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Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a opět můžeme bilancovat
předposlední rok tohoto volebního období.
Nejvýznamnější investicí posledních let byla bezesporu rekonstrukce náměstí v Bouzově. V rámci
této rekonstrukce došlo i k výměně stávajících inženýrských sítí (voda, kanalizace, telefony) a byla
položena kanalizační rezerva pro budoucí čističku
odpadních vod. Souběžně s touto akcí byla provedena oprava místní komunikace včetně veřejného
osvětlení k parkovišti, prostoru před kostelem a budovou bývalé školy. V areálu Sokola Bouzov vzniklo nové parkoviště, které má 54 stání. Po náročné
administraci podkladů s poskytovatelem dotace je
zaplacena jednorázová splátka úvěru, která byla
smluvně dojednána s úvěrující bankou. Názory na
provedenou úpravu mohou být různé. Jedno je ale
podstatné. Náměstí vymezilo jednoznačně část obslužnou a část odpočinkovou, je přehledné a nadčasové. Doufám, že se nám podařilo založit novou
tradici – rozsvěcení vánočního stromu, který bude
doprovázen kulturním programem, prodejem občerstvení a vánočních předmětů. V návaznosti na
tuto investici byly opraveny chodníky v centru obce.
Provedenými úpravami došlo k jasnému vymezení
prostoru mezi silnicí a točnou na autobusy. Na základě poznatků řidičů bude vybudován ostrůvek
se zastávkou.
Započaly práce na rekonstrukci úpravny vody
v Bouzově. Byla vyměněna střešní krytina a v současné době se provádí stavební úpravy uvnitř
objektu, které souvisí s instalací nové, moderní
technologie. V rámci těchto úprav bude propojen
vodovod ze Hvozdečka, který postupně přebíráme.
Touto úpravou se zajistí posílení stávajících a nově
budovaných zdrojů vody.
V místní části Podolí a v Obectově mají děti
nové dětské hřiště. Byly dokončeny opravy mostků přes Třebůvku a přes náhon k bývalému mlýnu
na Dolách. Byla provedena oprava části kanalizace v místních částech Svojanov, Obectov a Kozov.
V Kozově se opravila kaplička a hasičská zbrojnice.
Ve spolupráci s místními spolky se zahájila oprava
přístřešků ve víceúčelovém areálu. Zde budou práce pokračovat v příštím roce. Půjde o zastřešení přístřešků, vybudování osvětlení a oplocení areálu.

č. 6/2013
Obec zajistila nákup nové techniky pro zaměstnance a výjezdou jednotku SDH Bouzov. Došlo
k úpravě sociálního zázemí pro pracovníky obce
v areálu bývalého zemědělského družstva.
V současné době dokončujeme vybudování
bezdrátového rozhlasu po všech místních částech
včetně zabudování srážkoměru, signalizace zvýšené hladiny řeky Třebůvky a vytvoření nového povodňového plánu.
Díky vyhlášenému programu zateplování veřejných budov došlo k úpravám Mateřské školy v Bouzově, byla vyměněna krytina a provedena oprava
venkovní dlažby. V jarním období upravíme venkovní prostor.
V rámci oslav 100 let založení SDH Blažov byla
vydána publikace o historii nejen Blažova, ale
i Kadeřína. Připravujeme spolu s okolními úřady
vydání knihy „Bouzov – odboj“. V této souvislosti
je třeba poděkovat panu Jiřímu Ženožičkovi, který se významnou měrou podílel a neustále podílí
na shromažďování historických materiálů, bez kterých by tyto publikace nebylo možné vydat.
Je také třeba zmínit další aktivitu, která započala v roce 2008 a právě byla dokončena. Jednalo se
o údržbu a restauraci památek, které jsou převážně v evidenci starých map. Některé jsou umístěny
v místě, kde se něco stalo, některé jsou na křižovatkách cest a sloužily např. k orientaci pro vojska na
vojenských mapách a pro turisty. K některým se vážou pověsti, u dalších jsou i záznamy v matrikách.
Tento materiál je zveřejněn na stránkách obce.
Co chystáme na roky 2014 a 2015:
1. Vybudování zahrady v přírodním stylu pro Mateřskou školu v Bouzově. Jde o velice zajímavý
projekt, který vznikne v prostoru pod domovem
seniorů a v rámci kterého se mimo jiné vybuduje
pískové hřiště. Je zpracována projektová dokumentace, která je odsouhlasena s poskytovatelem dotace a v současné době se provádí výběr
dodavatele.
2. Dokončuje se projektová dokumentace „naučná
stezka Bouzov – Javoříčko“. Díky tomuto projektu dojde k propojení dvou významných lokalit
v rámci cestovního ruchu (hradu a jeskyní). Jedná se především o opravu místní komunikace, vybudování dvou odpočívadel a pěti informačních

