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Tříkrálová sbírka 2015

Letos se Tříkrálová sbírka konala již po patnácté. Děkuji všem obětavým koledníkům i jejich doprovodu, kteří se svého úkolu zhostili, jako vždy, se
ctí. Poděkování též všem lidem dobré vůle, kteří přispěli na dobrou věc.
Patnáct let je již poněkud dlouhá doba a ti naši
malí králové a královny nám poněkud „odrostli“
a mají plno jiných povinností. Je potřeba se poohlédnout po jejich následovnících.
Obracím se proto na všechny děti z Bouzova
a okolí, ale i na dospělé (jako doprovod, starší 18ti
let, kteří by se chtěli zapojit, ať se mi ozvou na č. tel.
606 051 540.
Upozorňuji ale, že je to služba naprosto dobrovolná, bez jakékoliv finanční odměny. Není lehké
chodit v mrazivém počasí a k tomu kolikrát bez vřelého přijetí některých lidí.
Ale ten krásný pocit, že můžete pomoci potřebným, vám vše mnohonásobně vynahradí.
Děkuji a přeji všem krásný rok 2015!
Fischerová Marie
Tříkrálová sbírka 2014
Bouzov – Doly
Hvozdečko
Kovářov
Kozov, Blažov, Kadeřín
Bezděkov, Svojanov
Obectov
Olešnice
Podolí
Celkem

15 259 Kč
2 912 Kč
2 180 Kč
8 279 Kč
3 379 Kč
3 565 Kč
3 103 Kč
38 677 Kč

NĚMECKÝ ŘÁD VČERA A DNES
Poslední dobou se setkávám čím dál častěji s otázkami týkajícími se činností
Německého řádu v českých
zemích. Problematika je opakovaně negativně ovlivňována
restitučními nároky Německého řádu, o nichž je mnohdy zkresleně informováno na
základě ať již úmyslných nebo
čistě z neznalosti šířených polopravd či dokonce lží.

č. 1/2015
Řád německých rytířů vznikl ve Svaté zemi nejprve
jako špitální bratrstvo starající se o nemocné poutníky
a posléze i jako rytířský řád, jenž měl za úkol bránit
neozbrojené poutníky z Evropy, kteří byli vražděni loupeživými bandami nezřídka i ve jménu islámu.
V našich zemích Řád začal působit již na počátku
13. stol. a udržel se zde po dnes. Svou činnost vyvíjel nepřetržitě po celá staletí navzdory všem válkám
a pohromám. Až ty poslední byly nejnemilosrdnější a namířené přímo proti němu. Na počátku Druhé
světové války byl po mnichovské tragédii Řád zrušen
nacisty nejprve v Sudetech a po obsazení zbytku naší
země i zde. K tíži mu byla kladena podpora Československého státu při budování pohraničních opevnění
a vytváření politické protiváhy Henleinově SdP (tehdejší velmistr byl před nástupem do funkce i poslancem
parlamentu ČSR). Věrnost Českému státu a otevřené
vystupování proti hnědé diktatuře nezůstalo nepotrestáno. Několik řádových členů skončilo v koncentračních táborech, odkud se již nevrátili.
Po válce se zdálo, že přichází nové jaro. Nadšení
ale netrvalo dlouho. Již brzy po válce se církev setkala s kroky nových mocipánů namířenými proti ní. Komunisté obsadili postupně klíčové úřady a ministerstva a začali uskutečňovat svůj plán, který vyvrcholil
únorovým pučem v roce 1948. Řád, který se těžce po
válečných letech konsolidoval, byl opět mezi prvními
na mušce. Řada kněží, familiářů a několik řádových
sester bylo odsouzeno po krutých výsleších k dlouhým
letům vězení v komunistických lágrech v neblaze proslulých politických procesech padesátých let.
Tvrdá léta se podařilo přečkat. Člověk by u těchto
těžce zkoušených řeholníků čekal zatrpklost, zklamání, hněv a zášť. Ale s údivem mnohých, bylo tomu
právě naopak. Po politickém obratu a návratu svobody Řád opět začínal znovu. Podařilo se obnovit provincii bratrů, která dnes duchovně spravuje 16 farností, včetně té bouzovské. Sestry provozují Církevní
konzervatoř v Opavě. Familiáři Pečovatelskou službu
v Bruntále, Gymnázium v Olomouci, Dům dětí a mládeže taktéž v Olomouci a Nadační fond arcivévody
Evžena.
To vše se podařilo vybudovat z ničeho, především
vlastním úsilím a pílí řádových členů. Máme naději, že
po úspěšném ukončení restitučních sporů stát vydá,
co neprávem zadržuje, a současné aktivity se budou
moci rozšířit a navýšit.

