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OZNÁMENÍ
1/ V neděli 29. září 2013 v 9.15 hod. se bude
konat slavnostní znovuposvěcení kříže
a požehnání opraveného náměstí na Bouzově. Slavnost bude pokračovat průvodem
do kostela sv. Gotharda, kde bude sloužena hodová mše svatá za všechny živé i zemřelé občany Bouzova.
2/ V pokladně obecního úřadu lze zakoupit publikaci „Blažov 1913 – 2013“ v ceně 150,-- Kč.
3/ 23. – 24. srpna 2013 se bude konat 13. ročník balonové fiesty „Balóny nad hradem“.

č. 4/2013

Milí spoluobčané, členové místních
spolků a organizací,
dovoluji si Vás oslovit s prosbou aktivní účasti
při tvorbě fotogalerie na webových stránkách naší
obce (www.obec-bouzov.cz). Prioritou při vytváření aktuálního obsahu je získávání fotografických
snímků z místních akcí. Již delší dobu je zaveden
systém, při němž na základě finanční podpory ze
strany obce je zpětně organizátorem akce poskytnuto několik fotografií. Bohužel, někteří organizátoři tuto ústní dohodu ne vždy dodrží. Je to škoda také proto, že tyto fotografie jsou mimo výše
zmíněné i velmi cenným zdrojem informací při
vytváření obecní kroniky a uchovávají se tak pro
další generace. Pokud nejste přímo organizátory
a přesto máte fotografie z různých obecních akcí
a jste ochotni je obci poskytnout, máte samozřejmě možnost, budeme velmi rádi. V případě, že
má někdo fotografování jako svůj koníček a rád
by se o fotky z našeho krásného prostředí podělil,
má také možnost.
Fotografie můžete zasílat na e-mailovou adresu obec.bouzov.foto@volny.cz nebo osobně předat (na médiu CD, DVD, SD karta, flash disk) na
Obecním úřadě v Bouzově.
Za váš vstřícný přístup děkuji
Petra Hlaváčková - Leibnerová

Poděkování
patří všem organizátorům
oslav 100 let založení SDH
v Blažově, které se konaly
v sobotu 3. srpna 2013.

Strategický plán rozvoje obce Bouzov na období let 2014 – 2020
Jedním z úkolů, které má kromě mnoha dalších před sebou zastupitelstvo obce Bouzov, je vytvoření strategického plánu rozvoje obce. Tento
plán by měl být schválen ještě do konce letošního
roku a bude se týkat let 2014 – 2020.
Co to strategický plán rozvoje obce vlastně je?
Obec Bouzov má vytvořen platný územní plán.
Strategický plán je dalším ze základních dokumentů územně samosprávného celku. Vychází ze
současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního,
kulturního a ekologického charakteru. Zahrnuje
pohled na obec jako celek i na jednotlivé sféry života. Usiluje o vytvoření rovnováhy mezi vizí a realitou. Měl by být živým dokumentem, který vyjadřuje potřeby obce, akceptuje její podmínky a je
schopen aktualizace. Je to tedy pracovní materiál, který může být podle potřeb doplňován a upravován. Smyslem tohoto plánu je umožnit zastupitelstvu (a nejen tomu dnešnímu) obce rozhodovat s vědomím širší koncepce, vytvářet prostředí
nejen pro spolupráci jednotlivých subjektů, které
v obce jsou ale i pro aktivní zapojení veřejnosti
do dění v obci. Pomáhá tedy orientovat samosprávu obce na základní směry obce bez ohledu
na její momentální složení a také podnikatelské
sféře orientovat se v záměrech a směřování obce.
Dobře vytvořený plán představuje také významný
dokument v procesu hospodárného využívání jak

