Bouzovské

noviny
únor 2014

Co obec připravuje:
 Připravuje se žádost o dotaci na dětské hřiště
Bouzov – Doly a Bouzov – dvůr
 S Litovelským pomoravím se řeší úprava stezek, mostků a informačních tabulí v okolí Javoříčských jeskyní (Zkamenělý zámek). Projekt
včetně vlastní realizace proběhne do konce letošního roku
 Provádí se stavební práce spojené s úpravnou
vody v Bouzově. Po dokončení těchto prací
bude do budovy instalováno nové zařízení na
úpravu vody
 Zpracovává se žádost na uspořádání sportoviště v rámci projektu „Víceúčelový sportovní areál Bouzov“
 Byla dokončena dokumentace a vydáno stavební povolení na akci „Naučná stezka Bouzov
–Javoříčko“

č. 1/2014
3/ Případné nedoplatky na vodném, za odpady,
za psa, na nájemném, za teplo apod. uhraďte
obratem na OÚ.
4/ Odběratelé tepla jsou podle smlouvy o dodávce tepla povinni kontrolovat měřiče
tepla.
5/ Odběratelé tepla a vody jsou povinni platit pravidelné zálohy. Pokud tuto povinnost nebudou
plnit, bude jim dodávka vody, příp. tepla zastavena.

Zprávy z matriky k 31. 12. 2013:
Narození:
14 dětí
Odhlášení:
35 občanů
Přihlášení:
36 občanů
Úmrtí:
13 občanů
K 31. 12. 2014 má obec Bouzov 1.525 obyvatel.

Sňatky:

 Pokračují práce na vytvoření Strategického plánu rozvoje obce na roky 2014 – 2020

Bouzov
Luká

63
3

Víte, že ...
 4. ledna proběhl tříkrálová šachový turnaj na
Olešnicích
 25. ledna se konal okrskový hasičský ples
 15. února se konal dětský maškarní karneval
 15. února se konal hasičský ples SDH Bouzov
 18. 12. 2013 proběhla výroční členská schůze
DH Bouzov za účasti ředitele SDH Olomouc

Upozornění
1/ Do 31. 3. 2014 je nutné zaplatit poplatek za
psa a poplatek za odvoz odpadů.
Neuhrazené uvedené poplatky může OÚ vymáhat
srážkou ze mzdy nebo jiných příjmů.
2/ Do 31. 3. 2014 je třeba uhradit zálohu na vodné
za I. čtvrtletí 2014 (Bouzov, Olešnice) a vyúčtování tepla za rok 2013 (Bouzov).

Tříkrálová sbírka 2014
Bouzov, Doly
Hvozdečko
Kovářov
Kozov,Blažov, Kadeřín
Bezděkov, Svojanov
Obectov
Olešnice
Podolí
Celkem

15.455,-- Kč
2.812,-- Kč
2.594,-- Kč
8.626,-- Kč
2.613,-- Kč
2.630,-- Kč
3.224,-- Kč
37.954,-- Kč
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Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
38. „Dolní strana“ panství – Kobylkové z Kobylího
Erb, který vidíte
na obrázku, již znáte z pověsti, kterou
jste si mohli v Bouzovských novinách
přečíst ve vánočním
čase. Patří dalšímu
rodu, který vlastnil
„dolní stranu“ bouzovského panství,
Kobylkům z Kobylího.
Moravský rod Kobylků z Kobylího
pocházel ze vsi Kobylí, která je dnes
částí Krásných Louček a spolu s nimi spadá pod
město Krnov. Přestože pověst by nás mohla vést až
do dávné minulosti, kdy legendární korsický král
odměnil jejich předka, ve skutečnosti se ale dějiny rodu Kobylků otevírají teprve v 15. století. Tehdy jeho příslušníci sídlili na kobylské tvrzi, kterou
snad sami nechali postavit a žili na ní až do poloviny 16. století. V jejich případě šlo, alespoň zpočátku, o jeden z mnoha nepříliš bohatých moravských
zemanských rodů.
Ze čtyř synů Buriana z Kobylího, který patřil do
třetí generace rodu a který držel kobylskou tvrz na
konci 15. století, nás budou zajímat dva, Jindřich
a Jan.
Jindřich Kobylka se stal zakladatelem nové větve rodu, která se usadila v nedalekém okolí Bouzova, další členové rodu se později rozešli po Moravě.
Jindřich žil v letech 1543-1557 na Mírově, kde zastával funkci biskupského hejtmana. V roce 1551
mu olomoucký biskup Jan Dubravius, který ve stejném roce koupil od Vratislava Lhotského ze Ptení
vesnice Vyšehoří (dnešní Vyšehorky), Podolí u Mohelnice, Podolíčko a pustou ves Úvoz, která stávala
u Líšnice, celý tento majetek za jeho hejtmanskou
službu věnoval. Ves Podolí pak tato větev Kobylků
držela až do roku 1623, kdy byl Janu Burianu Kobylkovi jako nekatolíku jeho majetek konfiskován.

