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VÍTE, ŽE ...

1/ Obec plánuje v průběhu měsíce července 2013
odstávku kotelny. Žádáme všechny majitele
rodinných domů, aby do 30. 6. 2013 nahlásili
veškeré problémy na topném systému.

 Ministerstvem pro místní rozvoj byla kladně vyřízena žádost o dotaci na dětská hřiště v Podolí
a Obectově. Tím může dojít k jejich realizaci.
 Olomoucký kraj poskytl obci dotaci na rekonstrukci úpravny vody. Realizace proběhne konce letošního roku a bude dokončena v prvním
čtvrtletí roku příštího.
 Byla podána žádost na Státní fond životního
prostředí o dotaci na výsadbu zeleně v prostoru nově vybudovaného parkoviště a místní komunikace včetně pozemků kolem rybníka.
 Je zpracována žádost o dotaci na realizaci naučné stezky v Bouzova do Javoříčka, kdy dojde
k propojení dvou nejnavštěvovanějších míst.
Jedná se o opravu komunikace, vybudování
informačních tabulí a odpočívek po trase.
 Ve většině našich obcí se konaly dětské dny
a kácení máje. Děkujeme organizátorům.
 Pozvánky na tradiční akce, které se budou konat v nejbližší době, najdete na konci tohoto
vydání Bouzovských novin.

2/ Dne 27. 6. 2013 proběhne za účasti hejtmana
Olomouckého kraje slavnostní otevření rekonstruovaného náměstí v Bouzově. Při této příležitosti bude ve 21,30 hod. provedeno nasvícení
celého náměstí. Zveme všechny občany.
3/ Projekt Bouzov – rekonstrukce náměstí a Bouzov – přístupová komunikace k hradu byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Obec Bouzov touto cestou děkuje za poskytnutí dotace, bez které by nebylo možné tento projekt realizovat.
4/ Objížďka přes Obectov, Podolí a Bouzov v době
konání „Loštických slavností hudby a tvarůžků“
28. 6. 2013 od 18 hod. do 02 hod. 29. 6. 2013
29. 6. 2013 od 11 hod. do 3 hod. 30. 6. 2013
30. 6. 2013 od 7 hod. do 20 hod.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit

P O D Ě KOVÁ N Í

s panem Františkem Sloukou
z Blažova. Zároveň děkujeme za slova útěchy a květinové
dary.
Rodina Sloukova

Děkuji všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení

s panem Janem Sloukou
z Hvozdečka. Rovněž děkuji za projevy soustrasti, útěchy
a květinové dary.
Děkuje manželka

Hurá, hurá, prázdniny už jsou tady! Sluníčko,
koupání, tábory, noví kamarádi! Žádné povinnosti, jen zábava! Však jsme taky ke konci školního
roku pěkně dřeli, aby bylo vysvědčení co nejhezčí!
Kromě toho jsme zažívali řadu zajímavých akcí.
Tak třeba Den Země jsme oslavili v parku. Poznávali jsme koloběh vody v přírodě a hráli u toho
bezva hry. Také jsme jeli do Litovle do knihovny
a do Muzea harmonik, malošci byli na loutkovém
představení v Arboretu v Bílé Lhotě. Prvňáci dočetli svůj slabikář a užili si slavnost slabikáře s pasováním na malé čtenáře.
Nejlepší počtáři páté třídy Kája Tejkalová, Vojta
Machala, Honza Juriga, Alča Koukalová a Katka
Podsklanová reprezentovali naši školu na okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda. Jak
je u nás zvykem, na jaře si každý hledá básničku,
se kterou by se představil v recitační soutěži. Vítězové třídních kol pak předvedli celé škole (a hlavně
porotě), jak umí přednášet. Nejvíc se to podařilo
v první kategorii Míšovi Hrubému, Kristýnce Martinů a Ondrovi Labonkovi, ve druhé kategorii zabojovali Paťa Zapletal, Honza Juriga a Paťa Kutra
a mezi nejstaršími se prosadili Jirka Kryl, Kryštof
Čepák a Šárka Kamlerová. Zvláštní cenu za pěkný přednes získala Natálka Koutná. V jarním kole
miniházené se naši borci nenechali v osmi zápasech ani jednou porazit! Všem gratulujeme!
V květnu jsme dělali radost lidem kolem. Maminkám tančily na besídce děti ve školce, hráli
jsme divadlo (a to hned tři představení) a malí
hudebníci zanotovali seniorům. V rámci vysílání
Českého rozhlasu Olomouc z Bouzova si vyzkoušeli Kryštof Čepák a Jirka Kryl, jaké to je být moderátorem v rádiu.
Jinou zkušenost zase získali Vilda Juriga, Nika
Příkopová a Nicola Grézlová, kteří se stali organizátory veřejné sbírky prospěch Ligy proti rakovině. Zakoupením žluté kytičky jsme nejen rozzářili
celou školu, ale také přispěli na dobrou věc a to
částkou 2853 korun. Všem, kteří nás podpořili,
děkujeme.