vlastních zdrojů, tak v hledání finančních pobídek z veřejných prostředků EU, České republiky,
Olomouckého kraje a dalších jako je MAS Moravská cesta apod.
Současný strategický plán je platný do konce
roku 2013. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 6. 2013 dohodlo na postupu, při
kterém by se do práce na přípravě plánu zapojil
co největší počet zainteresovaných osob, které
mají profesionální i osobní vztah k tomuto zpracovávanému dokumentu. Jádro pracovní skupiny
tvoří zastupitelé a zaměstnanci obce, je snaha
ke spolupráci vyzvat i zástupce podnikatelské
sféry, fyzických osob, příspěvkových organizací,
neziskových organizací a občanů. Během měsíce září a října by měly proběhnout schůzky členů
zastupitelstva s obyvateli v jednotlivých obcích.
Zpracované návrhy pak budou ještě prezentovány, případně doplněny formou veřejného setkání
v Bouzově. V prosinci by mělo předložený plán
schválit zastupitelstvo obce tak, aby mohl od začátku roku 2014 nabýt platnosti.
Už v následujících dnech tedy můžete začít
přemýšlet o tom, jakým směrem by se naše obec
v budoucích letech mohla či měla ubírat a můžete
přispět svými náměty. O schůzkách v jednotlivých
obcích budete včas informováni.
Hana Dvořáčková a Petra Hlaváčková,
zastupitelky obce

PŘÍSPĚVKY
Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
35. „Dolní strana“ panství – Weyczingarové z Weyczingu
Minulé pokračování dějin bouzovského hradu jsme
ukončili v době, kdy
došlo k rozdělení
panství na dvě části. Proto nás v několika dalších vyprávěních čeká seznámení s rody, které
postupně obě části
panství vlastnily. Přitom se neomezíme pouze na
majitele hradu, ale budeme si všímat proměn,
k nimž došlo na celém, původně spojeném bouzovském panství. V nejbližších pokračováních se
tedy pojďme nejprve seznámit s rody, které vlastnily menší, tzv. „dolní stranu“.
Začneme již známým faktem, že kolem roku
1564 prodal Václav Podstatský nebo jeho bratr
Jetřich svou část bouzovského panství novému
pánu, Erazimu Weyczingarovi z Weyczingu. Kdo
byli tito Weyczingarové a jak se dostali do našeho
kraje?

Nejprve musíme uvést vysvětlující poznámku
k samotnému jménu tohoto rodu. S jeho písemnou podobou byla a dosud je potíž. Pokud se podíváme do odborné literatury, můžeme se v ní setkat s tvary Weyczingar z Weyczingu, Weiczinger
z Weiczingau, Weisinger z Weisingau a s několika
dalšími. Přitom všechna tato a další jména označují příslušníky jednoho a téhož rodu, ovšem další varianty tohoto jména mohou zároveň vyvolat
pochyby, zda se již nejedná o rody jiné.
Ponechme však stranou transkripci jejich
jména a věnujme se rodu samotnému. Pokud je
známo, první Weyczingar, jménem Marek, přišel na střední Moravu před polovinou 16. století
z Vídně, kde původně obchodoval s vínem a slušně na tom zbohatl. Na Moravě se zpočátku usadil v Olomouci, kde se oženil a svůj majetek dále
rozšiřoval mimo jiné také půjčováním peněz.
V té době se mu také na Moravě podařilo zvýšit
si společenskou prestiž tím, že byl přijat do rytířského stavu.
Brzy po příchodu na Moravu obrátil svou hlavní pozornost na těžbu drahých kovů, zejména