K osobě biskupa Jana Dubravia bych rád pro zajímavost uvedl, že byl také autorem nepříliš originálních, latinsky psaných českých dějin, ale co je
zajímavější, napsal také do celé řady evropských
jazyků tehdy hojně překládaný spis o rybnících,
v němž dokazoval, že rybníkářství a chov kaprů
vděčí za svůj rozkvět především vzrůstající mlsnosti a labužnictví hradních pánů.
Jindřich Kobylka měl dva syny. Proslavil se zejména Jan starší Kobylka, který získal z celého
rodu největšího jmění a také se nejvíce veřejně angažoval. Bylo tomu tak proto, že se velice výhodně
oženil s Annou Ederovnou, dcerou Vavřince Edera
ze Štiavnice, majitele sovineckého a janovicko-rabštejnského panství, úspěšného báňského podnikatele, o němž jsem již hovořil v souvislosti s Markem
Weyczingarem. Po smrti svého tchána a později také své manželky se stal vlastníkem jednoho
z největších panství na severní Moravě.
Jan starší byl stejně jako jeho otec luteránského
smýšlení a na sovineckém panství, které po svém
tchánovi také zdědil, nechal postavit řadu luteránských kostelů. V jednom z nich, v Pasece, byl roku
1630 pochován.
Druhý syn Buriana z Kobylího, Jindřichův bratr
Jan, je pro nás důležitý především proto, že jeden
z jeho synů, Mikuláš starší Kobylka, se po Bítovských ze Slavíkovic stal majitelem „dolní strany“
bouzovského panství. Celé panství koupil v roce
1587 a do zemských desek mu bylo zapsáno až
v roce 1591. Předtím sloužil po svém strýci Jindřichovi na Mírově jako biskupský hejtman. Po koupi
panství, k němuž, jak jsme si řekli v kapitolce o Bítovských, patřila celá „dolní strana“ bouzovského
panství a původní panství bělolhotské s vesnicemi
Lhota, Pateřín, Slavětín, Střemeníčko a díl Hrabí, se
Mikuláš usadil na tvrzi v Bílé Lhotě a řadu let pak
v Olomouci vykonával funkci komorníka tamního
soudu. Když v roce 1599 zemřel jeho bratranec
Václav, který seděl na podolské tvrzi, připojil Mikuláš ke svému panství celý jeho majetek, v němž kromě Podolí hrálo tehdy významnou úlohu Vyšehoří.
Vzhledem k tomu, že celá rodina Kobylků patřila
k luteránské víře, sloužil v tamním kostele nekatolický kněz a kvůli přijímání pod obojí sem přicházelo množství věřících z blízkého i vzdálenějšího
okolí, dokonce i celá řada obyvatel Mohelnice.
Mikuláš Kobylka nebyl asi na svém panství příliš
lidumilným pánem. Je například známo, že poddaní z Ludmírova a Hvozdu, kteří odedávna mohli
svobodně pást svůj dobytek v panských lesích, museli kvůli tomu za Mikuláše navíc jako náhradu za
odpuštění některých povinností kromě jiných prací ještě jeden den orat, a ti, kteří koně neměli, robotovat dva dny pěšky. Pokud bydlel ve svém domě
v Olomouci, museli mu poddaní vozit zásoby až do
města.
Se svou manželkou, Barborou Mošovskou z Moravčína, která pocházela ze slezského rytířského

rodu z okolí Vratislavi, měl šest synů a tři dcery.
Jeden z nich, Jan Burian Kobylka, kterého jsem již
uváděl, převzal od otce rodovou tvrz v Podolí, na
níž žil až do roku 1623. Tehdy mu byl celý statek,
který stále zahrnoval vedle Podolí také Podolíčko,
Vyšehoří a pustou ves Úvoz, konfiskován. Statek
koupil za 20.000 zl. olomoucký biskup František
z Dietrichsteinu a připojil ho ke svému mírovskému biskupskému panství. Jan Burian pak až do své
smrti vlastnil pouze statek v Horní Moštěnici u Přerova.
Mikuláš Kobylka z Kobylího zemřel v Zábřehu
roku 1605. V době pobělohorské rod Kobylků v důsledku své náboženské orientace zchudl. Přesto se

udržel na Moravě až do počátku 18. století, kdy definitivně vymřel. Ve stejné době zanikla také další
větev Kobylků, která žila od 16. století v Čechách.
Pokud vás cesty zavedou do Podolí u Mohelnice,
doporučuji vám prohlédnout si renesanční tvrz,
kterou vidíte na fotografii v textu. Objekt je nyní
v soukromých rukou,a proto je jeho vnitřek nepřístupný. Zvenku, nad bočním zazděným vchodem,
ale můžete vidět letopočet 1551, v němž Jindřich
Kobylka se svou manželkou Annou Zoubkovou
ze Zdětína tvrz postavil, a dva erby, z nichž jeden,
představující mouřenína, patří Kobylkům, druhý,
znázorňující dvě vzájemně se tisknoucí ruce, je erbem Zoubků ze Zdětína.
Jiří Marek

