Vždycky máme velkou radost, když někdo z nás dokáže něco výjimečného. A to se podařilo v lednu dvěma našim klukům, kteří se vydali do Olomouce na regionální kolo komunikační soutěže mladý Démosthenes.
Tato soutěž vypadá tak, že se účastník postaví před porotu a plný sál jiných soutěžících. Představí se a přednese co nejlépe dvouminutový monolog, který si musí před
tím sám vymyslet a připravit. Není to vůbec jednoduché,
protože tréma je vždycky veliká a konkurence silná. Ale
Kryštof Čepák a Jirka Kryl to dokázali! Pečlivě připraveni
předvedli parádní výkon a porazili dokonce reprezentanty olomouckých gymnázií. Kryštof skončil v mladší kategorii druhý. Jirka ve starší kategorii vyhrál a postupuje do
krajského kola. Jsme na ně oba moc pyšní! Opět se prokázalo, že malá vesnická škola může vychovat výborné
recitátory.
V lednu jsme začali opět jezdit plavat do Mohelnice.
Jako každý rok plavou děti z celého prvního stupně plus
předškoláci ze školky. Rozděleni do čtyř družstev podle
dovedností splýváme, plaveme, potápíme se pro puky,
skáčeme šipky a hlavně: učíme se nebát vody!
Předškoláci se přišli podívat na den otevřených dveří
do první třídy. Zjistili, jak vypadá škola, co je za půl roku
čeká a co už umí jejich starší kamarádi. Na následný zápis do první třídy bylo pozváno osmnáct dětí, které spádově patří do naší školy. Přišlo jich jedenáct: pět z Bouzova, po jednom ze Hvozdečka, z Kozova, z Červené Lhoty
a z Podolí a taky jedna slečna z Kovářova. (Naopak k zápisu jinam se vydaly tři děti z Podolí, dvě z Kovářova, jedno
z Bouzova a jedno ze Hvozdečka.) Všichni budoucí prvňáčci ukázali, že už jsou do školy připraveni, a tak jich
1. září 2013 přijde s aktovkou všech jedenáct. Už se na ně
moc těšíme.
A ještě ve zkratce: Naši šachisté obsadili v krajském
kole soutěže 8. místo. Také gratulujeme. Druhý stupeň
navštívil muzikálové představení Limonádový Joe v Moravském divadle v Olomouci. Dostali jsme pololetní vysvědčení. Nejvíc se na něj těšili samozřejmě prvňáci,
protože bylo jejich první v životě a taky tam byly samé
jedničky! A abychom nezapomněli, světoznámý fotograf
František Ptáček nám dodal slíbené fotky ze stavby živého betlému .
Hezké jaro přejí děti a učitelé z naší školy.
www.zsbouzov.cz

PŘÍSPĚVKY
Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU

32. Prokop Podštatskej z Prusenovic a na Bouzově

Dnešní pokračování začneme netradičně koncem života hlavní postavy, Prokopa Podstatského.
Prokop zemřel v roce 1560, jeho manželka Kateřina ho přežila o čtyři roky. Jejich renesanční náhrobní kameny, které vidíme na obrázku, si můžeme prohlédnout v předsíni kostela sv. Prokopa
v Lošticích. Prokop Podstatský měl nad loštickým
kostelem, který byl zasvěcen svatému stejného
jména, patronátní právo, a proto asi zdejší kostel
zvolil za místo svého posledního odpočinku přesto, že sám byl českobratrského vyznání. Oba náhrobní kameny, které vytvořil stejný, ovšem nám
neznámý autor, snad zobrazují skutečnou podobu obou manželů. V dolním rohu vidíme u Prokopových nohou erb rodu Podstatských, u nohou
jeho manželky erb rodu Kropáčů z Nevědomí,
z něhož Kateřina pocházela a na němž jsou zobrazeny tři přes sebe položené lilie. Na náhrobku
Prokopa čteme (v překladu do současné češtiny):
Léta Páně 1560 v pátek před Hromnicemi zemřel
urozený a statečný rytíř, pan Prokop Podstatský
z Prusinovic a na Bouzově. Pane Bože, rač být milostiv jeho duši.
Loštickému kostelu zůstala do dnešních dnů
ještě jedna památka na bouzovského pána. Prokop Podstatský mu v roce 1550 věnoval zvon, zvaný Prokop, ulitý v Olomouci známým zvonařem
Francem Ilefeldem a vážící kolem 1 200 kg.
A nyní se již můžeme vrátit zpět k příchodu
Prokopa Podstatského na Bouzov. Prokop, nejstarší syn Jetřicha Podstatského, se narodil někdy ke konci 15. století. Mládí trávil na Potštátě