Deváťáky a páťáky čekaly zkoušky. Jednak celoplošné testování, ve kterém si mohou porovnat své
znalosti s ostatními vrstevníky v celé České republice. A jednak samozřejmě zkoušky přijímací. Škola opět prokázala svou vysokou úroveň, protože
všichni z devítky byli úspěšní a dostali se na školu,
kterou si vybrali (9 žáků na střední školu s maturitou a dva žáci na tříleté učební obory) a z páté třídy
bylo na osmileté gymnázium přijato pět žáků.
A začalo cestování. Autobus plný výletníků
z naší školy zamířil na Macochu, na Brněnskou
přehradu a do zdejší ZOO. Prvňáčci si pro změnu
jako cíl svého putování vybrali ZOO v Olomouci,
druháci a třeťáci si pořádně protáhli nohy v Jeseníkách a deváťáci si užili tři dny na Třebíčsku.
Družinka se byla podívat na našem hradě na
postavičky z večerníčků, soutěžila v hodu vlaštovkou a taky uspořádala Noc se školními skřítky.
Na první dva prázdninové týdny chystá tábor plný
dobrodružství.
Uznejte sami, že jsme se před koncem školního roku rozhodně nenudili. Zvířátkový den, turnaj
v petanque, rozlučka s deváťáky, udělení ocenění
S.O.V.A., vysvědčení, poslední zazvonění...
Aktovka letí do kouta a je to tady! Ať žijí prázdniny!
Pohodové léto se spoustou zážitků
přejí děti a učitelé z naší školy.
www.zsbouzov.cz

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
34. Rozdělení panství po smrti Prokopa Podstatského

Zatímco tři synové Prokopa Podstatského –
Jetřich, Jan a Prokop, o nichž jsme hovořili v předcházející části, neměli žádný větší vliv na další
osudy samotného bouzovského panství, o zbývajících dvou synech, Jindřichovi a Václavovi, to již
říci nemůžeme. Ba naopak, díky nim se panství
rozdělilo na dvě části a takto rozdělené pak zůstalo dalších více než sto let.
V předchozím pokračování jsme se dozvěděli, že bratři Jetřich, Jan a Prokop získali majetky,
které se původního bouzovského panství nedotkly: Jetřich vlastnil Jevíčko, Jan se odstěhoval na
Holešovsko a Prokop se nakonec stal majitelem
poměrně rozsáhlého panství kolem tehdejšího
městečka Trnávka. O samotné bouzovské panství, jak jsme ho poznali již v dobách předchozích
majitelů, se pak podělili bratři Jindřich a Václav.
K rozdělení bouzovského panství na dvě nestejně velké části došlo někdy po roce 1565.
V této souvislosti se hovoří o jeho tzv. „dolní“
(menší) a „horní“ (větší) straně. Obě části rozděleného panství pak v průběhu staletí často měnily
své majitele až do roku 1694, kdy došlo k jejich
opětovnému spojení. S rody, které postupně obě
části vlastnily, se seznámíme v následujících pokračováních.
„Dolní stranu“ získal Václav Podstatský. Fotografie v úvodu zachycuje tvrz v Podolí, na níž
žil se svou manželkou a dcerou Annou až do své
smrti. Do Václavovy „strany“ bouzovského panství
kromě části samotného Bouzova patřily vsi Hvozdečko, Hvozd, Ludmírov, Dětkovice (tehdy zvané
Ves nová), mlýn a pila pod hradem u Kozova a konečně, jak historické prameny uvádějí, „novosady
v oboře postavené“. Tímto názvem byly označeny
usedlosti v dolní části Bouzova, které byly původně
opuštěné a v době Podstatských znovu osídlené.
Někdy po roce 1564 prodal Václav (někteří autoři uvádějí, že to byl jeho bratr Jetřich) tuto část
bouzovského panství novému pánu, Erazimu
Weyczingarovi z Weyczingu. Podstatně větší, „horní stranu“ panství, zdědil jeho starší bratr Jindřich