stříbra, v níž spatřoval možnost dalšího a přitom
rychlého zbohatnutí. Od krále Ferdinanda I. Habsburského, prvního Habsburka na českém trůnu,
získal do zástavy na deset let rabštejnské panství,
ležící v nynějším šumperském okrese, a zároveň
jmenování hejtmanem nad doly. Toto panství
bylo známo, zejména v okolí Hankštejna, dnešního Horního Města, svými stříbrnými doly již od
počátku 15. století.
Marek Weyczingar se však nespokojil pouze
s těžbou stříbra. Jako velmi podnikavý a zároveň dravý člověk měl časté spory s rýmařovskými
měšťany a okolními podnikateli zejména o to, kdo
bude přednostně zásobovat potravinami a pivem
místní horníky. Nemusíme přitom zdůrazňovat,
že v tomto případě šlo o velice výnosnou činnost,
kterou se pro sebe snažila získat řada obchodníků. Tyto prudké rozepře často končily soudními
jednáními, v nichž jako člen komise zasedl jednou
i bouzovský Prokop Podstatský starší. Na druhou
stranu je však nutné říci, že na svých dolech Marek neustále zaváděl nejmodernější důlní stroje,
a přispěl tak podstatnou měrou k rozvoji těžby na
rabštejnském panství.
Po ukončení desetileté zástavy pak panství
a doly získal další báňský podnikatel, Šimon Eder
ze Štiavnice, který zde své působení dále rozšířil
o železářství.
S rodinou Podstatských se setkáme ještě jednou. Několik let po vypršení zástavy na rabštejnské panství se Marek Weyczingar přestěhoval do
našeho kraje. Od Zikmunda ze Žerotína koupil
vesnici Zvole a brzy nato se podruhé a přitom výhodně oženil s Ludmilou Podstatskou z Prusinovic. Nešlo přitom o zanedbatelný majetek, neboť
vedle samotné Zvole koupené panství dále zahrnovalo Ráječek, Lukavici, Vlachov, Slavoňov, Javoří a části Krchleb a Maletína. Ovšem tehdy mu již
do konce života bohužel zbýval pouze jeden rok.
Zemřel roku 1562 a byl ve Zvoli také pochován.
Je zajímavé, že ještě dlouho po jeho smrti se na
něho mezi místními lidmi tradovala nelichotivá
vzpomínka v jeho zkomoleném jménu „vozengál“, což mělo stejný význam jako „votevřhuba“
nebo „sprosťák“.

Jeho syn Erazim Weyczingar, který musel pocházet z prvního manželství, se již důlní činností nezabýval a navíc si zvolské panstvíčko dlouho neponechal. Již o dva roky později je prodal
olomouckému biskupovi Marku Khuenovi, který
je připojil ke svému biskupskému panství, které
mělo sídlo na Mírově. Sám Erazim se odstěhoval
na Trnávku, kterou spolu s řadou vesnic koupil
v roce 1564 od syna již zmíněného Šimona Edera, Vavřince. Toto trnávecké panství, s jehož rozlohou jsme měli možnost se seznámit v minulém
pokračování, pak o dva roky později, v roce 1566,
směnil s Prokopem Podstatským za část původního bouzovského panství, zahrnujícího tvrz v Lechovicích a vesnice Radnici, Lhotku s lesem zvaným Zvolka a Pavlov. Je zajímavé, že kromě jiného
vlastnil Erazim v Lechovicích i malý pivovar.
Jak tomu bylo s jeho koupí tzv. „dolní strany“
bouzovského panství, není zcela jasné. Autoři, zabývající se dějinami hradu, se v souvislosti s rodem Weyczingerů ve svých závěrech od sebe podstatně liší. Někteří tento rod zcela vynechávají,
jiní se domnívají, že Erazim koupil někdy kolem
roku 1568 pouze část „dolní strany“, zahrnující
dolní část městečka Bouzova, mlýn a pilu pod
hradem u Kozova a ves Hvozdečko, a ještě snad
téhož roku ji prodal dalšímu majiteli, o kterém
budeme hovořit příště.
Ani Erazim Weyczinger však dlouho na svém
majetku nepobyl, protože již v roce 1575 zemřel.
Jeho žena, Anežka Bítovská ze Slavíkovic, která
zemřela ještě dříve než on, pocházela z rodu Bítovských, o němž budeme hovořit v následujícím
pokračování. Podle erbu na náhrobku v moravičanském kostele, který znázorňuje lva držícího
v tlapách kord, se můžeme domnívat, že Anežka
Bítovská je pochována právě v tomto kostele.
Syn Erazima Weyczingara, Jan, držel až do
roku 1582 lechovickou tvrz s okolními vesnicemi,
které pak prodal Burianu Drahanovskému z Pěnčína. Sám Jan snad odešel do Kvasic a tam stopy po něm i po celém rodu Weyczingarů ke konci
16. století končí, i když je možné, že se pod obměněným jménem mohli na Moravě vyskytovat
i později.
Jiří Marek