a v roce 1523 se oženil. Jeho manželkou se stala Kateřina Kropáčová
z Nevědomí. Pocházela ze slezského rodu Kropáčů, sídlícího původně
na hradě v Nevědomí, které je dnes
součástí jihopolského města Rybnik.
Kropáčové se na konci 15. a v 1. polovině 16. století zakoupili na Moravě, kde získali např. panství hranické
(to koupili od nám známého dřívějšího majitele Bouzova, Václava Haugvice z Biskupic), bzenecké a ivanovické. A právě na tvrzi v Ivanovicích na
Hané žil se svou rodinou otec Kateřiny, Jindřich Kropáč z Nevědomí, který ovšem v době její svatby již nebyl
mezi živými.
Prokop Podstatský patřil mezi nejbohatší rytíře na Moravě. Díky tomu
a také díky finanční hotovosti, kterou mu věnem přinesla jeho manželka, si mohl dovolit koupit rozsáhlé
bouzovské panství, a jak jsme viděli v předchozím díle, ještě ho slušně
rozšířit. Na kupních a jiných úředních
listinách se většinou podepisoval jako Podštatskej z Prusenovic.
Pokud mu to síly a zdraví dovolovaly, Prokop
se aktivně zúčastňoval tehdejšího veřejného života. Byl sudím na soudě v Brně, pravidelně zasedal
na zemských sněmech v Praze, na nichž zaujímal
mezi rytíři přední, často i první místo.
Rodina Podstatských bydlela zpočátku na Bouzově. Buď v jejich době, nebo ještě za Václava Haugvice byla na hradě vystavěna tzv. černá kuchyně.
Měla otevřené ohniště, z něhož stoupal kouř do
poměrně vysokého, do kužele se zužujícího komína. Kouř pochopitelně začernil kuchyňské stěny,
a proto se tomuto, ve středověku nejvíce rozšířenému typu kuchyní, říká černá. Byla tehdy umístěna na druhém hradním nádvoří v místech, kde
dnes stojí kaple sv. Alžběty.
S velkou pravděpodobností došlo v roce 1558
na bouzovském hradě k velkému požáru, při
němž se mimo jiné zřítila hradní věž. V důsledku
požáru zůstal hrad několik desítek let neobydlen
a Podstatští žili jednak na své tvrzi v Žádlovicích,
jednak ve svém domě na loštickém náměstí. Zároveň Prokop se svým synem Jetřichem stavěli v té
době menší jednopatrový zámeček v Jevíčku.
Je zajímavé sledovat, jak během necelých sta
let došlo na bouzovském panství k několika výměnám farářů podle náboženské příslušnosti
majitelů panství. Poděbradové a Kostkové podporovali faráře, kteří vyznávali kališnickou víru.
Haugvicové naopak vždy stáli na straně katolické církve a tomu odpovídalo také obsazení far na

jejich panství. S příchodem Podstatských dochází opět k zásadnímu obratu. Vzhledem k tomu,
že Prokop, podobně jako řada dalších členů rodu
Podstatských, byl přívržencem jednoty bratrské,
museli katoličtí faráři z panství odejít a přenechat
své místo farářům bratrským. Všechny uvedené
změny se týkaly bouzovského i loštického kostela, k nimž měli bouzovští páni vždy tzv. právo podací, což znamená, že tyto kostely měly pod svým
patronátem. Ovšem žádné písemné dokumenty,
které by nám řekly něco více o poměrech v tehdejší bouzovské farnosti, se bohužel nedochovaly. Snad s jedinou výjimkou: z roku 1569, tedy
z doby, kdy Bouzov již vlastnil Prokopův syn Jindřich, existuje záznam o bouzovském faráři Baltazarovi, jistě protestantského vyznání, který si
stěžoval, že mu bouzovští Podstatští nechtějí vyplácet desátky.
A ještě jedna zajímavost, která s církevním životem na panství souvisí. Ze stejného období se
dochoval také vůbec nejstarší doklad o bouzovské škole a jejím tehdejším rektorovi (tedy ředi-

O Tatrách v Hodoníně

(vzpomínka na výstavu)

Nejen Tatry, ale krása i z jiných koutů celé
naší současné i bývalé vlasti se přestěhovala nakrátko do výstavních prostor městské
knihovny v Hodoníně. Kdy to bylo? Na podzim
loňského roku. Oč se jednalo? O fotografická
díla rodáka z vesničky Svojanov u Bouzova,
Václava Kopky, který většinu svého profesního života strávil právě na Hodonínsku jako
učitel na základní umělecké škole .
Pan učitel Václav Kopka je člověkem mnohostranně umělecky zaměřeným. Náplní jeho tvůrčí činnosti byly a jsou hlavně fotografie. Jeho zájem
se nejvíce soustřeďuje na člověka, na zachycení
jeho duše přímo v jeho prostředí, myšleno v prostoru i v čase. Nejen na této výstavě bylo dobře
patrno, že jeho fotografické momentky mají jak
uměleckou, tak i historickou hodnotu. Spektrum
vystavovaných děl jde napříč nejen časem ale i tématy. Umělec zachycuje ve svých skvěle kompozičně řešených dílech dobové scenérie ze života
prostých lidí žijících svým tempem a v souladu
s přírodou i nedotčeny stále se měnícími společenskými zřízeními. Druhou oblastí jeho zorného úhlu jsou krásy přírody v její podivuhodné proměnlivosti, kterých si dokáže všimnout jen bdělý
pozorovatel. A takový pozorovatelský talent měl
a má v sobě bezesporu i pan učitel Kopka. Navíc
jsou fotky obdařeny popisky se silným nábojem
vtipu a lehkosti. Názvy některých vystavovaných
děl jako například Tatranské drbny, Kur sněžný,
Vítěz, Tatranské divadlo nejsou věrnými realistickými obrazy z lidské i živočišné říše, ale slovně, s bohatou lidskou fantazií, připodobněné krásy a odrazy lidských vlastností v přírodě. Zemská

teli) školy Pamphilovi Vitovi. Kde ale škola stála,
se můžeme pouze dohadovat. Snad to bylo někde v prostorách fary, která tehdy stála u kostela
sv. Maří Magdaleny. Bouzovský rektor, podobně
jako jeden z Podstatských z Prusinovic, Theodoricus, studoval po polovině 16. století na univerzitě
v německém Wittenbergu, která se proslavila tím,
že na ní o několik desetiletí dříve působil známý
kazatel a náboženský reformátor Martin Luther.
Díky němu se pak město a univerzita staly středisky německé reformace a na univerzitu přicházeli
studovat především mladí lidé z protestantských
rodin celé Evropy.
V době, kdy se Podstatští pustili do stavby zámečku v Jevíčku, však již Prokopovi nezbývalo
mnoho měsíců života. Byl vážně nemocen, přestal se společensky angažovat a již se ani nezúčastňoval jednání zemských sněmů.
Smrt Prokopa Podstatského z Prusinovic v roce
1560 přinesla bouzovskému panství zásadní změnu. A o ní budeme hovořit v následujícím díle.
Jiří Marek