Podstatský. Tato „horní strana“ zahrnovala větší
část vesnice Bouzov s hradem, farou, pivovarem,
sady a chmelnicemi. Do Jindřichova dílu dále
spadalo městečko Loštice, vsi Bezděkov, Blážov,
část Javoříčka, Jeřmaň, Kadeřín, Kozov, Milkov,
Obectov, Ospělov, Studená Loučka, Svinov u Pavlova, Svojanov, Veselí, část Veselíčka, Vojtěchov,
část Žadlovic a dvě tehdy neobydlené vsi – Olešnici a Bušín u Studené Loučky.
Někteří autoři se domnívají, že hranice mezi
oběma částmi procházela Bouzovem přibližně
v těch místech, kudy dnes vede silnice z Hvozdečka přes bouzovské náměstí a dále na Doly.
Jindřich Podstatský sice vlastnil také samotný
bouzovský hrad, ale bydlet na něm zpočátku nemohl, protože hrad byl po zhoubném požáru roku
1558 takřka neobyvatelný. Proto se nejprve odstěhoval do svého domu v Lošticích (dnešní budova
městského úřadu) a odtud do Žadlovic, kde nechal jeden tamní dvůr přebudovat na renesanční
tvrz, kterou pozdější majitelé, Bukůvkové z Bukůvky, o nichž budeme také v následujících dílech
hovořit, přestavěli do podoby barokního zámku.
Kromě těchto dvou sídel, na nichž Jindřich střídavě pobýval, mu patřil také dům v Olomouci poblíž dnešního hotelu Palác, který získal po svém
zemřelém bratru Prokopovi.
Vlastníkem zděděné části panství se Jindřich
Podstatský stal poměrně v mladém věku, když
mu bylo necelých pětadvacet let. Oženil se později, asi po deseti letech, s Kateřinou Rájeckou z Mírova, a pokud je známo, zůstal bezdětný.
Celá řada příhod, které se v době jeho vlastnictví části bouzovského panství udály a o nichž se
dochovaly záznamy, nám ukazuje Jindřicha jako
člověka s násilnou, nedůtklivou a výbušnou povahou. Svědčí o tom zejména fakt, že s loštickými
obyvateli byl takřka v neustálých sporech. V literatuře se např. dočteme: „Pohoršení působilo, že
siroty ženské vracívaly se někdy z panské služby
s úhonou panenské poctivosti“.
Ještě jednu zajímavou příhodu, která nám přibližuje výbušnou povahu Jindřicha Podstatského,
uvádí historická literatura. Největší spor s loštickými měšťany se týkal piva. Jindřich, který po prodeji žádlovického statku přesídlil na Bouzov, začal ze svého bouzovského pivovaru vozit pivo do
Loštic, přestože podle dávných pravidel se tam
smělo čepovat pouze místní pivo. Loštičtí měšťané protestovali, psali petice, a protože žádné
stížnosti nevedly k nápravě, vzali spravedlnost do
svých rukou. Když byla do jejich města přivezena
další várka piva, měšťané sudy s pivem prostříleli. Odveta byla rychlá. Jindřich se svými lidmi vtrhl
do Loštic a na jeho náměstí nechal rozbořit a spálit masné krámy. Teprve po této události zemský
soud v Olomouci v roce 1570 rozhodl, že pan Jin-