tabulí. Spojení Bouzova a Javoříčka se jeví jako
velmi zajímavé s ohledem na budování zázemí
pro cestovní ruch, na kterém se v Javoříčku podílí soukromý subjekt (restaurace, bowling, ubytování) a nově vzniklé občanské sdružení, které
má za cíl podporovat rozvoj služeb pro turisty.
Činnost tohoto občanského sdružení by mohlo
být inspirací pro naše občany. I v tak malé obci
se našli lidé, kteří si stanovili program a postupně ho za pomoci různých institucí naplňují.
3. Je dokončena projektová dokumentace „Sportovního areálu v Bouzově“, která byla předložena na stavební úřad. Bohužel, vzhledem k možné „veřejné podpoře“ tohoto projektu, ještě budou probíhat další jednání ve vztahu ke struktuře sportovišť. Měl by být vybudován objekt se
sociálním zázemím, víceúčelové hřiště, hřiště na
tenis, malou kopanou, dětské hřiště a venkovní
posilovna.
4. I. etapa revitalizace Blažovského potoka, která
řeší úpravy vlastního koryta, vybudování mokřadů, tůní a rybníka v prostoru bývalé odchovny
hus.
Toto jsou projekty, které předpokládají zahájení
prací v roce 2014.
V rámci dalších dotačních programů usilujeme
o následující opatření:
1. Vybudování kompostárny a zajištění svozové
techniky. Toto opatření je velmi důležité z důvodu toho, že od roku 2015 bude sledován a vykazován biologický odpad, který vzniká v souvislosti
s údržbou veřejné zeleně. Svozová technika reprezentuje vozidlo a velkoobjemové kontejnery,
které budou rozmístěny po jednotlivých obcích.
Kompostárna se skládá z nakladače a vlastního
komponovacího stroje. Byla podána žádost o dotaci na fond životního prostředí.
2. Vybudování podzemních kontejnerů ve větších
místních částech naší obce. Jedná se o separaci skla, papíru a plastů. Bohužel i přesto, že se
jedná o tyto tři zdroje odpadu, naráží vyřizování
stavebního povolení na nepochopení některých
občanů, kteří jsou účastníky stavebního řízení.
3. Rovněž bylo požádáno o dotaci na ozelenění prostoru nového parkoviště v Bouzově (svah bývalé
skládky), prostoru kolem vybudovaných Panských rybníků v souvislosti s projektem naučná
stezka a ozelenění valu v areálu bývalého družstva v Bouzově, který bude eliminovat pohledy
a areál družstva vzhledem k uvažované výstavbě
rodinných domů.
V průběhu příštího roku budeme pokračovat na
opravě fasád a střech obecního úřadu, opravíme
budovu bývalé školy v Bouzově a dům seniorů, kde
se vyskytly některé závady. Opravíme budovu hasičské zbrojnice ve Hvozdečku vč. vybudování přístřešku na posezení. Ostatní záměry budou závislé
na dotačních programech, které neustále monitorujeme.
V současné době zpracováváme kvalifikovaný
odhad nákladů na opravu místních komunikací
a chodníků. Na základě toho máme zájem začít

s opravami v roce 2014.
Pracovníci obce přes zimní období opraví traktorovou vlečku, cisternu na pitnou vodu a nákladní
auto AVIA. Řešíme možnost nákupu nové cisternové automobilové stříkačky, na kterou máme potvrzenou dotaci ve výši 2 mil. Kč.
V neposlední řadě řešíme další možnost informovanosti občanů o dění v obci. Jedná se o provoz
SMS Infokanálu, který umožní zasílání důležitých
informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních
telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Pro příští rok zůstanou zachovány ceny vodného, topení a odvozu odpadů, což je určitě potěšující zpráva.
Dále je třeba zmínit, že v současné sobě se vytváří program rozvoje obce na období 2014 – 2020.
Zastupitelé jednotlivých obcí předloží návrh do
konce roku 2013. Z těchto podkladů a případných
dalších podnětů vznikne ucelený materiál, který
bude sloužit k dalšímu rozvoji obce a k možnému
získávání dotací z různých dotačních programů.
Závěrem je třeba poděkovat občanům a spolkům, kteří se podíleli velkou měrou na pořádání
různých společensko kulturně sportovních akcí. Je
pozitivní, že se jich uskutečnilo velké množství a je
vidět, že i účast na nich neustále narůstá.
Přeji všem, nejen sám za sebe, ale za celé zastupitelstvo hodně zdraví a elánu do dalších let.
Ing. Zdeněk Foltýn

PODĚKOVÁNÍ

1. Obec touto cestou děkuje Olomouckému kraji
za poskytnutí dotace na zákup nového vozidla
Renault, které slouží výjezdové jednotce SDH
Bouzov.

2. Obec dále děkuje všem organizátorům různých
společensko sportovních akcí, které byly pořádány v letošním roce a bylo jich skutečně hodně.
Obec bude i nadále podporovat veškeré aktivity,
které přispějí k propagaci, dobrému jménu obce
a zlepšení prostředí v jednotlivých místních částech.
3. Poděkování patří i Mgr. Janu Holubovi, který na
své náklady opravil místní komunikaci ve Hvozdečku a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli
na opravě zázemí areálu vč. chodníku v Kozově.
Upozornění
Upozorňujeme všechny návštěvníky posilovny
v Bouzově, aby udržovali pořádek a řádně se zapisovali do knihy. Bohužel zatím nemůžeme být spokojeni s chováním některých občanů, kteří toto
zařízení navštěvují. Jestli se pravidla dodržovat
nebudou, nemohou tito lidé počítat s tím, že jim
vstup bude dovolen. Pořízení posilovacích strojů
bylo nákladné a není potřeba, aby byly hned zničeny.