poetika se místy snoubí až s nadpozemskou iluzí.
Též keramika se stala nejen jeho velkou zálibou,
ale i oborem, z něhož prakticky předával svým
žákům maximum možných dovedností. Ale fotografie je asi převyšujícím zájmem, který je nejbližší jeho potřebě osobního projevu.
Pan Kopka se zabýval také filmovou dokumentaristikou. Jeho ryze autentický záznam folklórní
slovácké svatby nejen získal 1.cenu v krajské soutěži amatérských filmů, ale byl také oceněn národním umělcem, profesorem Karolem Plickou,
jenž se proslavil právě jako fotograf i dokumentarista folklóru.
V den, kdy jsem se výstavy mohla zúčastnit, se
konala slavnostní derniéra. Příchozí návštěvníci nejen z řad přátel, bývalých kolegů a žáků, si
nenechali ujít osobní setkání s autorem a jeho
výkladem k vystavovaným dílům. I ten stál za to
si vyslechnout, protože z něho vyplynul přístup
umělce ke krajině, k umění, k životu i tvorbě obecně. Také se hodně vzpomínalo, za jakých podmínek se dříve učilo a tvořilo a srovnávalo se s dneškem. Mezi panely jsem zachytila z vyprávění:
„V roce 1967, kdy jsem na zdejší škole začínal,
byly moje začátky, pokud jde o fotografickou
tvorbu i výuku žáků, víc než složité. Tehdy v roce
1967 zbylo po dvou mých předchůdcích celkem
osm žáků z původních asi osmdesáti. Výuka probíhala zprvu v depozitáři městské knihovny bez
vodovodu. Když postupně žáků přibylo, učilo se
za improvizovaných podmínek v hlavní budově.
Vybavení výtvarného oboru bylo tehdy prakticky nulové. Ve sklepě staré školní budovy jsem zařídil velmi malou fotokomoru a koupil si vybavení. Teprve po pěti letech až v lepší situaci, tak
učinila též škola. Prvních deset let nebyly peníze
na grafický lis, který tehdy stál sedm tisíc. Jed-

noduché tisky v začátcích vznikaly pomocí ždímačky na prádlo z bazaru za osm korun. Koupil
jsem si tehdy hned dvě. Později sice byl už i lis,
ale zmetek... Pořízení keramické pece vyrobené
ručně, bylo zajištěno díky známosti se soukromníkem a stalo se úplným dramatem s účastí státní bezpečnosti. Dnes ji koupíte jako rohlík v krámě... Pak následovalo zřizování školní výstavní
síně, která byla umístěná v nejstarší, barokní
stavbě města. Ve své době byla jediná v republice. Budování trvalo dva roky. Současně vznikala
i novostavba s novými prostory pro žáky, na které se podílela sice firma, ale budovalo se i s pomocí bývalých žáků.“ Tolik tedy ze vzpomínek autora. A já dodávám z jiných zdrojů, že po třiceti
letech budování patřil nakonec výtvarný obor na
základní umělecké škole v Hodoníně mezi nejlepší v kraji výbavou i výsledky práce. Pan Kopka byl
v roce 1956 jmenován vládou republiky zasloužilým učitelem.

Ze sešitu zápisů návštěvníků jsem si vybrala tento
text: „Vážený pane Učiteli (psáno s velkým U).
Děkuji za zážitek z výstavy a Vaši práci vůbec. Jsem Váš vděčný žák - navštěvoval jsem
LŠU v Hodoníně - výtvarný obor v letech 1971
-75. Za otevření očí moc děkuji. Všechno dobré Vám přeji s úctou Lubor Drgáč.“ Jak jsem
se dověděla později, vloni měl ve stejných prostorách, jako pan Kopka, svou malířskou výstavu.
Pan Kopka, přestože oslavil vloni kulaté životní
jubileum, tvoří stále. Již s novější, velmi jednoduchou digitální technikou a s životní zkušeností uzrálou jako dobře vyrobené moravské víno.
V umění totiž obzvlášť platí, že čím starší, tím lepší.
Věřím, že při zhlédnutí dalších výstav pana Kopky ( jednu bude mít na Bouzově už během letošního jara), dojdete i vy, budoucí návštěvníci, ke stejným závěrům.
MUDr. Blanka Urbánková

Mezi Silvestrem a jarem je období pochmurné.
Všude sníh a zima, v horším případě pak jen bláto a špína. Trocha písmenek pro polechtání poetického ducha.

že po podzimu vždycky přijde zima. To ostatně ví
moc dobře už hodně malé děti.
Volba pana prezidenta mě zklamala, i když
dalo se to asi předpokládat. Opět zvítězil populismus a laciné řeči, které se tak hezky poslouchají.
O co více, je mi ještě smutněji ze skutečnosti, že
slušnost a čest je, bohužel, na úbytě. Být slušný
v boji o první místo, jak nám ukázal pan Schwarzenberg, se neodpouští. Z každého boje (podobné
úrovně) má ale, většinou, poražený morálně navrch a to nám může dávat naději, že to v naší společnosti ještě není tak zoufalé. Naděje je v tom,
že vítězství to bylo o prsa a slušnost si nelze naštěstí koupit. Je nás tedy téměř polovina zodpovědných voličů, co jsou schopni si uvědomit, že
zítra je taky den a co není zaseto, nikdy nevyroste,
tudíž to ani nikdy nesklidíme.
Je smutná realita, že levicové smýšlení není
jen u nás a téměř v celé Evropě, ale metastázuje jako rakovina celým světem. Celosvětový trend
v myšlení, že máme nárok na víc, než se nám na
zahrádce urodí, je hloupost. A přemýšlet tak, že
když máme dnes dostatek, tak všechno sežerem,
protože se zítra, zítra se o nás někdo postará, je
dokonalý zločin. Populární solidarita přece není
taky žádné řešení, protože když není kde brát, nic
neposbíráme, tudíž nemáme co rozdávat.