Pojďme se nyní konkrétně podívat na jednotlivá řádová díla:

Církevní gymnázium Německého řádu.
Cílem bylo a je budovat prestižní vzdělávací instituci se
silnou vazbou na rakouské,
italské a německé univerzity s důrazem na individuální
přístup. Gymnázium se profiluje ve dvou směrech. Humanitní směr a sportovní směr.
- všechny učebny jsou
moderně vybavené, jako
učebny odborné
- každá učebna je vybavena multimediálním pracovištěm, v některých učebnách je interaktivní
tabule
- pracoviště žáků jsou vybavena pevným připojením
k internetu
- didaktickou techniku vhodně doplňují kreativní
didaktické panely
- bezdrátové připojení k internetu v prostorách školy je zdarma
- žákům je k dispozici studovna a knihovna školy
- sportovní příprava probíhá v prostorách sportovních klubů
Výuka je postavena na maximálním využití výpočetní a komunikační technologie (každý žák používá
při výuce většiny předmětů notebook nebo tablet). Samozřejmostí je maximální úsilí o dosahování vysoké
jakosti (škola je držitelem certifikátu systému managementu jakosti). Naše škola je několikanásobným
vítězem republikového finále ČR ve středoškolském
poháru v atletice. Řada našich studentů reprezentuje
ČR v individuálních a kolektivních sportech.

Církevní konzervatoř Německého řádu
Vznikla v r. 1999/2000
jako církevní střední varhanická škola v Opavě. Tato
konzervatoř poskytuje denní
studium v oboru vzdělávání
se zaměřením na církevní
hudbu a to formou čtyřletého studia, ukončeného maturitní zkouškou a šestiletého vyššího odborného studia
ukončeného absolutoriem.
Součástí odborného vzdělávání je pedagogické minimum nezbytné pro získání učitelské kvalifikace. Je
zařazeno do 5. a 6. ročníku a obsahuje vybrané učivo
z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Škola
také zajišťuje studentům internátní ubytování v areálu školy. Církevní Gymnázium i Konzervatoř je ekumenicky otevřená. Přijímá studenty i bez náboženského
vyznání.

Pečovatelská služba Německého řádu
- zajišťuje komplexní ošetřovatelskou domácí péči
- pečovatelskou službu
- zapůjčení kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek
- sociální služby
Zdravotní domácí péče
- ošetřovatelská služba, je
indikována ošetřujícím lékařem nemocného. Tuto služ-

bu provádějí zdravotní sestry, které splňují kvalifikační podmínky pro výkon práce v terénu. Tato služba je
bezplatná, je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Dům dětí a mládeže Německého řádu s.r.o.
Byl založen v roce 2008
a za dobu své existence se
stal jedním z největších zařízení svého druhu v Olomouckém kraji. Nabízí pestrou škálu volnočasových
aktivit (estetické, pohybové,
poznávací a pod.) Zájmová
činnost je realizována jak
formou zájmových kroužků,
tak pobytových kurzů či táborů. Všechny činnosti jsou zabezpečovány odbornými pedagogickými pracovníky, včetně externích pracovníků.

Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského

je zřízen za účelem dosahování obecně prospěšných cílů
v České republice a v zahraničí
a podpory fyzických a právnických osob sledujících obecně
prospěšné cíle v České republice a v zahraničí, zejména
v oblasti rozvoje duchovních
hodnot, ochrany kulturních
památek a tradic, ochrany přírodního a životního prostředí, podpory v oblasti zdravotní, charitativní, sociální, estetické, kulturní, sportovní a v oblasti vědy a vzdělávání, materiální, sociální
a kulturní podpory seniorů, materiální, sociální a kulturní podpory dětí a jejich rodičů či osob o tyto děti
pečující, které nemají finanční prostředky na základní
potřeby, zdravotní pomůcky a léky nebo se ocitly v jiné
nouzi a podpory jednotlivců znevýhodněných svým
zdravotním stavem nebo handicapem.
V místech, kde Řád působí, se snaží šířit dostupné vzdělání, podporovat kulturní a sociální projekty,
umenšovat sociální nespravedlnost a pečovat o kulturní památky a tradice. Pokud nachází úrodnou půdu,
dílo vzkvétá a přináší ovoce.
Lubomír Macek FamOT
lubomir.macek@nemeckyrad.eu
www.jubileum2015.cz, www.nemeckyrad.cz