Obecní úřad oznamuje, že bude v době od 23. 12. 2013 do 31. 12. 2013 uzavřen.

Obecní úřad žádá občany, kteří ještě neuhradili: vodné, vyúčtování vodné, nájemné, zálohy na topení,
nájemné, pronájmy pozemků, pronájmu hrobových míst, aby tak učinili nejpozději do 20. 12. 2013.

PŘÍSPĚVKY
Z  D Ě J I N

B O U Z O V S K É H O

37. Pověsti o erbech Bítovských a Kobylků
V letošním prosincovém čísle, podobně jako
tomu bylo v uplynulých dvou letech, si při procházce historií bouzovského hradu a panství trochu oddechneme a pro zpříjemnění vánočních chvil si povíme dvě pověsti o erbech rodů, které jsou spojeny
s „dolní stranou“ bouzovského panství.
O jednom z těchto rodů jsme si povídali v předcházející části, s druhým se seznámíme v únorovém
pokračování. Proto již víme, že Jan Záviše Bítovský
ze Slavíkovic a jeho manželka Kunhuta si nechali
v nedaleké v Bílé Lhotě postavit nový zámek, jehož
současnou podobu vidíme na obrázku. Pokud budete mít do Bílé Lhoty cestu, můžete si erb na zbytcích
portálu této budovy prohlédnout.

Pověst o tomto erbu a jeho původu jako první
publikoval náš známý historik konce 19. a prvních
desetiletí 20. století, zabývající se dějinami rodů,
hradů, zámků a erbů, August Sedláček. Kromě řady
knih a obrovského množství odborných článků je
také autorem 15-ti svazkového díla Hrady, zámky
a tvrze království Českého, které svým rozsahem
dosud nebylo překonáno.
Co tedy Sedláčkova pověst o erbu Bítovských
vypráví? Na Moravě kdysi žili tři bratři z rodu Bítovských, kteří celý život věrně sloužili svému knížeti
a ten jim za to věnoval svou přízeň. Všude, kam bratři přijeli, si svým chováním a rytířskostí získali slávu a obdiv. Ovšem našel se mezi lidmi jeden nehodný člověk, který jim knížecí přízeň a slávu záviděl.
Svým zlým zrakem způsobil, že zkazil krev jejich koním a ti vážně onemocněli. Bratři však rozuměli všemu, co s jejich postavením rytířů souviselo, a proto
si dovedli poradit i s nemocí svých koní. Vzali tzv.
pušťadla, v Čechách nazývaná hříče, tedy nástroje
na pouštění žilou, a špatnou krev svým koním vypustili. Koně sice v první chvíli zemdlením upadli,
ale brzy se otřásli a byli zdraví jako dříve.

H R A D U

Stejně tak začali bratři léčit i koně svého knížete.
Ten z radosti, že jeho stádo koní netrpí nemocemi,
bratry bohatě odměnil a na jejich erb jim do červeného pole nechal namalovat tři pušťadla spojená
do jednoho celku. Aby si však zároveň připomínali
zármutek knížecí i svůj nad možnou ztrátou koní,
nechali si na své přilbice znázornit pušťadlo černé.
Tolik tedy vypráví pověst o vzniku erbu, který jsme
si mohli prohlédnout na počátku minulého dílu. Pokud byste si chtěli tuto a další krásně pověsti z našeho kraje přečíst, najdete je také v knize Martina Strouhala Báje a pověsti z Litovelska, Bouzovska a Lošticka, která byla vydaná v roce 2007, nebo v knize Karla
Kallába Pověsti hradů moravských a slezských, která
vyšla v posledním vydání v roce 1996.
Druhou pověst, která nás seznamuje se vznikem
erbu vladyků Kobylků z Kobylího, s nimiž se seznámíme v příštím pokračování, zaznamenal také August Sedláček.
Kdysi dávno se chystaly proti sobě do války dva
národy. Protože se jim nechtělo prolévat krev nevinných lidí na obou stranách, vyslanci jejich králů se
dohodli, že se spolu utkají pouze dva bojovníci, po
jednom z každé strany. Ten národ, jehož bojovník
zvítězí, se pak stane také vládcem krajiny poražené.
Jak se dohodli, tak se také stalo. Jeden národ
vybral ze svého středu černocha, který pocházel
z Korsiky. Byl mohutné postavy a měl obrovskou
sílu. Druhý národ, v němž vládl sardinský král, vyslal do boje Čecha, protože Češi byli všude pověstní
svou bojovností a dravostí. Aby jejich vzájemný boj
probíhal podle všech pravidel a nikdo další do něho
nemohl zasáhnout, měli oba soupeři odjet na pevninu, která se rozkládala za vodou.
Oba soupeři tedy usedli do svých loděk a přeplavili se na místo, kde se měl souboj odehrát. Sotva
Čech vystoupil z loďky, odstrčil ji od břehu do proudu a ten ji začal unášet pryč. Je jasné, že toto počínání černocha velice udivilo. Na otázku, co tím jeho
soupeř sleduje, mu český bojovník odpověděl, že
svou loďku již potřebovat nebude, protože v boji zvítězí a na zpáteční cestě se poplaví na jeho loďce.
V následujícím boji, který po chvilce začal, skutečně zvítězil Čech. Naložil mrtvého černocha a na
jeho loďce se vrátil ke svému vojsku. Král vítězného národa se velice zaradoval, že mu udatný Čech
vybojoval nové území, a štědře se mu odměnil. No
a pochopitelně mu na památku za udatnost věnoval erb. Na něm je vyobrazena v modrém štítě, který
je lemován červenou barvou, půlka postavy černocha (mouřenína), opásaného bílým pásem. A právě
tento erb začal používat rod Kobylků z Kobylího,
další z rodů, který vlastnil „dolní část“ bouzovského
panství.
Jiří Marek