Od Vánoc do jara, je nám prostě zima
Neveselý leden, už je skoro za námi,
tak snad až teď, připijem si na zdraví.
Únor už proklepem, ten je krátký,
pak hurá na březen, na konvalinky.
Konvalinky jsou sice s jedem,
nemusíme si je ale, dávat třeba s medem.
Ke konvalinkám se jen hezky čichá,
krásně voní, je to jarní pýcha.
Sněženky, ty vylézají dřív,
těm nevadí, když zasype je sníh.
Jarní květena je chytrá,
vyklube se, až přijde její čas.
To jen my, v zimě chceme léto
a v létě, ochlazení zas.
Až se nás zima zeptá, co jsme dělali v létě, můžeme si odpovědět různě. Ti, co se starali o to, aby
měli ve dřevníku polínka, ti budou sedět v teple.
Když si k tomu nasbírali a nasušili houby, tak jim
v tom zimním čase ještě celou chaloupku provoní
nádherná vůně bramboračky. Jednoduše máme
od jara do podzimu spoustu času, abychom
měli vystaráno, když přijde zima. Jak je to prosté. Všechny věci na světě, které fungují dokonale
a bezchybně, jsou ty nejjednodušší. Máte-li žízeň,
jednoduše se napijete. Máte-li hlad, jednoduše
něco sníte. Je-li vám zima, jednoduše stačí zatopit. Nebo jednoduše zalezete pod peřinu. Jednoduše se tomu říká zodpovědnost.
Všichni jsme zodpovědní sami sobě, svým blízkým i vzdáleným. Proto se přes rok snažíme naplnit dřevník polínky, sklep i špajz úrodou. Víme,

I ty hodně malé děti ví, že když mají deset bonbónů a dva sní, tak jich nemůžou rozdat víc než
osm. Jsou sice potom udivené, s prázdným pytlíkem, ale je to přece tak prosté. To bych chtěl jen
tak prostě, vzkázat panu Zemanovi a jeho obdivovatelům.
Pro nás ostatní, mám radu ještě prostší. Dva
bonbóny snězte, tři klidně rozdejte, komu uznáte
za vhodné, ale těch pět si schovejte hodně dobře,
protože mám pocit, že zimy v následujících letech
budou jako na Aljašce. Vlastně na Sibiři.
Michal Mayer

Zprávy z farnosti

Popeleční středa, postní období,
Velikonoce:

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje
starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících
radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.
Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi
je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá
vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět
také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého
pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro
nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si
představit. Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm,
kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně
děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich
možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám
k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.
Jan Graubner, metropolita moravský
Děkujeme Vám

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012:
Bouzov, Doly
14.737,-- Kč
Hvozdečko
2.603,-- Kč
Kovářov
2.406,-- Kč
Obectov
2.408,-- Kč
Olešnice
2.747,-- Kč
Podolí
2.825,-- Kč
Blažov, Bezděkov, Kozov,
Kadeřín, Svojanov, Jeřmaň
7.180,-- Kč
Celkem
34.906,-- Kč
Velkou výhodou Tříkrálové sbírky je to, že většina vybraných prostředků se opět vrací do regionů, kde se
vybrali. Uvádíme střípek příkladů využití sbírky:
Zařízení

Využití

Částka

Charita Konice Spoluúčast na bezbariérovém řešení v 105 493
Domově pokojného stáří Bohuslavice
Charita Konice Přímá pomoc rodinám

20 000

Charita Konice Charitní ošetřovatelská služba
- vybavení půjčovny rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek

60 800

Dne 13. 2. nám Popeleční středou začalo postní
období čtyřiceti dnů před Velikonocemi. Při obřadech Popeleční středy kněz dělá na čele věřícího
znamení kříže z popela spálených „kočiček“ z květné neděle minulého roku a přitom pronáší, „pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo „obrať se
a věř evangeliu“. Tento obřad poukazuje na dočasnost a pomíjivost věcí zdejších, pozemských a obrací oči věřícího směrem na hodnoty věčné skýtající
naději a radost. Tímto dnem začíná období „půstu“
tedy období usebrání a zamyšlení, během něhož se
má každý připravit na největší svátky v roce, na Velikonoce.
Týden před Velikonocemi je Květná neděle. Památka na slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma.
Tehdy jásající dav kladl na cestu své pláště a palmové listy a provolával „hosana synu Davidovu“.
Vzhledem k rozdílné zeměpisné šířce a délce u nás
nenajdeme palmové listy, proto se používají první
jarní ratolesti – tzv. kočičky. Tyto se na Květnou neděli světí a lidé si je odnáší do svých domovů kde je
dávají za kříže ve svých domácnostech. Začíná svatý
týden.
Zelený čtvrtek – zatčení Ježíše Krista v Getsemanské zahradě. Noční výslech v pátečních ranních hodinách Ježíšovo vydání veleradou římské okupační
moci. V tento den se setkávají kněží se svým biskupem, světí se oleje, které se používají např. u křtu,
při posledním pomazání (svátosti nemocných) atd.
Večer „odlétají“ na znamení smutku zvony do Říma.
Nahrazuje je klapání dřevěnými klapači.
Velký pátek – Ježíš podstupuje smírnou oběť za
hříchy celého lidstva. Je opět vyslýchán, do krve bičován, na hlavu vsazena koruna z trní. Odsouzen
k trestu smrti. Ve tři hodiny umírá na kříži. Před západem slunce uložen do hrobu. Podle staré tradice
se v pátek nesmělo hýbat se zemí.
Bílá Sobota – Ježíšovo tělo odpočívá v hrobě. V kostelích je možno navštívit symbolické Boží hroby.
Neděle zmrtvýchvstání Páně – Ježíš v ranních hodinách vstává s oslaveným tělem z mrtvých. Kámen
z hrobu je odvalen a hrob je prázdný. Ježíš se zjevuje
několika svědkům. Tento den je největším svátkem
v roce.