dřich musí neprodleně škodu nahradit a zajistit,
aby byla na náměstí postavena nová jatka.
V té době však již Jindřich Podstatský svou
„horní stranu“ postupně rozprodával. S prodejem
začal už v roce 1568, kdy prodal Burianovi Drahanovskému z Pěnčína svůj díl Žadlovic včetně tvrze, na níž bydlel, a pusté Lechovice. O rok později
prodal městu Mohelnici vsi Střítež, Svinov a Vacetín a v roce 1572 Vilému Záviši Bítovskému ze
Slavíkovic městečko Loštice. A to jsem uvedl jen
několik příkladů.

K nejdůležitějšímu prodeji došlo v roce 1583.
Tehdy Jindřich Podstatský prodal zbývající část
„horní strany“ bouzovského panství včetně hradu
Hynku Petrovi Nakserovi z Chotějovic. Do Bouzova s ním přišel, i když na velmi krátkou dobu, další, původem český rod.
V pokračováních, která budou následovat, si
stručně připomeneme rody, které vlastnily „dolní“ a „horní“ stranu bouzovského panství.

Idylka

Aby toho nebylo málo, tak od jara do podzimu tu
vytrubují svatební kolony jako o závod. Na takový
hlasový doprovod by přeci měla mít jakési právo
jen nevěsta zdejší, aby hoši v okolí věděli, že už mají
smůlu. Jinak je to o ničem. Na kopci i více fouká,
tak pravděpodobnost, že občas spadne nějaký ten
strom, je vyšší než v údolí.
Na samotě u lesa klid naleznete. Někdy s úplnou
dokonalostí, že slyšíte i trávu růst. Má to ale i své nedostatky. Třeba, že lesní zvěř vás předběhne a úrodu
vám hezky sklidí. Divoké prase vám jako poděkování i slušně pooře, i když je mu celkem jedno, co je
záhon zeleniny, kytky nebo chodníček. Les ale krásně voní a mít ho nadosah našeho domu je úplná pohádka. Idylka ale končí, když na poli z druhé strany
začne kvést zasetá řepka. Ta svým puchem strčí do
kapsy lesní vůni, velkou vodu i turistický ruch.
A pak si vyberte, kde by bylo ideální místo k životu.
Idyla – klidný, spokojený, bezstarostný život –
říká akademický slovník cizích slov. V reálném životě je to pouze iluze, životní styl, který snad existuje
jen jako teorie. V lepším případě je to přítomný okamžik, který si stejně uvědomíme až se zpožděním
jako nostalgickou vzpomínku. Kdo z nás nepronesl
podobnou větu: „Jo, to tenkrát, mlíko bylo jako smetana a pivo jako křen.“
Dovolil bych si poznamenat, že více než ta kvalita
toho mlíka a piva, je problém v nás a v úhlu našeho
pohledu. Nebo přeneseně: „Jinak voní seno koním,
jinak zamilovaným.“
Je tedy víceméně asi úplně jedno, kde se člověk
usadí a žije. Idylu nikde žádnou nenajdete jen tak
a starosti života řeší úplně každý. Máme tisíce důvodů k nespokojenosti, ale máme i tisíce důvodů být
šťastnými. Jsme-li na duchu vyzrálí a vyrovnaní, tak
pak není důvod nemít život klidný a spokojený. Je
tedy hlavně jen na nás, zda se idylka k nám občas
zatoulá.
Michal Mayer