Novinky na webových stránkách
obce www.obec-bouzov.cz
V minulých měsících jsme pro Vás připravili novou
podobu našich webových stránek. Naleznete zde spoustu novinek a vylepšení. Za zmínku stojí nová podoba
Aktualit, kde se nyní zprávy člení tématicky dle obsahu (při přeposílání do emailu lze nastavit filtr), dále je
zpřístupněn náš mapový portál a verze pro slabozraké.
Aktuálně pracujeme na vícejazyčné verzi (Aj, Nj).
V souvislosti se zlepšováním komunikace s občany v příštích měsících zprovozníme novou bezplatnou
informační službu - rozesílání aktualit formou SMS,
takže budete vždy včas informováni o důležitém dění
(např. změně ordinace lékaře).
Fotografie pro novou grafickou podobu stránek
bezplatně poskytl pan Tomáš Michl a fotografka paní
Irena Talpová, za což jim oběma velmi děkujeme.
Na podzim zprovoznila svoje internetové
stránky také společnost Bouzovské lesy s.r.o.

(www.bouzovskelesy.cz), kde naleznete mimo jiné informace o prodeji palivového dřeva.
Obec Bouzov se se svými webovými stránkami letos opět přihlásila do soutěže Zlatý
erb. Smysl této soutěže spočívá nejen
ve vlastním srovnání webů měst a obcí,
ale poskytuje také jejich webmasterům
a provozovatelům užitečné informace

a hodnocení pro další zlepšování. Pokud se vám naše
webové stránky líbí, můžete jim udělit svůj hlas v kategorii Cena veřejnosti (více informací o soutěži i hlasování naleznete na webu obce v záložce Aktuality, štítek
Média).
Těšíme se také na Vaše názory a připomínky a věříme, že se Vám nové stránky líbí a budou pro Vás přínosem.
Petra Hlaváčková-Leibnerová