Pořad velikonočních obřadů
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek

Výběr z plánu na rok 2013
Charita Zábřeh Renovace poničené nájezdové rampy
v denním stacionáři Okýnko pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Ve stacionáři je několik uživatelů na vozíčku, pro které je
tato rampa nutností

50 000

Charita Konice Vybavení terénní služby elektrickými
polohovacími postelemi. V terénních
službách přibývají nároční klienti po
CMP a onkologické léčbě. Manipulace vyžaduje již současný a maximálně
flexibilní přístup ke klientovi

80 000

9.15 hod.
19.00 hod.
17.30 hod. - Křížová cesta
děti (pantomima)
21.30 hod.

Bílá sobota
Neděle
zmrtvýchvstání Páně 9.15 hod.
Velikonoční pondělí 8.30 hod.

Adorace u Božího hrobu je na Velký pátek 19.30 21.00 hod. a na Bílou sobotu 8.00 - 17.00 hod. Ve
středu 27. 3. před a po mši svaté zpovídá cizí zpovědník.
Lubomír Macek ml.

Když se procházíme naším hřbitovem v době
dušiček nebo Všech svatých - v tuto dobu je nejlépe vidět, jak myslíme na naše zemřelé rodiče ,
sourozence, děti nebo příbuzné. Všichni se snaží, aby jejich hrob byl pěkný. Zastaví se před hrobem, zapálí svíčku, pomodlí se. Vůbec jim to nepřijde, že by to mohlo být i jinak, nebo že by mohli
k této vzpomínce přidat i něco navíc. Proč o tom
píši právě teď před velikonocemi. Velikonoce patří mezi největší svátky v roce a k těm našim vzpomínkám patří také vzpomínka na Toho, ke komu
se utíkáme, když máme nějaký problém nebo trápení, ale také když chceme poděkovat za to, že se
nám daří. Vždyť nic není samo sebou a všechno
má nějaký smysl. Proto chceme, aby i Boží hrob
v kostele i samotný kostel v tyto svátky byl pěkně
nazdobený a každý měl tu možnost, pokud o to

stojí, vyjádřit svou úctu i tak, že místo pomyslné
kytičky na svůj hrob přispěje na kytičku sem do
farního kostela k Božímu hrobu, kde je sloužena
mše sv. za živé a zemřelé občany Bouzova a vesnic patřících k Bouzovu. Proto chodí po našich
obcích lidé a na tuto květinovou výzdobu vybírají
peníze. Věřte, že to není pro ně příjemné, protože
neví, ve které domácnosti jsou vítaní. Jsou lidé,
kteří do kostela z různých důvodů nechodí, ale
přesto o modlitbu za sebe a své rodiny stojí. Toto
rozhodnutí je na Vás. Peníze co zůstanou, jsou
vždy použity na květinovou výzdobu kostela po
zbytek roku. Tohle je letitá tradice od nepaměti
a koná se vždy před velikonocemi a před hodovou
nedělí. Kdyby k Vám nikdo nepřišel a chtěli byste přispět, udělejte tak u paní Ludmily Vařekové
z Bouzova.
Marie Macková

Obec Bouzov vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem parkoviště u hradu
1. Předmětem nájemní smlouvy je parkoviště na pozemku p.č. 631/15 v k.ú. Bouzov
2. Minimální nabídková cena za roční nájem je stanovena na 400.000 Kč + DPH
3. Doba pronájmu od 1. 4. 2013 do 30. 11. 2014
4. Úhrada nájemného bude následující: 20% stanoveného ročního nájemného bude splatná při
podpisu nájemní smlouvy, další část nájemného ve 4 rovnoměrných splátkách k 31. 7., 31. 8.,
30. 9. a 30. 11. 2013. Splátky v roce 2014 budou řešeny stejně.
5. Případný podnájem pozemku (prodejní stánky) se musí řešit s vlastníkem pozemku.
6. Využití sousedního pozemku – louky par. č. 631/1 v k.ú. Bouzov a případně dalších pozemků k parkování vozidel návštěvníků v období, kdy nestačí kapacita parkoviště, se musí řešit
s vlastníkem pozemku.
7. Další podmínky týkající se především zajištění pořádku, čistoty a případné nezaplacení splátky nájemného v dohodnutém termínu budou řešeny v nájemní smlouvě
8. Termín předložení nabídky je do 15. 3. 2013 formou zalepené obálky označené nápisem „PARKOVIŠTĚ“

Kozovské ohlédnutí za rokem 2012
• V květnu SDH Kozov úspěšně uspořádalo okrskovou hasičskou soutěž v požárním sportu.
• 30. 6. SDH KOZOV uspořádalo Kozenky cup.
12. ročníku turnaje se zúčastnilo plný počet 8
týmů, na místo týmu ABM bylo přizváno družstvo
Lost_nice složené z mla- Konečné pořadí:
o
dých hráčů Mohelnice 1.
Kaderinska 11
a Loštic. Ve finále se ště- 2.
Mohelnice
stím střetl tým Kadeřín- 3.
TEQUILA
MEXIKO
ské 11° a tým Mohelnice. 4.
KOZENKY
Střelcem turnaje se stal 5.
Vr. LHOTA
Konečný Miroslav, bran- 6.
7.
LOST_NICE
kář turnaje byl Krejčí Pa8.
KOSAKO
vel a osobnost turnaje
byl zvolen Jiří Zkoumal. Tato poslední individuální cena se od tohoto dne přejmenovala na cenu
Roberta Vyroubala. Počasí nám i tentokrát přálo
a pomohlo k úspěšnému průběhu celého dne.
• 7. 7. MS KOZOV-LES uspořádalo veřejnou soutěž
ve střelbě malorážkou a střelbu ze vzduchovky
pro děti na střelnici v Bouzově.
• 14. 7. SDH KOZOV uspořádalo hasičský karneval

•
•
•
•

v Kozově na hřišti. Z důvodu nepříznivého počasí
byla doprovodná hudba odvolána.
7. 8. MS KOZOV-LES uspořádalo myslivecký karneval v Kozově.
4. 8. SDH KOZOV za pomoci místních občanů
uspořádalo dětský den.
22. 12. proběhlo na návsi rozsvěcování vánočního
stromku.
Mimo jiné v průběhu roku SDH Kozov i za pomocí
místních občanu provedlo brigády:
- na úpravu dětského hřiště (stavba houpaček,
úprava střechy kolotoče)
- stavba udírny a oprava branek pro kopanou na
hřišti v Kozově a další

