petr Formánek.
taktiku, což se ve druhé půli jarní části projevilo.V našem kádru bojovali tito hráči: Miroslav Flášar, Ludvík Drapl, Lukáš Opravil,
Martin Dvořáček, Petr Jakša, Jiří Jaroš, Michal Jaroš, Michal Konečný, Radek Konečný, Jaroslav Křížek, Miloš Kučera, Robert
Losa, Martin Rosí, Vladislav Řezníček, Rostislav Stach, David Škrabal, Michal Šmíd, Martin Wagner, Michal Hopják a Robin Heidenreich. Zdravotnicí je Andrea Vymazalová.
Rádi bychom poděkovali všem fanouškům, kteří ve velmi hojném počtu navštěvovali naše zápasy a podporovali nás i na venkovních hřištích.
Především je však nutno poděkovat
dobrovolným nadšencům, bez jejichž práce
v zázemí bychom nemohli fungovat. Jsou
to: Ladislav Dvořáček, Dalibor Hapl, Vladimír Aigl, Radek Konečný, Vlasta Konečná,
Michal Blechta, Martin Rosí, Tereza Kolářová, Denisa Průchová, Bohdana Průchová,
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, ing Zdeněk Tomek, Jiří Štefan, MJM Litovel, 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 a stáj Pokorný Bouzov.

Konečná tabulka III. třídy OFS Olomouc		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sokol Babice
Sokol Paseka
Náměšť na H. B
Nové Sady B
Dlouhá Loučka
Přáslavice
Odrlice
Slavonín B
Mladějovice
TJ Střeň
Bouzov
Hvězda Libavá
Sokol Blatec
Sokol Náklo

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
18
18
16
13
14
9
7
7
9
8
8
6
4

1
3
2
3
7
4
4
8
7
1
2
1
5
2

5 104 : 42
5 70 : 34
6 103 : 46
7
65 : 37
6 54 : 29
8 68 : 44
13 57 : 73
11
51 : 66
12 55 : 73
16 47 : 75
16 35 : 77
17
53 : 81
15
47 : 77
20 32 : 87

61
57
56
51
46
46
31
29
28
28
26
25
23
14

Rádi bychom tímto pozvali všechny naše fanoušky na zápasy nového soutěžního ročníku.
Kromě sportovního zážitku jsme pro vás stejně
jako v minulé sezóně připravili pozápasové losování vstupenek a dovednostní soutěž, takže
se můžete těšit na hodnotné i chutné ceny. Samozřejmě bude jako dříve připraveno občerstvení v kiosku a u udírny. Věříme, že si budete opět
zpříjemňovat nedělní odpoledne na fotbalovém
hřišti.
Rozpis podzimních zápasů
12. 8.
18. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.
15.9.
23.9.
29.9.
7.10.
14.10.
21.10.
27.10.
4.11.
11.11.

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

14.30
16.30
14.30
15.00
14.30
16.00
14.30
15,30
14,30
10,15
14,30
14,30
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
Město Libavá
BOUZOV
Slavonín B
BOUZOV
Odrlice
BOUZOV
Nové Sady B
BOUZOV

Za Sokol Bouzov Petr Formánek

Myslivecké sdružení Kozov - les
se sídlem v Bouzově

uspořádalo dne 7. července 2012 na střelnici
v Bouzově veřejnou soutěž ve střelbě malorážkou
na lovecké terče srnec, liška, divočák a pro děti
střelbu ze vzduchovky rovněž na uvedené terče.
O tuto soutěž je mezi občany zájem o čemž svědčí účast soutěžících, ale i těch, kteří nesoutěžili
a přišli povzbuzovat. Do soutěže se přihlásilo 35
mužů, 15 žen a 20 dětí. Nejlepší soutěžící byli vyhodnoceni a obdrželi věcné ceny. Všechny děti,
které si přišly zastřílet obdržely cenu a sladkou
pozornost.
Ženy
1. místo Leibnerová Iveta
nástřel: 100 bodů
2. místo Přecechtělová Pavlína
76 bodů
3. místo Ženožičková Hana
65 bodů
Muži
1. místo Žourek Vratislav
2. místo Petrla Radek
3. místo Čechovský Dušan

135 bodů
112 bodů
111 bodů

Vítězi obdrželi diplom a medaili. Pro účastníky
bylo připraveno občerstvení. Pořadatelé děkují
sponzorům, kteří svými dary přispěli k hodnotným cenám.
Myslivci MS Kozov-les

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
posledního rozloučení
s panem Pavlem Navrátilem.
Rovněž děkujeme za projevy upřímné
soustrasti a květinové dary.
Rodina Navrátilova a Zouharova

Pranostiky
Září
Divoké husy na odletu – konec i babímu
létu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný
podzimek a pozdní zimu.
Září, na léto jde stáří.
Po svatém Matouši (21. září), čepici na
uši.
Říjen
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět
ubude.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení,
bude tuhá zima.
Den svaté Terezičky (3. října) nebývá bez
vlažičky.

JUBILANTI
Září
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní

Říjen
Josef Mlčoch
Marie Páleníková
Ludmila Michlová
Olga Pechová
Marie Reifová
Jan Kamler
Bohumil Kocourek
Anna Lakomá
Václav Kopka
Marie Frodlová
František Rec
Ludmila Kolomazníková

Olešnice
Doly
Bouzov
Bouzov
Obectov
Olešnice
Bezděkov
Bouzov
Svojanov
Blažov
Kadeřín
Jeřmaň

Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan

Zdeňka Korkischová
Jana Jarošová
Marie Maksantová
Šarlota Jarošová
Josef Hyjánek
Emilie Vašková
Božena Vymazalová
Vlasta Vařeková
Emilie Dudková
Štěpánka Finsterlová
Květoslava Zapletalová
Josef Havlín

Kovářov
Bouzov
Podolí
Bouzov
Bouzov
Podolí
Bouzov
Podolí
Bouzov
Blažov
Olešnice
Bouzov
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