O výstavách ve Svojanově a Bouzově

Pojem a Průjem

Tímto příspěvkem chci upozornit na naše tradiční výstavy. Jedna bývá každý rok vždy o velikonocích ve Svojanově, druhá na Bouzově v penzioně a jejich termíny se dozvíte v těchto novinách.
Návštěvníky výtvarných velikonočních výstav ve
Svojanově bývají nejen místní občané a jejich hosté, ale i četní zájemci z turistické ubytovny, kterou
máme v obci. Ti bývají ze všech koutů republiky
a navštěvují i hrad a nedaleké jeskyně.
Ve Svojanově jsme s výstavami začali roku 2010
při oslavě stého výročí založení hasičského sboru
a to v prostoru zbrojnice, na Bouzově již roku 2008
v penzionu. Současné výstavy ve Svojanově od
jara 2013 pořádáme v daleko lepších podmínkách
v prvním patře obecního domu a mohou trvat neomezenou dobu celoročně, na Bouzově z provozních důvodů po tři dny v penzionu. Svojanovské
výstavy jsou asi v Olomouckém kraji jediné svého
druhu. Vznikají za pomoci ochotných občanů stejně jako na Bouzově.
Nejbližší výstava na Bouzově teď bude v penzionu 14. a 15.března od 10 do 17 hodin, 16. března od 11,00 do 14,00 hodin. Ukáže moje velkoformátové fotografie převážně krajin, dále reportáže
slavnosti obnovy bouzovského náměstí na podzim
2013 a tradiční setkání občanů s Mikulášem u kostela a určitě zaujmou i ukázky z mé sbírky kraslic
ze Slovácka. Další dvě moje výstavy budou v roce
2014 v Ratíškovicích a Hodoníně, kde je o ně zájem veřejnosti a místní školy. Na výstavy jsou vítáni
nejen zdejší občané a hosté, ale všichni, kteří by
u nás chtěli sami vystavovat
a tím obohatit rejstřík kultury
našeho kraje.
Václav Kopka

Pojem a Průjem jsou kamarádi, co jeden bez
druhého neudělají ani ránu. Mají se rádi, jsou na
sobě závislí, tak závislí, jak se to u dvojic stává. Kdo
si nikdy mezi sebou nespletl p. Šípa s p. Uhlířem,
Lauera s Hardym, nebo sestry – Martu a Thenu
Elefteriadu?
Je hodně lidí co si plete význam slov, hlavně
když podobně znějí. Pojem a Průjem, jako dva
nerozluční bratři, jsou toho jasným důkazem. Je
asi určitě možné, že nám Pojem může někdy jako
Průjem připadat, ale obráceně? To si jistý nejsem.
Že by měl někdo průjem a hlásal do světa, že jeho
řídká stolice je „pojem“, o tom jsem ještě neslyšel.
To ale, že jsem o tom neslyšel, neznamená, že to
neexistuje.
Lidi si často pletou i významy názvosloví v jakési
„hierarchii“ svého okolí. Mluvit o každém známém
člověku, že je to můj kamarád, či snad přítel, to je
hloupost dokonalá. Je to spíše úplný šlendrián,
který se nám, tu a tam, může pěkně nevyplatit. Už
jen třeba tím, že žijeme takto v nějaké iluzi, v bludu, a realita je často jiná. I my, si musíme být totiž
vědomi, kde se v té „hierarchii“ vůbec nacházíme.
Protože i my jsme součástí tohoto lidského mraveniště, tak jsme pro ty druhé taky známí, kamarádi,
atd. Jak to tedy s těmi kamarády máme? No, viděl
bych to asi takhle…
Všichni lidi kolem nás jsou cizí. Tedy vyjma nás.
My jsme v tomto případě já. Tak ještě jednou. Jsem
já a všichni okolo jsou cizí lidé. Když někoho ale
známe, můžeme ho nazývat „známým“. On sice
nemusí znát mě, ale když ho znám já, tak pro mě
bude známý člověk. Můžou to být i sousedi ze širokého okolí, vzdálená rodina, lidi se kterými jsme
prohodili někdy pár slov, či zažili i nějaké chvíle.
Známá pro mě bude i servírka v restauraci, kde
přijdu podruhé a ona se na mě zaculí a tím mi dá
najevo, že už jsem tam byl včera nebo nedávno,
že si mě tudíž pamatuje. V ten okamžik jsem i pro
ni známý. Známí jsou prostě všichni ti, kteří nám
nejsou cizí. Tak třeba i Karel Gott je pro nás známý,
ale my pro něj asi ne a je to tak dobře.
Ze známých lidí se časem můžou stát kamarádi.
„Lepší známý“ je povýšen na kamaráda. Kamarádi
už mají větší tendence se vyhledávat, scházet se,