Kdo by nechtěl bydlet ve vlastním domku se zahrádkou? Nejlépe bez dluhů nenasytných hypoték.
Těch, co by tvrdilo, že ne, tak takových by bylo opravdu jen vzácně.
Chaloupka, hezky u vody, kde idylický klid nám
občas příjemně naruší jen rybí šplouchnutí, nebo
žabí skřehotání. Rybařit můžete třeba i v pyžamu,
protože do postele to máte dál než k vodě. V horkém
létě kouzlo vody na dosah a každý den. Co ještě více
si přát? Tak nějak přeci vypadá kousek ráje na zemi.
Přijde velká voda a ta ráda bere lidem iluze o ráji
na zemi. Je po idylce. Vše otočí naruby a to je teprve začátek. Pustíme se do úklidu a při tom máme
fůru času si uvědomit, že nic není zadarmo, zkrátka,
že za všechno se platí. Pak dojde pán z pojišťovny,
který zřejmě někde cestou vyměnil sladký, přátelský úsměv za komisní kukuč a vy se nestačíte divit
tomu, co všechno ta voda umí naruby otočit.
Vaše argumenty, že celý život platíte pojistku,
aniž byste nárokovali plnění sebemenší škody, nikdo neslyší a rozplývají se jako pára nad hrncem. Pojišťovací chobotnička si vždycky najde dírku, kterou
se protáhne a z problému je venku.
V horším případě se dozvíte, že vaše pojistka
pokrývá sice všechny možné události, které můžete uplatnit, ale bohužel velká voda byla velká moc,
tudíž se vymyká vnitřním předpisům pojišťovny. A vy
už nemáte ani ty iluze. V lepším případě dostanete
nějaké odškodnění a s ním kousek optimismu jako
bonus. V následujícím čase vám přijde nová pojišťovací smlouva, která bude slušně drahá, nebo rovnou
dopis se zněním, že vaše nemovitost je nepojistitelná. Teď nevím, co je lepší. Já bych asi raději tu druhou možnost.
Vždycky si představuji pojišťovny podobně jako
(NE)výherní automaty. Ze všech peněz, co se do nich
nahází, se nejdříve pokryjí veškeré náklady, které
budou na královské úrovni, to přeci není žádná charita. Pak program automatu pustí zpět jen zlomek
ze svého bohatství. Jen takový kousíček, aby v nás
hořel plamínek naděje, pocit jakési pseudojistoty
a iluze, že když to nevyšlo dnes, tak příště to jistě
klapne. Upřímně, neklapne.
Na to nemusíte být diplomovaný ekonom. Bohatě stačí jen selský rozum a znalosti matematiky základní školy.
Chcete-li mít od vody klid, bydlete někde na kopci. Třeba jako u nás na Bouzově. Romantický výhled
na hrad máte každý den k dispozici. Tak nějak taky
může vypadat kousek ráje na zemi. Ale…, za všechno se přeci platí.
Chodíte stále do kopce anebo z kopce. Zástupy
turistů vám idylický klid dokonale rozebírají, že ať
chcete nebo ne, musíte si zvyknout ten klid nemít.

Jiří Marek

Někdy to stojí za starou bačkoru. Ale i v té době,
když máme štěstí na Černého Petra, nás může ledacos mile překvapit. Třeba i na hnoji.

O radosti na hnoji
Když mění se hovno v hnůj,
co z něj vonná růže vykvétá,
to je krásná radost z čekání.
Když uvadne a zpět do hnoje se vrátí,
silou to čas prodlužuje
a radost nám to krátí.

Michal Mayer

B O Ž Í M U K A H VOZ D E Č KO
Když my již na tom světě nebudem,

Cesta ta již dávno není vozová – rušno na ní,

Boží muka ta dál bude stát,

auta s turisty tudy míří, na návrší „u Šibenice“ zůstávají stát.

jak maják na rozcestí - na „Cakově“,

Údivem dech se tají, to na obzoru z lesů náhle hrad se vynořil.

vévodit zas bude všem

Stojí tu po staletí a majestátně se tyčí ta stavba pohádková,

a připomínat, jak ubíhá den za dnem

svojí krásou ohromuje zas.

a jak rychle plyne čas.