TJ SOKOL BOUZOV

nás v tomto ohledu řadilo na 5. místo. Z tohoto
důvodu jsme v zimní pauze posílili ofenzívu angažováním kanonýra O. Bálka z Mladče a J. Másilka
z Loštic, což se ukázalo jako velmi důležité. Důkazem je konečná devátá příčka. Z dvanácti jarních klání jsme získali devatenáct bodů a vstřelili
v nich dvacet šest gólů, z toho dvanáct právě Bálek. O to víc jsme rádi, že u nás Ondra bude pokračovat i v tomto ročníku. Za zmínku určitě taky
stojí odehraná derby s Olešnicemi. Z tohoto dvojutkání jsme vyšli lépe my, neboť podzimní klání
na Olešnicích skončilo bez branek, jarní odveta
patřila nám a zaslouženě jsme vyhráli 1:0.
Rádi bychom poděkovali všem fanouškům,
kteří ve velmi hojném počtu navštěvovali naše

Vážení sportovní přátelé,
na prahu nového ročníku fotbalových soutěží si dovolíme shrnout
ten uplynulý. Naše druhá sezóna
byla o poznání lepší než ta první. Tentokrát jsme
se nemuseli strachovat o udržení až do posledního kola. V podzimní části jsme byli ve většině zápasů minimálně vyrovnaným soupeřem, ale naší
slabinou byla velmi slabá produktivita. Výsledkem
byl zisk dvanácti bodů a osmnáct vstřelených branek ve čtrnácti zápasech. Méně gólů daly jen dva
týmy. Naštěstí jsme se ale mohli chlubit velmi dobrou defenzívou. Dvacet osm inkasovaných branek

zápasy a podporovali nás i na venkovních hřištích.
A opět je nutno poděkovat dobrovolným nadšencům, bez jejichž práce v zázemí bychom nemohli fungovat. Jsou to: Dalibor Hapl, Vladimír
Aigl, Martin Rosí, Radek Konečný, Vlasta Konečná, Michal Blechta, Táňa Blechtová, Ladislav Dvořáček, Hana Dvořáčková, 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, Bouzovské lesy s. r. o., ing Zdeněk
Tomek, Jiří Štefan, 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 a stáj Pokorný Bouzov.
Konečná 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
SK Náměšť na H. B
Sokol Příkazy
FK Přáslavice
Sokol Blatec
Sokol Bouzov
Hvězda Libavá
1.FC Olešnice
Sokol Odrlice
TJ Střeň
Mladějovice

26 22
26 20
26 16
26 15
26 14
26 11
26 11
26 10
26 8
26 8
26 7
26 8
26 8
26 4

0
3
0
3
3
4
3
3
7
3
5
2
1
3

4 93 : 27
3 129 : 22
10 74 : 51
8 69 : 44
9 69 : 49
11 37 : 43
12 53 : 45
13 55 : 66
11 45 : 51
15 38 : 84
14 45 : 62
16 36 : 99
17 40 : 89
19 32 : 83

66
63
48
48
45
37
36
33
31
27
26
26
25
15

( 27)
( 24)
( 9)
( 9)
( 6)
( -2)
( -3)
( -6)
( -8)
(-12)
(-13)
(-13)
(-14)
(-24)

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, 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
11. 8.
17. 8.
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
28. 9.
6. 10.
12. 10.
20. 10.
27. 10.
3.11.
9.11.