Podzimní úklid hradního parku
Správa Státního hradu Bouzov děkuje Základní škole
Přemyslovice, členům SDH
Bouzov, mladým hasičům
a bouzovským seniorkám, kteří nám společně pomohli
při
podzimním úklidu
parku.

Pozvánka na hradní akci
Vánoční hrad Bouzov 26. 12. a 27. 12. 2013
od 15 do 18 hodin. Čekají vás prohlídky vyzdobeným hradem s vánoční tématikou, živý Betlém na I. nádvoří a vánoční dílna v remíze na
I. nádvoří.
Prohlídky vánočně vyzdobeným hradem budou
probíhat i o víkendu 28. 12. a 29. 12. 2013
od 11 do 13 hodin (již bez živého Betlému
a vánoční dílny).

Činnost Klubu seniorů Bouzov za rok 2013
8. ledna
Lékařská přednáška MUDr. Čampiše na téma: Klouby – artróza, vysoký tlak.
12. února
Jako host byl pozván Ing. Miroslav Charouz a p. Zdeněk Navrátil, kteří nás informovali o bezpečnosti
seniorů v dopravě. Tato přednáška byla spojena
s video záznamem.
12. března – MDŽ
Přijela nám zahrát kapela z Olomouce. Na kytaru
hrál p. Černohouz Zdeněk a na harmoniku p. Jaroslav Šolc. Byly to lidové písničky a my jsme si také
zazpívali. Pohoštění – chlebíčky, káva i víno.
8. dubna
Pan Ženožička měl projev ohledně myslivosti. P. Hyjánková plánuje zájezd do Kutné Hory.
7. května
Májová veselice. Děti z lidové školy umění v Bouzově nám přednesly pěkné hudební vystoupení. Ke
zpestření programu nám k poslechu a tanci zahrál
p. Koupil – bylo dobré občerstvení.
11. června
Procházka Taliánkou na hřiště – opékání kuřat. Počasí nám vyšlo.

Něco mezi nebem a zemí…
Je předvánoční čas a většina z nás má potřebu
pořídit pro naše nejmilejší a blízké, nějaký ten dárek.
Pro potěchu ducha obdarovaného, ale hlavně pro
potěchu ducha našeho, obdarovávajícího. Tak již je
to dané, že pocit radosti zažívá větší ten, kdo dárek
dává, nikoliv ten, kdo dárek dostává. To je ale „stará
vesta“, to přece ví většina z nás.
Máme tedy se sklonkem roku, potřebu něco pro naše
nejbližší pořídit, sehnat něco, co by jim udělalo radost, či snad jen úplně obyčejně potěšilo.
To je spousta možností jak tím naložit. Můžeme
něco vyrobit, což je dicky asi to nejlepší a hlavně to
není žádná drahota. Většinou jen naše snaha a úsilí.
Na druhou stranu se to cení, protože námi upletený
kulich bude vždy lépe hřát, než zakoupený z velkovýroby.
Když nemáme chtíč něco vyrábět, nebo něco vymýšlet, navštívíme před Vánoci prodejny s nepřebernou nabídkou lákadel. Potom je jen na nás jak si
s tím poradíme. Je to prostě taky možnost. Když už

25. června
Zájezd. První zastávka byla v Ráby u Pardubic, kde
byla velice pěkná výstava perníkových výrobků.
Byla také možnost zakoupení. Další zastavení byla
prohlídka zámku Kačina u Kutné Hory. Za pozornost stály překrásné lustry i vyřezávané stropy.
Pokračovali jsme cestou do Kutné Hory. Někteří
zájemci navštívili kostnici – Sedlec. Také jsme navštívili překrásný gotický chrám sv. Barbory, který
byl unikátní svými uměleckými skvosty. Přesto, že
nás cestou provázel déšť, jeli jsme spokojeni domů
s mnoha krásnými zážitky.
10. září
Byl pozván starosta obce Ing. Foltýn, který nás informoval o úpravě obce /nově zbudované náměstí,
fit centrum/ . Byla také diskuse občanů.
8. října
Hanácká muzika z Litovle. Lidové zpěvy, tři lidoví
vypravěči. Bylo to velice pěkné.
12. listopadu
Byl pozván p. Holub – zahradník z Hvozdečka a promítal diapozitivy. Měl k tomu zajímavý projev.
10. prosince Mikulášská zábava spojená s tombolou.
Emilie Tichá
si nebudeme dělat těžkou hlavu s dárky pro druhé,
můžeme si jednou za rok udělat radost sami sobě.
Třeba něčím dobrým k snědku, či k vypití, co si během roku normálně nedopřejeme. Jestliže přes rok si
dopřáváme výčepní pivo, či snad nějaký laciný ležák,
o Vánocích je dobře, když dopřejeme si Plzeňského,
nebo nějakého ještě lepšího piva.
Do olomouckého Makra se občas zastavím rád. Ne
ale jen proto, že v ředitelském křesle sedí můj kamarád z dětství, spolužák ze základní školy. Ne ani proto, že jeho sestra tenkrát byla okouzlující holka, plná
zvláštního charisma. Nic méně, takové věci se prostě
nezapomínají, tak jak je chcete zapomenout?
Nejezdím tam často, ale někdy se to hodí, zvláště
když mám cestu kolem. Z Bouzova do Olomouce je to
sice autem asi pětadvacet minut, ale Makro je poctivě
na úplně druhé straně města, tak že někdy je to na
pětadvacet minut dalších. Do Makra obecně jezdí nakupovat podnikatelé, či drobní živnostníci a když už
spadáte do této kategorie, tak jednou za čas udělat
velký rodinný nákup se prostě vyplatí. Prostě pohoda.