vzájemně si „jít na ruku“ a být si přínosem. Samozřejmě vše v rámci možností. Kamarádi se vzájemně neusurpují a počet styků mezi nimi nemá vliv
na kvalitu tohoto vztahu. V určitých situacích se
může kamarád bez výhrad vrátit zpět mezi známé.
V okruhu kamarádů můžeme nalézt i pár přátel.
Nebo alespoň jednoho přítele. Přátelství, to už je vrchol kamarádství. Většinou už je na stálo, v podstatě na celý život. Když ale vzácně dojde k degradaci,
tak téměř jistě až rovnou mezi známé. Z přátelství
se na kamarádství nesestupuje. Jestliže je kamarád pro nás pláštěm, přítel je naše spodní prádlo.
Spodní prádlo je nám bližší, nosíme ho v podstatě
stále, saje pot a hřeje. Plášť si na sebe oblékneme
rozhodně méně často. Když svítí sluníčko, tak ho
ani nepotřebujeme. Když začne pršet, pár kapek
se dá vydržet jen tak. Ale jak se rozprší hodně, tak
jsme za pršiplášť rozhodně rádi, že ho máme.
Když přátelství zasáhne Amor svým šípem, tak
to už se nám zrodila láska. Láska, to už je ale vrchol
naší pyramidy v hierarchii lidských vztahů. To už je
„sázka na jednu kartu“, to stojíme už na úplném
vrcholku v člověčenství, kde je místa málo, tak malinko, tak akorát na dva páry lidských šlapek.
I láska je ale někdy vrtkavá. Zdá-li se nám místa
na čtyři šlapky málo, tak letíme zpět. Většinou až
ke dnu, mezi známé. Jen výjimečně ustojíte místo
kamaráda, či snad ještě vzácněji, přítele. To už je
ale jiné vyprávění.
Tak to vidím ve stručnosti já.
Co se týče té „hierarchie“, tak v lidech toto slovo, nevím proč, probouzí v mysli slůvko „šikana“.
A jsme zase na začátku u dvou kamarádů.
„Hierarchie“ nás doprovází celý život, ani si to
neuvědomujeme. Nejdříve sajeme, pak jíme rukama, lžíce, až potom přijde příbor. Nebo - zvuky, patlání, jednoduchá slova, slova, krátké věty, souvětí.

I ve škole jdou nejdříve písmenka, pak slabiky, slova, jednoduché věty atd. Kdo by to chtěl naopak,
nevím, ale i takoví se asi najdou.
Kdo je obecně vážený člověk a není to náš kamarád, tak nás (alespoň většinou) ani nenapadne
mu tykat. Kdo si svůj osobnostní respekt „pojistí“
ještě titulem ze studií, tak třeba nemusí ani tak
vážený být, ale tykat mu stejně nebudeme. Je to
prostě slušnost, úcta, chcete-li - etiketa. Alespoň
český jazyk nám to tak „kouzelně“ nabízí. V tomto
je český jazyk krásný, vytvářet rozdíly v oslovení ty
a vy. Zkuste někdy někomu říct: „Vy vole!“ a nebo:
„Ty vole!“ „Ty vole“, se říká líp.
A víte, že někdo může jít do vlády rovnou ze školy? Víte, že malá zapékací miska s pokličkou, nazývá se „Kokotka“? Víte, že předsedou vlády je pan
Sobotka? Ještě že brzy přijde jaro.
Michal Mayer

Není zima jako zima
Teplá zima
- studený párek,
sníst se dá,
ale není to žádný „svátek“.
Studená česnečka
- plove v ní syrové vejce,
za dvaačtyřicet,
je opravdu „dárek“.
Hezká, bílá zima
- doma za pecí,
Vídeňský řízek provoněný máslem,
samozřejmě telecí…
Michal Mayer

Nejenom kozovské ohlédnutí za rokem 2013
V Kozově a jeho okolí se jako vždy konalo několik zajímavých akcí, které zaslouží začátkem nového
roku zrekapitulovat.
 4. 5. se kozovští hasiči zúčastnili okrskové soutěže v Olešnicích. Omlazený tým Kozova neudělal ostudu a v rámci možností a „nacvičených“
schopností se umístil na pěkném pátém místě
:o).
 29. 6. SDH KOZOV uspořádalo 13. ročník turnaje v menší kopané Kozenky
cup. Již tradičně byly vytvořeny dvě skupiny po čtyřech týmech. Ty se následně utkaly dle
umístění v systému playoff. Do
finále se tentokrát probojoval
domácí tým Kozenek s dlouhodobě ustálenou sestavou a tým
také tradičního družstva Mexika
s převážně přespolními hráči.
Po dlouhých šesti letech Kozenky nenechaly nic náhodě, Mexiko po zásluze porazily a staly
se po páté vítězem turnaje. Třetí









se umístil obhájce z roku 2012 tým Kadeřínská
11°.
6. 7. od 9.00 hod. MS KOZOV-LES uspořádalo veřejnou soutěž ve střelbě malorážkou a střelbu ze
vzduchovky pro děti na střelnici v Bouzově.
Téhož dne 6.7. od 13 hodin proběhl okrskový
Hasičský den na Bouzově za organizační účasti
SDH Kozov.
13. 7. SDH KOZOV uspořádalo tradiční hasičský
karneval na hřišti v Kozově.
10. 8. uspořádalo MS KOZOV-LES tradiční myslivecký karneval v Kozově.
27. 7. SDH KOZOV za pomoci místních i přespolních občanů uspořádalo od 13 hodin dětský den.
Toho se zúčastnily čtyři desítky dětí místních
i přespolních a to za podpory rodičů a diváků. Po
absolvování různých disciplin dostaly děti sladké
cukrovinky a diplom. Hřebem dne bylo jako vždy
kolo štěstí, z kterého měly děti největší radost.