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

13,30
16,30
14,30
16,30
14,30
10,15
14,30
16,00
14,30
15,00
14,30
10,15
13,30
13,30

BOUZOV
Blatec
BOUZOV
Příkazy
BOUZOV
Hlubočky B
BOUZOV
Dolany B
BOUZOV
M. Libavá
BOUZOV
Náměšť B
BOUZOV
Nedvězí

Nedvězí
BOUZOV
Přáslavice
BOUZOV
Odrlice
BOUZOV
Olešnice
BOUZOV
Štěpánov B
BOUZOV
Drahanovice
BOUZOV
Slavonín B
BOUZOV

TJ Sokol Bouzov pořádá nábor dětí do sportovního kroužku se zaměřením na fotbal. Dovolujeme si tímto oslovit rodiče dětí (ročník
nar. 2006 – 2009), kteří mají zájem o pohybovou aktivitu svých ratolestí, aby je přivedli
5. září v 17 hodin na fotbalové hřiště v Bouzově.
Za Sokol Bouzov Petr Formánek

1.FC Olešnice
ROZPIS III. TŘÍDA MUŽŮ PODZIM 2013/2014
kolo

den

hod.

utkání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ne 11. 8.
So 17. 8.
Ne 25. 8.
So 31. 8.
Ne 8. 9.
So 14. 9.
Ne 22. 9.
So 28. 9.
So 5. 10.
So 12. 10.
Ne 20. 10.
So 26. 10.
Ne 3. 11.
Ne 10. 11.

16:30
16:30
16:30
16:30
15:30
16:00
14:30
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
10:15
13:30

1.FC Olešnice – Sokol Slavonín B
1.FC Olešnice – FC Dolany B
TJ Štěpánov B – 1.FC Olešnice
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1.FC Olešnice – FK Přáslavice
Sokol Příkazy – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – Sokol Odrlice
FK Hlubočky B – 1.FC Olešnice
Sokol Slavonín B – 1.FC Olešnice
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1.FC Olešnice
ROZPIS III. TŘÍDA MUŽŮ PODZIM 2013/2014
kolo

den

hod.

utkání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ne 11. 8.
So 17. 8.
Ne 25. 8.
So 31. 8.
Ne 8. 9.
So 14. 9.
Ne 22. 9.
So 28. 9.
So 5. 10.
So 12. 10.
Ne 20. 10.
So 26. 10.
Ne 3. 11.
Ne 10. 11.

16:30
16:30
16:30
16:30
15:30
16:00
14:30
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
10:15
13:30

1.FC Olešnice – Sokol Slavonín B
1.FC Olešnice – FC Dolany B
TJ Štěpánov B – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – Hvězda Město Libavá
Sokol Drahanovice – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – SK Naměšť na Hané B
Sokol Bouzov – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – SFK Nedvězi
Sokol Blatec – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – FK Přáslavice
Sokol Příkazy – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – Sokol Odrlice
FK Hlubočky B – 1.FC Olešnice
Sokol Slavonín B – 1.FC Olešnice

odjezd

15:00
14:00
13:15
13:45
13:30
8:30

1.FC Olešnice
ROZPIS III. TŘÍDA MUŽŮ PODZIM 2013/2014
kolo

den

hod.

utkání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ne 11.8.
So 17.8.
Ne 25.8.
So 31.8.
Ne 8.9.
So 14.9.
Ne 22.9.
So 28.9.
So 5.10.
So 12.10.
Ne 20.10.
So 26.10.
Ne 3.11.
Ne 10.11.

16:30
16:30
16:30
16:30
15:30
16:00
14:30
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
10:15
13:30