Cesta do Olomouce už je tu. Musím ještě absolvovat jednu důležitou schůzku. A tak když už v Olomouci budu, zastavím se do Makra kočkám pro konzervy
a něco málo do domu. Udělám si pohodové pondělní
dopoledne, protože pondělí obecně nemám v oblibě
a tak menší zpestření se vítá.
U Makra je neobvykle plné parkoviště, ale konzervy mi doma už došly, tak jdu odhodlaně nakupovat.
Uvnitř se tolik lidí nezdá, ale prodejna je to obrovská,
tak se tam hromada zákazníků ztratí, jako mouchy na
dvorku. Mám asi hezkou vlastnost, a to tu, že když už
někam „musím jít“, nebo někde „musím být“, dělám
si to pokud možno lehce stravitelné, pohodové a bez
stresu. Když už někam jet musím, beru to tak, že jedu
prostě na výlet. Když jedu na výlet, tak pohoda musí
být i kdyby „trakaře padaly“. V Olomouci trakař žádný na obzoru a listopadové sluníčko hřeje jako v létě.
Ideální čas na výlet.
Bloumám po prodejně a do vozíku házím, kromě
kočičích konzerv, vše co uznám za vhodné. Když už
jste na výletě, tak je prima si udělat i radost něčím
takovým, co nám spustí vznik slin víc než je obvyklé.
Krásné syrečky (věnečky –jantarové, na vrcholu svých
tvarůžkových kvalit) ve výprodeji za pouhou dvacku,
kus kozího sýru taktéž, který by si málokdo za plnou
cenu koupil, protože je normálně prostě drahý. Užívám si to.
Tlačím svůj kočičí vozík k pokladnám, ale moc jich
tu nesvítí. Nu což, zas tak nespěchám a výlet si nenechám zkazit takovou banalitou. Zamířím k pokladně,
kde sice stál obří nákup, že přes něj nebylo vidět, ale
samé velké věci, tak že je to relativní. Ale hlavně, je mi
to jedno. Zaparkuji tedy za pánem, se svými kočičími
dobrotami, asi jako cyklista za kamionem. Vidím to
tak na deset minut. Vezmu si tašku s doklady a penězi z vozíku (aby mi to někdo neštípl) a jdu si kousek
vedle do regálu pro sušená rajčata, která jsem tam
zahlídnul a dostal na ně chuť. Sušená rajčata v oleji
jsou hodně dobrý kompot a za chvíli jsou Vánoce.
Hned jsem zpátky a paní na mě tlačí svůj „kamion“
se slovy: „Vy tu stojíte v řadě?“
Odpovídám: „Ano, stojím.“
Za tou paní jede druhá, s ještě větší hromadou
zboží. Je to zjevně jeden nákup na dvou vozících, na
dvou „kamionech“.
Druhé paní jsem si všiml už u regálu s destiláty
a protože měla hezké nohy, které se nedaly přehlédnout, tak jsem si ji jaksi pamatoval…

Začala po mě direktivním tónem ječet, že to by mohl
říct každý, že tak stojí ve frontě a vlastně nestojí a ony
že ty „autobusy“ tam měly zaparkované taky, no prostě
síla. Bylo to více jak absurdní a to že ta paní s hezkýma
nohama mi tyká, aniž by s tím měla jakýkoliv problém,
tak to mě tedy dostalo. Změřil jsem si hezké nohy, až
po tu kanalizaci co paní měla mezi rameny, a podle
pana Wericha - že s lidskou hloupostí bojovati nelze,
stoupnul jsem si k pokladně vedle. Nebudu si kazit výlet. Zase čekám, zaplatím a odjíždím k východu.
Tam zahlédnu ty dvě dámy s obřím nákupem
a přemýšlím o tom, že ta paní s hezkýma nohama,
vlastně žádná krasavice není. A na duchu už vůbec
ne. Tlačíme ty vozíky kousek od sebe, ale jak „kamion“ skočí na obrubníku, ozve se rána a za ní hned
druhá. Koukám co se stalo, ale to jen hezkým nohám
z obřího nákupu vyklouzly dvě láhve skotské whisky
značky Ballantine’s. Hromádka střepů a louže zlatavého moku roztékajícího se po asfaltu, tak jako krev
zamordovaných lidí v americkejch filmech. Zápletka
americkýho westernu v olomouckým Makru. Přikloním se k hezkým nohám, co v obličeji zrudly jako zadek paviána a povídám: „Takhle jste si to nějak představovala?“
Nečekám raději na odpověď (i když ona mi už tyká)
a jdu dál. Paviáni totiž taky rádi koušou…
Michal Mayer