 24. 8. se MS KOZOV-LES organizačně spoluúčastnila na společenské akci „Balóny nad hradem
Bouzov“.

 Ve Svojanově pod lipami v pátek 13. září 2013 od 17 hodin
uspořádali prázdninoví nadšenci ze Svojanova ve spolupráci
s SDH Kozov společenskou akci k rozloučení s létem „Svánovské lípy“.

 Doplňujícím programem večerního koncertu pražské rockové skupiny Please The Trees byl
koncert cimbálovky, výstava fotografií a kraslic
ze Slovácka pana Václava Kopky, divadlo pro
děti a ochutnávky různých dobrot. Bohužel však
bylo špatné počasí, které průběh akce nepříznivě poznamenalo.
 1. 12. proběhlo na návsi slavnostní rozsvěcování
vánočního stromku.
 Během roku 2013 členové SDH Kozov ve spolupráci s MS Kozov-Les, a za pomoci OÚ Bouzov
i za pomoci dalších občanů provedlo brigády na
budování areálu hřiště v Kozově.
V roce 2012 byla provedena dostavba nové udírny a v návaznosti na to, bylo plánováno, že dojde

k zastřešení celé prodejní části areálu hřiště. Dodatečně bylo rozhodnuto také o vhodnosti položit
novou dlažbu v zastřešené části.
Úpravy započaly v měsíci červenci, kdy došlo
k odbagrování vrstvy ornice. Poté se vyměřily a zabetonovaly patky pro sloupy zastřešení a uložily
obrubníky a podkladové vrstvy pro dlažbu. Následně došlo k položení čtvercové dlažby o celková ploše cca 100m2.
V další fázi se postavila nosná kostra střechy
a její pobití deskami. Zhotovené zastřešení bylo
přechodně pokryto asfaltovou lepenkou. Areál se
následně důkladně uklidil.
V roce 2014 by se měla pokrýt střecha „kanadským šindelem“, zhotovit nové osvětlení areálu
a jeho oplocení.

Prozatím plánované akce v roce 2014

• 2. 8. Dětský den na hřišti v Kozově (SDH).
• 9. 8. Myslivecký karneval (MS KOZOV-LES).
• 1. 12. Rozsvěcování vánočního stromku na návsi.

• 28. 6. Kozenky cup 2014 (SDH).
• 5. 7. Veřejný přebor ve střelbě malorážkou na
střelnici v Bouzově (MS KOZOV-LES).
• 26. 7 od 13.00 hod. oslava 110. let založení SDH
Kozov spolu se sjezdem rodáků. Od 20.00 hodin
tradiční hasičský karneval (vše SDH).

Závěrem bych chtěl náležitě poděkovat všem, co
vypomohli v organizaci a obslužnosti veškerých
zmíněných akcí. Dále těm, kteří se zúčastnili brigád a napomohli tak ke zvelebení areálu hřiště
v Kozově.
Ing. Petr Bešta

 V uplynulém roku byla barevně doladěna fasáda hasičské zbrojnice.

STOLNÍ TENIS
– MORIBUNDUS CUP 2014
ASDS Moribundus a SDH Olešnice zvou
všechny, kteří mají zájem se zúčastnit

IX. ročníku turnaje ve stolním tenise
(neregistrovaných hráčů).
Turnaj se uskuteční

v sobotu 1. března 2014 v 9.00 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 28. února 2014 na adrese:
Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 20,
tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz

Tříkrálový šachový turnaj 2014
Dne 4. ledna 2014 se v obecní klubovně v Olešnicích uskutečnil za účasti 14 hráčů XII. ročník šachového turnaje s následujícím medailovým pořadím:
Dospělí:
1. Marek Bartoněk - Střemeníčko
2. Jan Opravil - Bouzov
3. Jiří Trnka - Podolí
Žáci:
1. Jan Juriga - Podolí
2. Lukáš Blechta - Bouzov
3. Patrik Kutra - 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
starosta SDH Lubomír Drozd

ZPRAVODAJSTVÍ 1. FC OLEŠNICE U BOUZOVA
1. FC Olešnice – jaro 2014
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

29. 3.
05. 4.
12. 4.
19. 4.
27. 4.
03. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.
08. 6.
14. 6.