Věž téměř mraků se dotýká, v obloucích „bílá paní“ se vznáší

Miliony let kolem je příroda, postůjme na chvíli.

a do dětských snů tak přenáší nás.

Vidíme louku, v ní známe každý květ,

Rychle dolů sjíždíme, k „panským rybníkům“se blížíme;

les s „Paní Horou“ a přes kopec malebný to kraj

slunce na nebi se mile usměje, nastavujeme mu svoji tvář.

se skrytou Javoříčskou jeskyní,

V přírodě lze sílu nalézt, v lese myšlenky se srovnají,

ten k srdci přirostl nám teď.

stromy sílu a chuť k žití dodají.

Ona jen mlčky dál bude se rozhlížet;

Každý kámen, strom tu známe, mají léta stálé místo,

„Člověče zastav se a vnímej tu krásu kolem,

dlouhá doba je to;

jen pro tebe byla Bohem stvořena –

kořeny hluboko zaseté, vzpomínky náhle se vynoří –

pro další generaci si mě chraň a uchovej“

co změn, co běd se převalilo kolem, během těch let?

k nám jakoby tiše provila.

Nic se neopakuje ani nevrací se zpět!

Ptačí zpěv ten libě zvučí i zvěř plachá naslouchá,

Život svůj lidé zde prožili, léta ta uběhla jako mávnutím

když kukačka na větvi blízko ve „Skalkách“ zakuká

proutku hned! K srdci přirostla krajina

a potůček „Špraněk“ na „Žlíbkách“ svoji píseň zabublá.

překrásná, poklidná, zásahem ruky nedotčená.

Teče údolím, utíká, stejně jako ten život náš.

Příroda prosí: uchovej mě čistou pro další generaci!

Toť spravedlnost jediná. Konvalinky svoje hlavičky

Těžko do pocitů cizí se vcítí a jen za vidinou

bělounké kolem tůňky kloní, svojí vůní omamují nás.

svého zisku třeba hluší a slepí jsou, necitliví.

Kam lidské oko dohlédne, chráněná příroda svoji náruč

Dost rozjímání, svět se nezastaví; let přibývá, sil ubývá,

otevírá vstřícně nám a jako balzám po duši pohladí.

zdraví zlobívá, ale každý stár je, jak se cítí.

Kolem muky té silnice k Bouzovu klikatě se vine.

Boj o přežití tlačí však, jít cestou necestou o kousek dál.
Pavla Slouková

N AV Š T I V T E H R A D B O U Z OV
6. 7.

Bouzov na filmovém plátně – Kopretiny
pro zámeckou paní (14 hod. – promítání
v remíze na I. hradním nádvoří)
20. 7. – 21. 7. Víkend s princeznou Šahrazád (orientální program na I. nádvoří s malým jarmarkem)
13. 7. Bouzov na filmovém plátně – Království
potoků (14 hod. – promítání v remíze na
I. hradním nádvoří)
27. 7. Bouzov na filmovém plátně – Rumplcimprcampr (14 hod. – promítání v remíze na
I. hradním nádvoří)
3. 8. – 4. 8. Bouzovský mumraj aneb Markraběte Jošta turnaj (10 – 17 hod. řemeslný jarmark, dobový program a soutěže)
3. 8. a 4. 8. Dětský karneval a losování výherce
Joštova dukátu (15 – 17 hod. na I. nádvoří)
10. 8. Bouzov na filmovém plátně – O princezně
Jasněnce (14 hod. – promítání v remíze na
I. hradním nádvoří)
17. 8. Bouzov na filmovém plátně – O medvědu
Ondřejovi (14 hod. – promítání v remíze na
I. hradním nádvoří)