Plánované akce v roce 2013
29.6. Kozenky cup 2013 (SDH)
6. 7. Veřejný přebor ve střelbě malorážkou na střelnici v Bouzově (MS KOZOV-LES)
13.7.
Hasičský karneval (SDH)
27.7.
Dětský den na hřišti v Kozově (SDH)
10.8.
Myslivecký karneval (MS KOZOV-LES)
21.12. Rozsvěcování vánočního stromku (SDH)
za hasiče a myslivce Ing. Petr Bešta

Plán akcí Sborů dobrovolných hasičů okrsku Bouzov na rok 2013
OKRSEK Bouzov
2. 2.
Ples hasičů okrsku Bouzov
4. 5.
Soutěž v požárním sportu na Olešnicích
6. 7.
Hasičský den okrsku Bouzov pod parkovištěm - Bouzov

SDH Podolí
9. 3.
Ples vousatých - KD Bílá Lhota
1. 6.
Kácení máje + Dětský den
17. 8.
Turnaj v malé kopané + diskotéka
23. 12.
Předvánoční setkání u „svařáku“..

SDH Bouzov
2. 2.
Uspořádání plesu okrsku Bouzov
9. 2.
Školení hasič III. stupně
16. 2.
Dětský maškarní karneval a hasičský bál
březen
Výpomoc obci - čištění pramenišť
květen
Účast na vzpomínkové akci u příležitosti
výročí vypálení obce Javoříčko
7. a 8. 6. Účast na hasičských slavnostech v Litoměřicích
6. 7.
Výpomoc při hasičském dnu okrsku
3. 8.
Výpomoc při oslavách 100 let SDH Blažov
srpen
Spolupráce s hradem Bouzov na pořádání akcí;
fechtování v hradním parku
o prázdninách stanování mladých hasičů
srpen
Balony nad hradem
září/říjen Branný závod mladých hasičů
1. 12.
Rozsvícení vánočního stromu
28. 12.
Zimní pochod

SDH Kozov
29. 6.
Kozenky – tradiční turnaj v menší kopané
13. 7.
Karneval
27. 7.
Dětský den

SDH Olešnice
5. 1.
Šachový turnaj
9.
Turnaj ve stolním tenise
2 3.
4. 5.
1. kolo soutěže v požárním sportu - okrsková soutěž
18. 5.
Hanácká extraliga (soutěž v požárním
útoku na 3 B)
1. 6.
Dětský den a kácení máje
5. 7.
Turnaj v nohejbale
13. 7.
Memoriál Jana Odložila (turnaj v kopané)
7. 9.
Pohárová soutěž v požárním sportu
9. 11.
Hody cup - turnaj v malé kopané
5. 12.
Mikulášská nadílka

STOLNÍ TENIS
– MORIBUNDUS CUP 2013
ASDS Moribundus a SDH Olešnice zvou všechny,
kteří mají zájem se zúčastnit

VIII. ročníku turnaje ve stolním tenise
(neregistrovaných hráčů).

Turnaj se uskuteční
v sobotu 2. března 2013 v 9 hod.
v obecní klubovně v Olešnici.
Hrát se bude v kategoriích muži a ženy.
Přihlásit se lze do dvojhry i čtyřhry a to
nejpozději do 1. března 2013 na adrese:

Miroslav Kolavík
Bouzov – Olešnice 20
tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz

SDH Kovářov
13. 7.
Neckyáda
SDH Hvozdečko
27. 4.
Stavění máje
1. 6.
Kácení máje a dětský den
20. 7.
Memoriál Lubomíra Koukala v nohejbale
21. 7.
Pouť u sv. Máří Magdaleny
31. 8.
Pohárová soutěž v požárním sportu
SDH Jeřmaň
25. 5.
Tradiční prodej občerstvení při příležitosti pochodu za Loštickým tvarůžkem
5. 7.
Turnaj v nohejbale
10. 8.
Hasičské dětské odpoledne zaměřené na
prevenci a propagaci hasičstva, pro děti
i dospělé
14. 9.
Hodový turnaj ve volejbale
SDH Blažov
1. 6.
Kácení máje
3. 8.
Oslavy 100 let založení SDH

Tříkrálový šachový turnaj
2013
Dne 5. ledna 2013 se v obecní klubovně
v Olešnicích uskutečnil za účasti 18 hráčů
XI. ročník šachového turnaje s následujícím
medailovým pořadím:
Dospělí:
1. Jan Opravil - Bouzov
2. Vratislav Kvapil - Osoblaha
3. Jiří Trnka – Podolí
Žáci:
1. Viliam Juriga - Podolí
2. Jan Juriga - Podolí
3. Patrik Zapletal - Bouzov

Zvláštní cenu pro nejmladšího účastníka
turnaje obdržela Míša Jurigová (6 roků) z Podolí.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem hráčům za účast a ŠK Luká za zapůjčení šachovnic a hodin.
Za ASDS Moribundus a SDH Olešnice
Miroslav Kolavík

Nabídka kominických prací

Zdeněk Navrátil
Vranová Lhota

tel.: 604 657 370

TJ SOKOL BOUZOV
Rozpis jarních zápasů
31. 3.
6. 4.
14. 4.
20. 4.
28. 4.
4. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.