FC DOLANY B – 1.FC OLEŠNICE
1.FC OLEŠNICE – TJ ŠTĚPÁNOV B
HVĚZDA M.LIBAVÁ – 1.FC OLEŠNICE
1.FC OLEŠNICE – SOKOL DRAHANOVICE
SK NÁMĚŠŤ n. H. B – 1.FC OLEŠNICE
1.FC OLEŠNICE – SOKOL BOUZOV
SFK NEDVĚZÍ – 1.FC OLEŠNICE SO
1.FC OLEŠNICE – SOKOL BLATEC
FK PŘÁSLAVICE – 1.FC OLEŠNICE
1.FC OLEŠNICE – SOKOL PŘÍKAZY
SOKOL ODRLICE – 1.FC OLEŠNICE
1.FC OLEŠNICE – FK HLUBOČKY B

15.30 hod.
15.30 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
10.15 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
14.30 hod.
16.30 hod.

PLÁN PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ:
NE

02. 3.

1.FC OLEŠNICE – TJ OBĚDNÉ

11.00 hod.

HŘ. UMTRA ZÁBŘEH

SO

08. 3.

1.FC OLEŠNICE – HORNÍ MĚSTO

19.00 hod.

HŘ. UMTRA UNIČOV

NE

09. 3.

1.FC OLEŠNICE – KOLOS JIŘÍKOV

11.00 hod.

HŘ. UMTRA ŠTERNBERK

NE

16. 3.

1.FC OLEŠNICE – TJ STŘELICE

13.00 hod.

HŘ. UMTRA UNIČOV

POZVÁNKA
V sobotu 22. března 2014
proběhne v Olešnici

2. jarní zabíjačka
spojená s prodejem produktů.

ZAČÁTEK PRODEJE
OD 14.00 HOD.!!!

ZUMBA fitness se Zuzou
ZUMBA je nový zábavný fitness program,
který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení
a latinsko-amerických tanců. Kombinují se
taneční prvky z tanců, jako je například salza, merengue a salza s posilovacími cviky.

Každou neděli v 16. hodin
v tělocvičně ZŠ Bouzov
Zuzana Ludrovská
tel. 774 000 295,
zumbasezuzou@webnode.cz,
zuzuana@seznam.cz

PONY KLUB OLEŠNICE o.s.
Vznikl v roce 2001, kdy ho založil Adolf Odložil s několika dalšími členy. Důvodem vzniku bylo vytvořit organizovaný spolek pro výuku dětí v jízdě na pony. Od
roku 2008 má akreditaci jezdecké školy. Jedná se
o jeden z největších klubů na Moravě, který využívá
k ježdění poníky, což je výhoda pro učení ježdění dětí.
K dispozici na ježdění je vždy 10-15 poníků, výšky od
120 cm do 148 cm a asi 2-3 velké koně. Další výhodou
je, že si dítě zajezdí opravdu každý den, když přijde,
jen při nepřízni počasí a velkých deštích se nejezdí.

Pony klub Olešnice nabízí:
* Členství v Pony klubu - volná místa pro nové zájemce o ježdění na ponících!
Vhodné pro děti od 7 let.
 K výuce ošetřování poníků a koní
 K výuce jízdy na ponících i pro úplné začátečníky
 Možnost získání jezdecké licence pro pokročilé
 Možnost účasti na výstavách a závodech
 Možnost jízdy v terénu pro pokročilé
 Výuka vozatajství, případná účast na závodech
(děti i dospělí)
 Cena: docházka 1x týdně 400Kč/měsíc, 2 - 4x týdně 500Kč/měsíc
* Víkendové ježdění na ponících
Máte dítě, které má rádo koníky?
Máte možnost si s ním přijet zajezdit na ponících.
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.
Cena: 200-300 Kč/hodina/poník - kůň, nebo dohoda
Vždy po telefonické dohodě!
* Letní pobyty u poníků
Všichni kdo máte rádi zvířátka, ale především koníky - poníky, 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.Výběr ze 4
termínů.
* Bližší informace o činnosti klubu, ponících
a koních, akcích a všeho co se v PKO děje najdete na: www.ponyolesnice.estranky.cz
Kontakt:
Lucie Odložilová Tel.: 728 551 300, 730 671 353
Email: odlozilovalucka@seznam.cz
Adolf Odložil Tel.: 607 819 555 Olešnice 1, Bouzov
Kde: Olešnice 1, Bouzov Prostory k ježdění: jízdárna 20 x 40m, kruhovka s průměrem 12 m, terén pro
pokročilé.