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
44. Třicetiletá válka na Bouzovsku
S rodem Bergerů jsme v posledním pokračování dospěli na počátek dalšího, již 17. století, jehož první polovina patřila v našich zemích k nejtragičtějším obdobím.
Připomeňme si alespoň ve stručnosti, k čemu tehdy došlo
nejen u nás, ale v celé Evropě.
Za počátek třicetileté války je považován rok 1618. Tehdy se v květnu přes zákaz krále Matyáše sešel v Praze sjezd
nekatolických stavů, tvořených pány, rytíři a měšťany, který projednával porušování jejich náboženských svobod.
Všichni si z historie pamatujeme, že z jednání odešla na
Pražský hrad delegace, která tehdejší místodržící Viléma
Slavatu z Chlumu a Košumberka a Jaroslava Bořitu z Martinic, zástupce krále sídlícího ve Vídni, obvinila ze zrady
a včetně sekretáře české kanceláře Filipa Fabricia z Rosenfeldu je vyhodila z oken hradní kanceláře. Všichni tři však
tzv. defenestraci z výšky přes šestnáct metrů díky dopadu
do příkopu plného odpadků v dnešní zahradě Na Valech
bez větší újmy na zdraví přežili.
Samotná třicetiletá válka, v jejíchž prvních letech vládl v Čechách až do porážky stavovského vojska v bitvě na
Bílé hoře v roce 1620 Friedrich Falcký, tzv. „zimní král“,
pak zasáhla téměř celou Evropu. Její průběh většina historiků člení podle zapojení evropských zemí do válečného
konfliktu do čtyř období na válku česko-falckou, dánskou,
švédskou a švédsko-francouzskou. A právě čtvrté období,
válka švédsko-francouzská, která se odehrávala v letech
1635-1648 a která skončila v roce 1648 tzv. vestfálským
mírem, přineslo ve svých posledních letech našim zemím
a stejně tak i okolí Bouzova největší utrpení a škody. I když
zde cizí vojska různých zemí již od 20. let pálila, vraždila
a kradla, šlo spíše pouze o to, že naším územím pouze
procházela. V posledním období se ale ze strany švédských vojsk v podstatě jednalo o okupaci střední Moravy,
přičemž poslední vojáci odtud odtáhli teprve v létě roku
1650.
Nejkrušnější doba pro obyvatele Moravy nastala v roce
1642. Tehdy vpadl vrchní velitel švédského vojska, generál
Lennart Torstenson, přes Prusko na Moravu. Tento vojevůdce patřil mezi švédskými generály mezi nejschopnější,
navzdory své nemoci, která mu neumožňovala jezdit na
koni ani chodit pěšky, což mělo za následek, že musel být
po bojištích dopravován na nosítkách. V červnu roku 1642
přitáhl s vojskem k Olomouci, která se po čtyřech dnech
obléhání vzdala, obsadil ji a město se stalo na příštích
osm let jednou z hlavních základen pro výpady švédských
vojáků po okolí s cílem uchvátit pro sebe potraviny a jinou
kořist. Části bohatých měšťanů se ještě před obsazením
města podařilo zachránit svůj majetek tím, že se spasili
útěkem do Brna a na jižní Moravu. Během následujícího
měsíce se Švédové zmocnili také Uničova, který pak Švédům, kteří zde umístili další trvalou posádku, sloužil také
jako významný opěrný bod, dále Šternberka (na krátkou
dobu, podruhé o rok později) a Litovle, kromě toho vypálili celou vnitřní část Mohelnice a velké škody na majetku
utrpěly také Loštice.
Z vesnic na Olomoucku se do historie třicetileté války zapsala hrdinstvím svých obyvatel zejména Senice na
Hané. Také sem se řadu let pokoušeli podnikat švédští vojáci z olomoucké pevnosti loupežné nájezdy. Její obyvatelé
provizorně ves opevnili a rozhodli se, že se budou ze všech
sil bránit. Kolem Senice údajně umístili hlídky, které upozorňovaly na blížící se nebezpečí. Pokud se Švédové obje-