1.FC Olešnice – Sokol Slavonín B
1.FC Olešnice – FC Dolany B
TJ Štěpánov B – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – Hvězda Město Libavá
Sokol Drahanovice – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – SK Naměšť na Hané B
Sokol Bouzov – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – SFK Nedvězi
Sokol Blatec – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – FK Přáslavice
Sokol Příkazy – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – Sokol Odrlice
FK Hlubočky B – 1.FC Olešnice
Sokol Slavonín B – 1.FC Olešnice

odjezd

15:00
14:00
13:15
13:45
13:30
8:30

Loučení s létem ve Svojanově.
Prázdninoví nadšenci ze Svojanova
ve spolupráci s kozovskými hasiči
zvou všechny příznivce mladé muziky
a společenské zábavy k rozloučení s létem

v pátek 13. září 2013 od 17.00 hod.
ve Svojanově pod lipami.
V případě nepříznivého počasí
se program uskuteční v ubytovně pana Kaufa.
Doplňujícím programem večerního koncertu
pražské rockové skupiny Please The Trees
(„Chvála stromům“)
je koncert cimbálovky, výstava fotografií
a kraslic ze Slovácka

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení
s paní

Janou Pustinovou

z Obectova. Rovněž děkujeme za projevy
soustrasti, útěchy a květinové dary.
Děkuje rodina Pustinova

pana Václava Kopky
v obecním domě,
vystoupení místních „umělců“ i ochutnávky různých dobrot.
Věříme, že nebude chybět dobrá nálada
a to vše za 50 Kč vstupného.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se přišli rozloučit
s paní

Boženou Rohlederovou

z Jeřmaně. Děkujeme také za projevy soustrasti.
Rodina Rohlederova

Na shledání se těší
SDH Kozov a občané Svojanova.

Přijímáme děti na nový školní rok 2013/2014
25.8. 2013 od 15 do 18 hodin zveme všechny zájemce o lesní školku ke společnému tvoření z ovčí
vlny.
Přijďte se nezávazně podívat a popovídat si o tom
co vás zajímá.
Máte-li zájem o návštěvu 25. 8. 2013, nebo chcete
přihlásit své dítě do Lesní školky Rarášci v Podolí
u Bouzova, kontaktujte nás prosím na emailu :
vera.kostko@seznam.cz
nebo volejte na telefonní číslo 604 680 244.

Mohelnická zemědělská a. s., středisko
sady (Újezd u Mohelnice a Kozov) přijme
brigádníky na sklizeň jablek.
Informace na tel.: 773 758 290

JUBILANTI
ZÁŘÍ
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Pan

ŘÍJEN
Jeřábek Pavel
Vařeková Věra
Pluháčková Irmgard
Flášar Karel
Vinklerová Věra
Písková Alena
Reif Miroslav
Bednář Ivo
Knápek Rudolf
Kryl Miroslav

Bouzov
Podolí
Bouzov
Jeřmaň
Doly
Bouzov
Obectov
Olešnice
Olešnice
Obectov

Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní

Havlíková Vlastimila
Janischová Dagmar
Krylová Miluše
Milenovský Václav
Foltýn Zdeněk
Pospíšil Bohumil
Bártová Božena

Jeřmaň
Kadeřín
Obectov
Podolí
Kadeřín
Podolí
Olešnice

HRADOZÁMECKÁ NOC - MORAVSKÉ HRADY.CZ
Letní kulturní festival v hradním parku – 30. – 31. srpna 2013

Pátek 30. 8. 2013
19.00 – 20.00
21.00 - 22.00
22.00 – 23.00
23.00 – 00.00

MŇÁGA A ŽĎORP
ZRNÍ
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ KARNEVALOVÉ MASKY
MIG 21

Sobota 31. 8. 2013
STAGE A
11.30 – 12.00
DILATED
13.00 – 14.00
KRYŠTOF
15.00 – 16.00
TOMÁŠ KLUS
17.00 – 18.00
ANETA LANGEROVÁ
19.00 - 20.00
MANDRAGE
21.00 – 22.00
MONKEY BUDINESS
23.00 – 24.00
NICHTWORK
STAGE B
12.00 – 13.00
14.00 – 15.00
16.00 – 17.00
18.00 – 19.00