Březnové kolo dotační výzvy pro
drobné podnikatele
V březnu 2014 bude vyhlášen dotační program
zaměřený na podporu drobných podnikatelů (do
10 zaměstnanců v odvětví zpracovatelského průmyslu – téměř jakákoliv výroba) v obcích do 2000
obyvatel. V rámci tohoto programu bude možné
podpořit nákupy technologického vybavení,
novou výstavbu, rekonstrukci či modernizaci
provozovny a jejího okolí, včetně nezbytného
zázemí pro zaměstnance.
Dotační titul je určený i pro začínající společnosti bez podnikatelské historie. Tyto projekty
budou dokonce bodově zvýhodněny.
Dotace je poskytována z Programu rozvoje venkova a činí až 60 % z celkových výdajů projektu,
které můžou být maximálně 10 mil. Kč.
Výdaje, na které je možné získat dotaci, jsou
tedy zejména výdaje na stavební práce, stavební
materiál, účelové komunikace, osvětlení, nákup
strojů, montáž a zkoušky pořizovaného majetku,
nákup základního nábytku či nákup nezbytné výpočetní techniky.
S dotačním titulem máme mnohaleté zkušenosti, nabízíme Vám bezkonkurenční úspěšnost námi
podaných projektů a rozumné cenové podmínky.
V případě zájmu o tento dotační titul Vám nabízíme konzultaci Vašich nápadů a projektů, která je
zdarma.
Mgr. Ing. Jan Vaculín
ředitel společnosti Glendale, s.r.o.

Soukromě hospodařící zemědělec
Josef Šipka ml., Olešnice 24,
783 25 Bouzov, koupí nebo
pronajme větší výměry pozemků.
Nabídky na tel. 604 809 810.

PRANOSTIKY
Březen

Březnové slunce má krátké ruce.
Na svatého Bedřicha (6. 3.) slunko teplem zadýchá.
Na svatého Řehoře /čáp letí od moře, žába
hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
Svatý Josef (19. 3.) s tváří milou konči zimu plnou.

Duben

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Teplé deště v dubnu – teplé dny v říjnu.
Při svatém Vojtěchu (23. 4.) dělává trn květem
útěchu.

Co je nového kolem přípravy
lomu na Hvozdečku.
Naše firma AGIR, spol. s r.o. již dlouhou dobu
pracuje na znovuobnovení těžby vápence na Holém Vrchu ve Hvozdečku. Po celou dobu se vždy
snažíme o to, aby naše kroky a aktivity byly veřejně známe, především právě u vás na Bouzově,
nic jsme nedělali nějak tajně a velmi dbáme trvale o vaši dobrou informovanost o celém projektu.
Jsme totiž přesvědčeni, že to je ta nejlepší cesta
k zamezení možným fámám, nepravdivým názorům a dohadům a spoléháme v první řadě na to,
když si každý člověk může udělat svůj objektivní
a informacemi podložený názor na tuto věc. Proto využíváme i této nové možnosti, ke které jsme
byli inspirováni při našich jednáních se zastupiteli
obce Bouzov. Takže nejprve vás chceme stručně
seznámit s tím, co se nyní děje kolem postupu našich prací, a jak vypadá aktuální situace.
Ve vzdálené minulosti jsme se nejprve museli vypořádat se základním předpokladem, a tím
bylo dostat od státu do správy chráněné ložiskové
území vysokoprocentního vápence na Holém Vrchu. Po jeho získání jsme museli požádat o získání práva k případné budoucí těžbě, jež má formu
úředního rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Kolem této záležitosti vznikly déletrvající
komplikace, neboť se Ministerstvo životního prostředí mylně domnívalo, že by už samotné vymezení „dobýváku“ mohlo poškozovat životní prostředí.
Po dlouhých průtazích se ale tato otázka vyjasnila
a proto se nemuselo dělat žádné posuzování vlivů našeho dobývacího území na životní prostředí.
V druhé polovině loňského roku jsme se vypořádali i s dalšími důležitými věcmi, především s tím, že
lom na Hvozdečku nebude v rozporu s územním
plánem obce. A potom už bylo vydané rozhodnutí

od Báňského úřadu, ve kterém byl konečně stanovený „dobývák“.
To byl důležitý krok, po kterém můžeme požádat stejný úřad o povolení vlastní těžby. Před tím
ale ještě musíme provést posouzení všech možných vlivů nového lomu na životní prostředí, tzv.
EIA. Právě teď se celá rozsáhlá odborná dokumentace dokončila, a ta samozřejmě do všech detailů
odpovídá na opravdu všechny nejdůležitější otázky, co se při budoucím provozu lomu bude dít, jak
to bude dopadat jednak na přírodu, ale hlavně na
obyvatele v blízkém okolí, především na ty ve Hvozdíčku. Teď se tedy s nimi chceme co nejdříve setkat,
a kdokoliv z nich bude mít zájem a přijde, budeme
tam probírat jejich názory, připomínky a cokoliv,
co je bude zajímat. Pokládáme zároveň za naprostou samozřejmost s nimi prodiskutovat ještě jednu
důležitou problematiku. A tím je okruh všech našich jasných a konkrétních návrhů, jak především
lidem na Hvozdečku i na celém území obce Bouzov vynahradíme skutečnost, že tady bude provozovaný lom. Tedy – co vše dobrého a užitečného
to dlouhodobě přinese a jakým způsobem to chce
naše firma garantovat. No a po prvním kole s obyvateli Hvozdečka uskutečníme po dohodě s vedením vaší obce stejné setkání a projednání všeho,
ale tentokrát bude otevřené pro všechny zájemce
z celého obvodu obce Bouzov.
Zároveň předáme na radnici základní písemné
informační materiály, které si můžete dopředu prostudovat, seznámit se s nimi a na připravovaných
jednáních být dostatečně „v obraze“. Těšíme se
opravdu upřímně, že této možnosti využije spousta z vás, nebojíme se otevřeného dialogu a pevně
věříme, že si díky tomu budete moci utvořit svoje
osobní názory na vše kolem vápencového lomu na
Hvozdečku.
Ing. Karel Novotný, ředitel
Firma AGIR, spol s.r.o.