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

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

Bouzov
Mladějovice
Bouzov
Dl. Loučka
Bouzov
Město Libavá
Bouzov
Slavonín B
Bouzov
Odrlice
Bouzov
Nové Sady B

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

Nabízí tyto práce:
-	KONTROLA KOMÍNŮ
- ČIŠTĚNÍ
-	ODSTRANĚNÍ USAZENÉHO DEHTU V KOMÍNOVÉM TĚLESE
-	OPRAVY A STAVBY KOMÍNŮ, ZEJMÉNA
MONTOVANÝCH, KDE NENÍ JINÉ ŘEŠENÍ

Statistika návštěvnosti webových stránek obce
Měsíční statistika

Roční statistika
Rok
2010

Počet
návštěvníků
17 024

1 676

12 790

zhlédnutých

doručených

stránek

zpráv*

leden 2012

64 774

459

únor 2012

1 599

11 948

1 896

14 286

1 972

13 878

květen 2012

2 047

14 126

červen 2012

1 455

16 157

červenec 2012

1 363

15 307

srpen 2012

1 428

16 506

Datum

2011

22 829

114 450

574

2012

19 620

179 436

2 035

duben 2012

1 835

26 097

314

(leden)

Počet zhlédnutých
stránek

Počet

březen 2012

2013

Počet návštěvníků

Počet

Elektronická služba občanům*
„Rozesílání zpráv“
Služba rozesílání zpráv slouží registrovaným
návštěvníkům našich webových stránek, kteří
si přejí dostávat novinky e-mailem. Uživatelé si
mohou vybrat ze 3 sekcí, kam jsou nové příspěvky vkládány dle zaměření (Aktuality, Akce v obci
a Akce v okolí).
Jak si tuto službu zaktivovat?
1. Do Vašeho internetového vyhledávače zadejte
adresu www.obec-bouzov.cz.
2. V hlavním menu (levý sloupec) vyberte záložku
Aktuality a přejděte na tuto stránku.
3. Klikněte na text Přihlásit se k odběru novinek.
4. Vyplňte pole – E-mail a Štítky a klikněte na
ikonku Odeslat.
Do Vaší e-mailové schránky dostanete potvrzení,
že jste se stal registrovaným uživatelem a službu
rozesílání zpráv máte zaktivovanou.
Pro každou sekci musí registrace proběhnout samostatně.

září 2012

1 132

12 843

říjen 2012

1 334

12 956

listopad 2012

1 746

18 559

prosinec 2012

1 972

20 080

leden 2013

1 805

24 865

PONY KLUB OLEŠNICE
 Nabízí několik volných mist pro nové zájemce o ježdění na ponících !
Vhodné pro děti od 7 do 16 let.







K výuce ošetřování poníků a koní
K výuce jízdy na ponících pro začátečníky
možnost získání jezdecké licence
možnost účasti na výstavách a závodech
možnost jízdy v terénu pro pokročilé
Víkendové ježdění na ponících
Máte dítě, které má rádo koníky?
Máte možnost si s ním přijet zajezdit na ponících.
K dispozici je 10-12 poníků různé výšky.
Ježdění je vhodné pro děti od 5 let.
Rodiče mají možnost využít velkých koní či vyšších
poníků, kteří uvezou i dospělého člověka. Jedná se
o rekreační ježdění, s výukou jezdeckých základů.
Kde: Olešnice 1, Bouzov
Prostory k ježdění: jízdárna 20 x 40 m,
kruhovka s průměrem 12 m, terén pro pokročilé
Vždy po telefonické dohodě!



Letní pobyty u poníků

Všichni kdo máte rádi zvířátka, ale především koníky, pokud je vám 7-16 let máte možnost strávit
s nimi týden o hlavních prázdninách. V tomto týdnu si užijete spoustu legrace, naučíte se základní
věci o koních, ale hlavně se budete moci naučit jezdit. Čeká vás spousta her, výlety do přírody. Vy, co už
jezdit umíte, můžete své zkušenosti zdokonalit na
vyjížďkách. Ti, kteří jezdit vůbec neumí, nemusí mít
strach, pomalu je to budeme učit.

 BLIŽŠÍ INFORMACE :
Lucie Odložilová
Tel.: 728 551 300
Email:
odlozilovalucka@seznam.cz
Adolf Odložil
Tel.: 607 819 555
Olešnice 1,
Bouzov 783 25
Více na:

http://www.ponyolesnice.estranky.cz/

 Pony klubu Olešnice v roce 2012 
Rok uběhl jako voda a nám nezbývá nic
jiného, než se v krátkosti ohlédnout a zhodnotit
jaký vlastně byl. Jako každý rok hodnotíme chovatelskou a sportovní činnost za uplynulý rok.
Výsledky sportovní činnosti v letošním roce, i když
závodily především nové nezkušené jezdkyně
jsou, jak uvidíte ve zprávě, velmi pěkné.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na
vybavení Pony klubu sportovním materiálem.
Členská základna se stále drží zhruba na stejném
počtu 35 - 40 členů.
Koncem roku nám odešla zkušená jezdkyně Monika Dudová, ale přibylo pár mladých a nezkušených jezdců.
Letos nás nejvíce reprezentovali: Monika Dudová s Durangem, Eliška Látalová s Citem a Delmorou,
Marie Zlámalová s Gay Glory, Tereza Eibová s Irv Desire, Barbora Švubová s Del Dafrey, Valerie Chlíbková s Delmorou
Opět se nám dařilo na MČR a Mistrovství Moravy a Slezka
Medaile z Mistrovství Moravy a Slezka ze skákání domů dovezla Eliška Látalová s Delmorou – zlato,
s Citem – stříbro a Barbora Švubová s mladým Del Dafrey – bronz. Na MČR se nejlépe vedlo mladé Elišce Látalové s 19letým Citem, kteří skončili na krásném 5. místě.
Počet startů se oproti loňskému roku lehce snížil, ale výsledky a úspěšnost je stále stejná, což je výborné vzhledem úbytku zkušených jezdců. Stále je však co zlepšovat. Máme stále velkou motivaci do dalších let.
Naše letošní jezdecké dvojice 2012  :
Celkem zajeli 132 startů, z toho získali 15x 1. místo, 13x 2. místo, 12x 3. místo, 10x 4. místo, 17x 5. místo,

celkem umístění 63x, úspěšnost 47,7 %
Monika Dudová (16 let) – hřebec Durango (10 let),
Startů 27x