PORTLESS
VYPSANÁ FIXA
INÉ KAFE
RYTMUS

O šedé myšce

Jsou prázdniny,

Nikdo z nás se nenarodil, ani nenarodí se
schopnostmi, které obdivuje celé okolí, či snad
svět. Všichni se rodíme nahatí, upatlaní, někteří
i namodralí a řvoucí jako tygři. Tak už to máme
všichni dáno do vínku od přírody, i když myslet si
o tom každý můžeme co chceme.
Jen snad ty předpoklady „k něčemu“ máme
každý jiné, ale i ty předpoklady nejsou výhra v loterii. To je jen šance, příležitost něčeho se chytnout, možnost utrhnout si jablko na jabloni, které
se nám líbí. Nic víc, nic míň. Jsou ale lidi, co si té
jabloně ani nevšimnou. Když už si ale všimneme
a utrhneme, pak jsou tu ještě možnosti.
Můžeme jablko sblajznout i s ohryzkem a šťopkou, nebo ho šupnout do kapsy na jinou chvilku.
Jiná chvilka je hlad, či chuť, pak třeba necháme
i ten ohryzek. Můžeme si jablko nachystat slavnostně na talířek k nedělní rozhlasové pohádce.
To pak to jabko vyzdvihneme na piedestal vážnosti a důstojnosti. Můžeme si ho nakrájet na kousky
a usušit na výborné křížaly, které nám vydrží věky,
tedy když nás nepředběhnou moli. Jablko si můžeme nastrouhat a zavinout do těsta, pak se tomu
říká správně „česky“ – štrůdl. Někdo má rád kompot, druhý jablkem nastaví povidla, jiný zase destiluje. Možností je spousta a je jen na nás jakou si
vybereme. Když si ale nějakou vybereme, nemůžeme se zlobit na celý svět, když se nám štrůdl připálí, ubytují se u nás moli, či snad demižón s pálenkou rozbije. I v tom nejkrásnějším jablku může
spokojeně bydlet červ. To už jsou ale osudy.
S osudem, to je jako s počasím. Můžeme se
osudu vyhýbat jak je to jen možné, ale stejně jednoho dne zmokneme tak, že jsme úplně durch. To
je osud. Můžeme eliminovat možnost stoupnout
do hovna tak, že si do ještě teplého přímo sedneme.
Všichni se rodíme jako šedé myšky, jedna jako
druhá. Dlouho tuctoví, nemastní, neslaní. Jen
čas, když budeme chtít, nás může vykovat z železa v ušlechtilou ocel, v houževnatý kov, v poctivý
kousek ocele, ocele takové jakou kují v Damašku.
Ale i kávová lžička je důležitá a ta z damascenské
ocele být opravdu nemusí… Ona i lžička ze dřeva
je dobrá a navíc kouzelná. A nakonec, když nemáme žádnou, můžeme jíst i rukama.

léto je na vrcholu svých dovedností a kdo z nás
by chtěl, dělat si těžkou mysl málo důležitými starostmi. Snad jen ty dotěrné vosy, či jim podobný
hmyz, nás můžou trochu dostat do rozpaků. To
jsou ale malé věci. Letní úroda ovoce za to stojí.
Příště snad pár slov o novém náměstí, pak – li
že nás do rozpaků, místo vos, nedostanou předčasné volby. Jinak hezký konec léta a malý kousek poezie na odlehčení…

Michal Mayer

Rozpálené léto 2013
Až budeme v zimě vzpomínat,
jak nám bylo horko v létě,
šalamounky se tomu usmívat,
doma, pěkně u kamen, v teple.
S knížkou v ruce, venku chumelí,
srpnové horko bude dávno pryč
a my zas marně budem hledat
od kvetoucího jara klíč.

Michal Mayer

PRANOSTIKA
ZÁŘÍ
Divoké husy na odletu – konec babímu
létu.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Po svatém Kříži (14. září), podzim se blíží.
Kolem svatého Václava (28. září), nové léto
nastává.

ŘÍJEN
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají,
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Svatý František (4. října) zahání lidi do chýšek.
Po svaté Tereze (15. října) mráz po střechách leze.
Šimona a Judy (28. října) - kožich snese
z půdy.
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