Aby vám nechybělo poetické okénko, mojí krkolomné poezie, napsal jsem o Sluníčku co asi dělá
v zimě. Sluníčko je skoro jako my. Básníčka sluneční je pro nás – pro všechny.
Věrným čtenářům Bouzovských novin přeji hezké svátky vánoční a pevné zdraví v novém roce

O zimním Sluníčku
Kampak se Sluníčko schovalo?
Zalezlo do peřin vyhřátých.
Není mi smutno, ale kde je smích?
Sluníčko nesvítí, pouze šlo spát.
Hoví si v nebeské posteli.
Já tu jen přemýšlím, kde se ty hřejivé paprsky poděly?
Vždyť i my s večerem jdeme spát.
S námi do pelíšku zaleze i smích.
To i ateista pochopí, že tohle není hřích.
Michal Mayer

Vánoční pořad bohoslužeb na Bouzově a v okolí
Mše svatá za arcivévodu Evžena
Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná
Německým řádem a familiáři Německého řádu si
vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena,
58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince
přilehlého městečka
(*21. 5. 1863
†30. 12. 1954).
Mše svatá bude sloužena
v neděli 29. 12. 2013
v kostele sv. Gotharda na
Bouzově, v 10.30 hod.
Při mši svaté zazní Rybova Česká mše vánoční
(Hej mistře)!

Úterý
24. prosince
Štědrý den
Středa
25. prosince
Narození Páně
Čtvrtek
26. prosince
Sv. Štěpán

16.00

Bílá Lhota

20.00

Měrotín

22.

Bouzov

00

7.30

Měrotín

9.

Bouzov

15

10.45

Bílá Lhota

7.30

Měrotín

9.

Bouzov

15

10.45
7.

30

29. prosince
Svátek Svaté rodiny

Bílá Lhota
Měrotín

9.15

Bílá Lhota

10.30

Bouzov

Farnost Bouzov Vás srdečně zve

OTVÍRÁNÍ JESLIČEK
v úterý 24. prosince v 14.00 hod.
v bouzovském kostele

Přijďte se podívat, jak to vlastně bylo, když se
narodil Ježíšek. Můžete si poslechnout a třeba i zazpívat známé koledy. Vypněte plotnu,
zhasněte televizi a pojďte mezi nás.
Krátkou jesličkovou hru si pro vás připravily
děti z bouzovské farnosti.
Všechny děti si budou moci postavit svou
figurku do Betléma.

Hasiči bouzovského okrsku vás zvou na

OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES,
který se uskuteční

v sobotu 25. ledna 2014 ve 20 hodin
v sále bývalé Bouzovské zemědělské
společnosti v Bouzově.
Hudba TRIGOM z Uničova.

SDH Podolí srdečně zve všechny občany
na tradiční

„Předvánoční setkání u svařáku“

v sobotu 21. 12. 2013 od 17.00 hod.
Připraven bude nejen vynikající svařák …

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v režii rodiny Kolčavové z Dubicka,
který se bude konat
v radničním sále obce Bouzov

v neděli 5. ledna 2014 v 17.00 hodin.
Přijďte si prodloužit vánoční čas
poslechem krásné hudby.

ASDS Moribundus a SDH Olešnice
pořádají

Tříkrálový
šachový turnaj
v sobotu 4. ledna 2014 ve 14.00 hod.
v obecní klubovně v Olešnicích
Kategorie: - dospělí
- žáci (věk do 15 roků)

Bouzovští hasiči vás srdečně zvou
na následující akce:

ZIMNÍ POCHOD
Start v sobotu 28. prosince 2013
v 8.00 až 9.30 hodin
z Radničního sálu OÚ Bouzov.
Cíl opět v Radničním sále. Občerstvení po trase i v cíli zajištěno.
Zveme rodiče s dětmi a všechny příznivce turistiky.

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Srdečně zveme děti a rodiče
na tradiční dětský maškarní karneval

v sobotu 15. února 2014 ve 14 hodin
v sále bývalé Bouzovské zemědělské společnosti v Bouzově.

HASIČSKÝ PLES
se uskuteční

15. února 2014 začátek ve 20 hodin
taktéž v sále BZS.
Hudba Mefisto
Těšíme se na vaši účast.

Startovné činí 30,- (dospělí)
Přihlásit se můžete do 3. ledna na adrese:
Miroslav Kolavík
Bouzov – Olešnice 20,
tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz
Těšíme se na vaši účast!
Nezapomeňte si vzít
s sebou pevné nervy
a dobrou náladu.