Umístění 19x

1. místo 7x

2. místo 2x

3. místo 4x

4. místo 3x

5. místo 3x

Eliška Látalová (9 let) - valach Cit(19let), klisna Delmora (11 let), hřebec Bohemian Freyr (12let)
Startů 36x

Umístění 21x

1. místo 3x

2. místo 4x

3. místo 2x

4. místo 6x

5. místo 6x

3. místo 6x

4. místo 0x

5. místo 0x

3. místo 0x

4. místo 1x

5. místo 1x

3. místo 0x

4. místo 0x

5. místo 1x

3. místo 0x

4. místo 0x

5. místo 2x

Barbora Švubová (13 let) - hřebec Del Dafrey(4roky),
Startů 34x

Umístění 11x

1. místo 2x

2. místo 3x

Tereza Eibová (13 let)- klisna Irv Desire (4roky), hřebec Siambo (4roky)
Startů 14x

Umístění 3x

1. místo 0x

2. místo 1x

Marie Zlámalová (13 let) – klisna Gay Glory (11 let)
Startů 12x

Umístění 3x

1. místo 1x

2. místo 1x

Valerie Chlíbková (11 let) –klisna Delmora (11 let)
Startů 9x

Umístění 6x

1. místo 2x

2. místo 2x

Sdělíme Vám, kde a kdy jsme se letos účastnili závodů a jak se našim jezdcům dařilo na závodech.
Více informací naleznete na.: www.ponyolesnice.estranky.cz

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv příspěvkem ať již finančním nebo materiálním nám
pomohli v tomto roce. Jsou to:
Krajský úřad Olomouc, Městský úřad Litovel, Obecní úřad Bouzov, Česká jezdecká federace,
ČSTV Olomouc, Přemek Duda, Švubovi.
 Dále bychom také chtěli poděkovat všem členům, jak rodičům, tak i dětem. I těm, kteří u nás končí
a přestupují jinam, za práci a výsledky našeho klubu.
 Našim jezdcům za dobrou reprezentaci klubu, velkou píli a chuť závodit!
Za Pony klub Olešnice: Adolf Odložil

ODVOZ PLASTŮ 2013
10.
7.
7.
4.
2.
30.
27.

LEDNA
ÚNORA
BŘEZNA
DUBNA
KVĚTNA
KVĚTNA
ČERVNA

25.
22.
19.
17.
14.
12.

ČERVENCE
SRPNA
ZÁŘÍ
ŘÍJNA
LISTOPADU
PROSINCE

ODVOZ ODPADŮ 2013
3.
17.
31.
14.
28.
14.
28.
11.
25.
9.
23.
6.
20.

LEDNA
LEDNA
LEDNA
ÚNORA
ÚNORA
BŘEZNA
BŘEZNA
DUBNA
DUBNA
KVĚTNA
KVĚTNA
ČERVNA
ČERVNA

4.
18.
1.
15.
29.
12.
26.
10.
24.
7.
21.
5.
19.

ČERVENCE
ČERVENCE
SRPNA
SRPNA
SRPNA
ZÁŘÍ
ZÁŘÍ
ŘÍJNA
ŘÍJNA
LISTOPADU
LISTOPADU
PROSINCE
PROSINCE

Spořící produkt
– ZLATO & SPOŘENÍ
Složitost ekonomické situace nejenom
v České republice, neustále se zvyšující inflace a znehodnocování vašich peněz nás přiměli k přípravě spořícího produktu – ZLATO
& SPOŘENÍ, který umožňuje každému z vás
podle svých možností ukládat své peníze do
fyckého zlata.
Cena zlata za posledních 10 let vzrostla průměrně o 22 % ročně!!!!!
Zlato po celou dobu své existence stabilně
uchovává svou hodnotu, hodnotu zlata nedokáže ovlivnit žádná vláda, žádná politická
strana a má stejnou cenu po celém světě.
Zlato je osvobozeno od DPH.
To, co nabízí tento product ZLATO & SPOŘENÍ vám nenabídnou žádné produkty postavené na papírových bankovkách.
V případě Vašeho zájmu o další informace
a dohodnutí termínu schůzky nás můžete
kontaktovat na tel. č. 774 876 639.
Ing. Jan Štamberk, Bouzov 22

Březen
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní

Anežka Bártová
Jarmila Novotná
Drahomíra Entová
Marta Pavlíčková
Milan Dudek
Yveta Blažková
Ludmila Kamlerová
Anna Snášelová
Vilém Švec
František Spurný
Marie Číhalová
Pravomila Nejedlá

Jubilanti
Duben

Jeřmaň
Obectov
Bouzov
Podolí
Olešnice
Jeřmaň
Olešnice
Jeřmaň
Kadeřín
Bouzov
Blažov
Obectov

BŘEZEN
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není
stálé.
Na svatého Bedřicha /6. 3./ slunko teplem zadýchá.
Svatý Josef /19. 3./ naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
O svaté Balbíně /31. 3./ je už po zimě.

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

Eva Čepová
Helena Vymětalová
Anna Jakubjancová
Zdenka Vopravilová
Ludmila Procházková
Marie Faltýnková
Margita Vysloužilová
Marie Příkopová
Vít Šipka
Božena Braunová
Milada Kubíková
Jana Bártová
Ludmila Vymětalová
Zuzana Vaňáková
Ludmila Kopečná
Pavla Čulenová
Bohumil Havlík
Jaroslava Grézlová
Jarmila Komárková

Olešnice
Podolí
Bouzov
Kozov
Jeřmaň
Bouzov
Hvozdečko
Bouzov
Bouzov
Kozov
Olešnice
Obectov
Jeřmaň
Olešnice
Bouzov
Obectov
Jeřmaň
Hvozdečko
Jeřmaň

DUBEN
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.
Kolik mrazů do sv. Jiří /24. 4./, tolik do sv. Václava.
Kolik tepla před Markem /25. 4./, tolik zimy po
něm.

PRANOSTIKA

Příští číslo Bouzovských novin vyjde v dubnu 2013. Uzávěrka bude 10. 4. 2013.
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