Plán akcí sborů dobrovolných hasičů na rok 2014
Kozov
28. 6.
26. 7.
		
		
2. 8.
1. 12.

Kozenky cup 2014
Od 13 hod. oslava 110 let založení SDH
Kozov spolu se sjezdem rodáků
Od 20 hod. tradiční hasičský karneval
Dětský den na hřišti v Kozově
Rozsvěcování stromku na návsi.

Olešnice
4. 1.
25. 1.
22. 2.
1. 3.
31. 5.
5. 7.
5. 7.
12. 7.
6. 9.
8. 11.
5. 12.

Šachový turnaj
Okrskový ples
Mariášový turnaj
Turnaj ve stolním tenise
Dětský den a kácení máje
Turnaj v nohejbale
Hanácká extraliga – soutěž v požárním
útoku
Oslavy 80 let založení SDH Olešnice
Pohárová soutěž
„HODY CUP“
Mikulášská nadílka

Podolí
8. 3.
28. 6.
16. 8.
20. 12.

Ples vousatých
KD Bílá Lhota
Kácení máje + dětský den
Turnaj v kopané + diskotéka
Předvánoční setkání u svařáku

JUBILANTI

Březen
Pan Šipka Lubomír

Bouzov

Paní Anežka Bártová

Jeřmaň

Duben

Paní Anna Snášelová

Jeřmaň

Paní Anna Jakubjancová

Bouzov

Pan Vilém Švec

Kadeřín

Paní Jana Bednářová

Olešnice

Paní Světla Šipková

Bouzov

Paní Lenka Vydrželová

Bouzov

Pan Alois Jakša

Bouzov

Paní Marie Příkopová

Bouzov

Paní Eva Podsklanová

Olešnice

Paní Milada Kubíková

Olešnice

Paní Marie Šobrová

Hvozdečko

Pan Václav Sedláček

Bouzov

Pan Josef Navara

Kovářov

Pan Alois Vařeka

Podolí

Pan Radomír Faltýnek

Podolí

Paní Bohumila Nováková

Obectov

Pan Vladimír Podešva

Kadeřín

Paní Ludmila Vysloužilová

Svojanov

Paní Iveta Grézlová

Jeřmaň

Pan Oldřich Köhler

Bouzov

Pan Emil Pluháček

Kozov

Paní Irena Köhlerová

Bouzov

Pan Blahoslav Fišera

Obectov

Paní Jaroslava Paloušková

Bouzov

Pan Jiří Ženožička

Bouzov

Paní Jaroslava Valentová

Bouzov

Paní Jarmila Nejedlá

Bouzov

Jubilantům
ze srdce gratulujeme
a přejeme hodně zdraví,
pohody a optimismu
do dalších let.

Blahopřejeme manželům

Boženě a Josefu Bártovým
ke krásnému výročí sňatku.

Své sliby složili před 60 lety
dne 17. 4. 1954 v Roudnici nad Labem.
Za rodinu a přátele přejeme k diamantové svatbě vše dobré,
mnoho lásky a zdraví do dalších společných let.
Rodina Bártova

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti
– materiální pomocsociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ










Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne: 15. a 16. března 2014 v době od 7.00 do 10.00 hod.
17. března v době od 7.00 do 11.00 hod.
místo: sál Bouzovské zemědělské společnosti Bouzov
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

ODVOZ POPELNIC V ROCE 2014
2. LEDNA
16. LEDNA
30. LEDNA
13. ÚNORA
27. ÚNORA
13. BŘEZNA
27. BŘEZNA
10. DUBNA
24. DUBNA
8. KVĚTNA
22. KVĚTNA
5. ČERVNA
19. ČERVNA

3. ČERVENCE
17. ČERVENCE
31. ČERVENCE
14. SRPNA
28. SRPNA
11. ZÁŘÍ
25. ZÁŘÍ
9. ŘÍJNA
23. ŘÍJNA
6. LISTOPADU
20. LISTOPADU
4. PROSINCE
18. PROSINCE

ODVOZ PLASTŮ V ROCE 2014
9. LEDNA
6. ÚNORA
6. BŘEZNA
3. DUBNA
30. DUBNA
29. KVĚTNA
26. ČERVNA

24. ČERVENCE
21. SRPNA
18. ZÁŘÍ
16. ŘÍJNA
13. LISTOPADU
11. PROSINCE

Příspěvky nejsou redakčně ani jazykově upravovány.
Příští číslo Bouzovských novin vyjde v dubnu 2014. Uzávěrka je 10. 4. 2014.
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