PRANOSTIKY
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná
škoda.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho
vody – málo vína.
Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely
med.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zima o šest
neděl více.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

Zpravodajství z oddílu 1.FC Olešnice u Bouzova – podzim 2013
Podzimní část sezóny 2013/14 se našemu týmu
vůbec nepovedla. Je několik důvodů, díky kterým
přezimujeme na 13-tém, tedy sestupovém místě.
Kromě toho, že bohužel nikomu se nevyhnuly problémy s výkonností (velký pokles účasti na trénink.
jednotkách), tak nejzávažnějším problémem se
staly nemoci a zejména zranění hráčů, díky kterým
jsme odehráli tuto část sezóny prakticky ve 12 lidech, navíc se sestava díky těmto absencím neustále měnila, což mělo nedobrý vliv na hru, na kterou se mnohdy ani nedalo dívat. A poprvé se nám
také stalo, že do utkání v Blatci jsme nastoupili
pouze v 10 lidech a až po 15 minutách jsme měli
kompletní jedenáctku…
A jak již bylo zmíněno, díky ztrátě formy některých opor, nás výkony neopravňovaly myslet na
více bodů, než které jsme na podzim nasbírali.
Nejlepší výkony jsme podali v Drahanovicích
a ve Slavoníně, kde hráči opravdu nechali na hřišti
vše, ale tak by tomu mělo být vždy! Ve zbylých zápasech, byť občas zakončených bodovým ziskem,
byly výkony velmi rozpačité, několikrát nehodné
i IV. třídy a i skalní fanoušci dávali najevo svou nespokojenost s herním projevem.
Prvním úkolem, co nás čeká v zimní přestávce je
„uzdravit“ kádr tak, abychom do jarní části soutěže šli s týmem schopným se o záchranu sportovně
porvat, ačkoli to bude úkolem velmi složitým a jen
velmi dobře zvládnuté jaro nás udrží ve III. třídě.
Druhým úkolem je zlepšit disciplínu na hřišti, která
nás také připravila v některých utkáních o šanci na
kvalitní výsledek.
Zároveň si dovoluji pozvat všechny občany
Bouzovska v sobotu 3. května 2013 do Olešnice.
Od 16.30 hod. se na našem hřišti odehraje derby
z Bouzovem, které zcela reálně může být minimálně na hodně dlouhou dobu poslední. Protože tak,
jak jsou „ rozdány karty“ v soutěži, to vypadá, že si

to my a Bouzov rozdáme o záchranu v soutěži, protože některá mužstva se díky vlivům, z kterých je
slušným lidem na zvracení, určitě záchranářským
starostem vyhnou …
Na závěr bych chtěl jménem oddílu poděkovat
všem dobrovolným pracovníkům, kteří zabezpečují naši činnost při pořádání mistrovských a přípravných utkání.
Jmenovitě Jiřině a Pavlovi Sobkovým, Ludmile
Haicové, Petře Novákové, Jiřímu Vlčkovi, Pavlovi
Sedlářovi.
Také děkujeme sponzorům, kteří naši činnost
podporují. Jsou to: Obecní úřad Bouzov, Bouzovské lesy, Rašnerova pekárna, RI- STAV Tři Dvory
Zvláště chci poděkovat Jožkovi Mejzešovi, který nám, stejně jako kdykoliv jindy, pomohl v utkáních, ve kterých jsme měli velmi malý počet hráčů
a že jich na podzim bylo požehnaně. Jeho obětavost pro náš tým je naprosto vzorná a mnozí by si
z něj mohli vzít příklad, zvláště když na hřišti svou
bojovností dává zabrat protihráčům mnohdy i o 35
let mladším! Moc mu touto cestou za celý tým děkuji, protože taková oddanost fotbalu se vidí již velmi zřídka.

TJ SOKOL BOUZOV

Co se týká hry a výsledků v podzimní části, musíme konstatovat, že to není žádná sláva. Oproti
předchozím dvěma podzimním částem jsme na
tom opět bodově lépe, ale postavení v tabulce příliš růžové není. Obranná činnost, která byla v uplynulém ročníku naší chloubou, nám nyní vůbec nefungovala, výsledkem čehož je druhý nejvyšší počet
inkasovaných branek v celé soutěži. A to můžeme
ještě hodně děkovat gólmanovi M. Šmídovi, který
v brance doslova čaroval. A když se k tomu přidá
i střelecká nemohoucnost, ve které jsme rovněž
druzí nejhorší, tak máme v jarní části co napravovat. Nezbývá nám nic jiného, než se na tyto nedostatky zaměřit a potvrdit naše tradičně lepší jaro.
Jako vždy bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří ve velmi hojném počtu navštěvovali naše zápasy. Samozřejmě je srdečně rádi přivítáme i v jarní části.
Hlavní poděkování opět patří dobrovolným nadšencům, bez jejichž práce v zázemí bychom nemohli fungovat.