29. 8. Mohelnický dostavník – zahajovací koncert (18 hod. kapela Stráníci, 19.30 hod.
kapela Nezmaři 35 let)
14. 9. a 15. 9. Hrad plný písniček (14 – 17 hod.
kostýmované prohlídky)
říjen Svatební veletrh (prezentace svatebních
firem na prohlídkové trase)
Podrobnější informace najdete na:

www.hrad-bouzov.cz

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA
- ZRUŠENÍ PEVNÉ LINKY

PLYN TOPENÍ VODA
Rudolf Knápek
Mobil: 608 616 521,728 556 829, 608 072 448
E-mail: Knapekrudolf@seznam.cz
Provádíme:
MONTÁŽE – OPRAVY - REKONSTRUKCE
vodovodního, ústředního a plynového zařízení včetně propanu butanu u rodinných
domů, bytů a ostatních budov včetně dodání materiálu
Dále provádíme:
 plynoinstalace železa, mědi a plastu včetně zajištění revize a vložkování komínů
a uvedení spotřebičů do provozu
 montáž ústředního topení v plastu, mědi
a oceli, výměna otopných těles, bojlerů,
kotlů na tuhá paliva včetně dřevoplynu,
plynových a kondenzačních kotlů a krbů
 vodoinstalace rozvodu plastu, mědi a železa
 rekonstrukce koupelen včetně bytových
jader a zařizovacích předmětů (vany,WC,
sprchové kouty atd.)
 montáže a opravy domácích vodáren
včetně napojení studní
 montáže a opravy venkovní a vnitřní kanalizace včetně tlakových zkoušek

POZVÁNÍ NA HASIČSKÝ DEN
Hasiči okrsku Bouzov
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Marie Šipková
Alena Pokorná
Jana Holoušová
Jarmila Hloušková
Jaroslav Ruprecht
Hynek Navara
Marie Grézlová
Olga Krylová
Ivo Frodl
Anežka Vymětalová
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vás srdečně zvou na hasičský den okrsku,
který se koná

v sobotu 6. července 2013
na louce pod parkovištěm na Bouzově.
Od 13. hodin
je připraven zajímavý program
pro děti i dospělé.
Ukázky zásahů,
předvádění techniky dobrovolných
a profesionálních hasičů.
Nebude chybět bohaté občerstvení.
Vstup zdarma.
Těšíme se na vaši účast.

PRANOSTIKA
Červenec
Když den ubývá, horka přibývá.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se
zima skvěje.
Jaká povětrnost na Sedm bratří /10. 7./, taková po sedm týdnů patří.
Srpen
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.





VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
VE STŘELBĚ MALORÁŽKOU
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SDH KOZOV a příznivci kopané Vás zve
na 13. ročník tradičního fotbalového turnaje

KOZENKY CUP
V sobotu 29.června 2013
od 8.30 hodin hřiště Kozov
Turnaje se účastní celkem 8 týmů včetně
domácích borců Kozenek a Kosaka.
Pro diváky, hráče a fanoušky
je zajištěno bohaté občerstvení

pečené makrely, grilovaná kuřata
a klobásy z udírny.

Pro žíznivce je připraveno točené pivo,
alko i nealko nápoje

SDH HVOZDEČKO Vás srdečně zve na

CESTU POHÁDKOVÝM LESEM,
která se koná

22. června 2013 ve 13.00 hod.
Ve večerních hodinách
pro Vás připravujeme videoprodukci.
Po celý den zajištěno bohaté občerstvení:
pivo, limo, cukrovinky, pečené makrely
a dobroty z udírny.

Program:
8.30-15.00
utkání ve skupinách
15.00-17.00
play-off
17.00
FINÁLE
17.55
ukončení turnaje

SDH Olešnice pořádají
v sobotu 13. července 2013 ve 13 hod.
na hřišti v Olešnici

memoriál Jana Odložila
XXX. ročník

fotbalového turnaje mužů o věčně putovní pohár.
Po skončení turnaje bude následovat
EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
PRVNÍCH ROČNÍKŮ TURNAJE.
V 19 hod. následuje letní karneval
se skupinou MEFISTO
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