Opět přicházíme se stručným zhodnocením
podzimní části sezóny, do které jsme vstoupili
s několika změnami v kádru. Hostování skončilo J. Másilkovi z Loštic a R. Heidenreichovi z Palonína, zdravotní důvody nepustily na hřiště
V. Řezníčka a D. Škrabala, M. Wagner bohužel
přestal mít o fotbal zájem. Pokračují u nás Z. Kubíček a P. Kyselák, kterým se změnilo hostování
v přestup. S Olešnicemi jsme uskutečnili přestup
B. Aigla do našeho mužstva výměnou za Z. Vitoula. Dále prodloužili hostování O. Bálek a L. Pírek,
do středu zálohy jsme na půl roku angažovali
S. Malého z Nemilan, který i přes své fotbalové
kvality do kádru příliš nezapadl. Novou tváří je
patnáctiletý P. Hvasta, který okouší „slasti“ dospělého fotbalu. Bohužel z našeho kádru odešel do
Mohelnice místo střídavého startu na hostování
M. Paulíny, v Lošticích pokračuje M. Zbořil a v Otinovsi hostoval R. Blekta.

Plánované akce:
21. 12. 2013 od 9.30 hod.
– halový turnaj přípravek (OA Mohelnice)
21. 12. 2013 od 14 hod.
– halový turnaj mužů (OA Mohelnice)
Účastníci: Juventus Mohelnice, Celtic Libivá, FK
Mohelnice dor., Luká, Restoma Štěpánov, Mladeč,
Alegria Babice, Olešnice
28. 12. 2013
- tradiční zabíjačka s možností zakoupení
masa atd….
za 1.FC Olešnice u Bouzova
Jan Kamler ml. – člen výboru

Další poděkování si zaslouží zaměstnanci Obecního úřadu v čele se starostou ing. Zdeňkem Foltýnem, a také naši sponzoři: Obecní úřad, Bouzovské
lesy, Jiří Štefan, David Škrabal, Radek Konečný, Jiří

Švec, hrad Bouzov, Galerie v podhradí, Javoříčské
jeskyně, David Rosí, PharmDr. Zdeněk Kroupa, Kosmetika a masáže Andrea Vymazalová, zahradnictví
Holub Hvozdečko.

Naše podzimní výsledky
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
Slavonín B
Nedvězí

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

0:3
4:1
4:6
2:2
2:1
4:0
2:1
2:2
0:5
2:4
3:2
7:0
5:0
2:1

Bálek
Pírek, Losa, Kyselák, R. Konečný
Malý, Bálek
Bálek 2
Aigl, Bálek
Aigl, Bálek
Malý, Aigl, Kyselák, Kučera
Bálek, Aigl, Pírek

M. Konečný

Tabulka III. třídy OFS Olomouc po podzimu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sokol Blatec
FK Přáslavice
SK Náměšť B
TJ Štěpánov B
FK Hlubočky B
SFK Nedvězí
Sokol Příkazy
FC Dolany B
Sokol Slavonín B
Sokol Drahanovice
Sokol Odrlice
Sokol Bouzov
1. FC Olešnice
Hvězda Libavá

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
9
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
0

2 3
5 1
0 5
3 4
2 5
4 4
3 5
3 5
3 5
2 7
2 7
2 8
1 9
0 14

44 : 17
40 : 20
47 : 25
32 : 23
46 : 25
30 : 23
34 : 25
33 : 25
36 : 30
36 : 35
33 : 39
21 : 46
31 : 42
9 : 97

29 ( 8)
29 ( 8)
27 ( 6)
24 ( 3)
23 ( 2)
22 ( 1)
21 ( 0)
21 ( 0)
21 ( 0)
17 (-4)
17 (-4)
14 (-7)
13 (-8)
0 (-21)

Chtěli bychom vás taky informovat o založení
sportovního kroužku dětí (ročník narození 2006
-2009) zaměřeného na fotbal. Za pěkného počasí
jsme se scházeli na fotbalovém hřišti, nyní chodíme každý čtvrtek od 16.00 hodin do školní tělocvičny. Rádi bychom přivítali další zájemce o trochu
pohybu, nebojte se přijít mezi nás.

Závěrem si dovolujeme všem občanům
popřát hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v roce 2014.
Za Sokol Bouzov
Petr Formánek

JUBILANTI
Leden 2014
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní

Helena Veiserová
Zdeněk Dvořáček
Miloslav Bešta
Věra Szidenová
Josef Bárta
Hermína Pluháčková
Jiřina Sedlářová
Radomír Vařeka
Božena Švecová
Jaroslav Vašek
Ladislav Konečný
Ludmila Kolavíková
Františka Ruprechtová
Marie Furová
Štefan Beďač
Božena Kubová

Únor 2014
Olešnice
Jeřmaň
Kozov
Bouzov
Olešnice
Kadeřín
Olešnice
Kovářov
Kadeřín
Podolí
Jeřmaň
Olešnice
Bezděkov
Bouzov
Bouzov
Jeřmaň

Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní

Františka Vařeková
Jarmila Nejedlá
Marie Nosková
Václav Špička
Pavla Slouková
Eva Rikková
Marie Beďačová
Miloslav Benešl
Miloslava Jakšová

Obectov
Hvozdečko
Bouzov
Svojanov
Hvozdečko
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Bouzov

Příští číslo Bouzovských novin vyjde v únoru 2014. Uzávěrka bude 10. 2. 2014.
Název: Bouzovské noviny. Vydavatel: Obec Bouzov, IČO 298719. Redakční rada: kolektiv pracovníků OÚ. Evidenční číslo: MKČR E 12627.
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