vili, všichni Seničané se vrátili z polních prací do vsi a do
bojů se zapojovaly i ženy, které vařily řídkou kaši a vařící ji
lily na nepřátele. Jejich statečnost se donesla až ke švédskému veliteli olomoucké pevnosti a ten údajně přikázal
svým vojákům, aby Senici napříště nechali na pokoji.
Podruhé vtrhla Torstensonova armáda na Moravu
o rok později, v červnu 1643. Postupně se zmocnila Moravské Třebové, hradu Mírova, Mohelnice a přes města Litovel
a Šternberk, která obsadila, a pak Olomouc se přesunula
k Tovačovu. Po neúspěšných pokusech dobýt Brno byl pak
Torstenson s vojskem odvolán do Dánska. Na zpátečním
pochodu se mu ještě podařilo po třítýdenním obléhání dobýt hrad Sovinec.
A jak to vypadalo v posledním období třicetileté války
v nejbližším okolí? V literatuře se můžeme dočíst, že bouzovské panství bylo tehdy označeno jako „dokonce zkažené“, což znamená, že nebylo schopné platit předepsané daně, zvané tehdy berně. Po válce bylo v Bouzově 97
domů, z toho však bylo 38 pustých, nejvíce v samotném
městečku. Na horní straně bylo 19, na dolní 10 pustých,
6 obydlených a 44 později znovu osídlených. Na bouzovském panství byla většina polností (1010 měřic) neobdělaná. V rámci Olomoucka patřil tehdy Bouzov a jeho okolí
k oblastem, které válka zasáhla nejvíce. Všechny okolní
vesnice utrpěly značné škody na majetku a podstatně se
zmenšil počet jejich obyvatel. Jeřmaň v té době zůstala
zcela pustá, Žádlovice zpustly z velké části.
O osudu samotného Bouzova a jeho hradu není z té
doby známo nic konkrétnějšího, protože žádný materiál,
který by vnesl do tehdejší situace alespoň trochu světla,
se nedochoval. Jedna z mála informací nám říká, že na
sklonku roku 1642 sídlila na hradě posádka 25 císařských
mušketýrů a že hrad pak sloužil také jako vojenské vězení.
Zprávy o tom, že císařská posádka Bouzov opustila a opevnění hradu bylo v roce 1645 z přední části pobořeno, nelze spolehlivě prokázat. Můžeme se naopak domnívat, že
hrad švédskými vojsky dobyt nebyl.
O tom, že hrad sloužil v té době jako vojenské vězení,
svědčí následující příhoda. V létě roku 1643 se vracela skupina asi čtyř set švédských vojáků, kteří patřili k posádce
hradu Mírova, z výpravy do Moravské Třebové, kde pobrali výpalné. Cestou, údajně v opilém stavu, byli u Starého
Maletína přepadeni císařskými vojáky a část z nich, včetně velitelů, byla odvedena do vězení na bouzovský hrad.
Podplukovník Panner tam zemřel, plukovníka Debitze
a třetího blíže neznámého důstojníka generál Torstenson
vyplatil. Debitz pak musel na jeho rozkaz za trest armádu
opustit a další propuštěný byl později sťat.
Také mírovský hrad prožil dramatické chvíle. V červnu
roku 1643 se jeho posádka musela vzdát Švédům, kteří
se ve velkém počtu soustředili kolem Moravské Třebové.
Jejich vojáci spolu s hradem získali také značnou částku
peněz a různých cenných předmětů, které si na hrad dovezli do úschovy obyvatelé Mohelnice. O tři měsíce později
pak císařští vojáci podnikli na hrad rozhodující útok, tři
dny hrad z děl ostřelovali, hradby z velké části pobořili, ale
hrad získali zpět do svých rukou.
Tolik tedy o tom, jak vypadala situace na Bouzovsku
v první polovině 17. století. A právě tehdy, v roce 1617, rok
před vypuknutím třicetileté války, přišel na bouzovský
hrad další významný rod, Oppersdorfové, o nichž si budeme povídat v následujícím pokračování.
Jiří Marek

Ani jsme se nenadáli a pololetní vysvědčení máme doma. Někdo se radoval z jedniček a někdo naopak
smutnil nad nějakou tou trojkou nebo čtverkou a je mu jasné, že musí zabrat, aby vysvědčení vypadalo
v červnu lépe. Druhé pololetí je tedy odstartováno, tak hurá na to!
Únor nám utekl jako voda, protože jsme si v něm vybrali týdenní jarní prázdniny. Letos konečně se sněhem! Děti z prvního stupně byly v tomto školním roce už dvakrát v divadle. Nejdříve v Šumperku na pohádce Čertův švagr a pak v Litovli na příběhu o Nosáčkovi, to se jely podívat i děti z mateřinky. Ty navíc měly
ve školce dokonce cirkus. No, spíše minicirkus, ale s opičkou! 
Ti větší navštívili v šumperském divadle představení Rychlé šípy, v Mohelnici pak program „Planeta Země,“
tentokrát o Indonésii. A když nešla na Bouzově elektřina, vyrazili na režisérský debut Jiřího Mádla „Pojedeme k moři.“
V lednu proběhl jako obvykle den otevřených dveří a zápis. Letos se přišlo podívat tolik rodičů a předškoláků, že se málem ani nevlezli do třídy. Můžeme se těšit na devět prvňáčků.
Těšíme se také na lyžák, kterého se účastní letos téměř všichni z druhého stupně. Jedou do Starého
města pod Sněžníkem a věříme, že si užijí sněhu tak, jako si ho užívá školka nebo družinka, které chodí
bobovat na parkoviště nebo k hradu.
										
											

Za děti i pedagogy ze školy
Mgr. Lada Machalová
www.zsbouzov.cz

Všední den
Taky vás někdy štve, že se nemůžete někomu dovolat? Že si s někým domluvíte schůzku, třeba na oběd,
a pak obědváte sami? Že máte vlhké sirky a plamínek
z nich nevyloudíte ani náhodou? Že máte vlhko v botách, zebou vás nohy a vám je jasné, že v nich budete
chodit až do večera. A pak v ten večer si dáte v oblíbené kavárně za odměnu kávu, výbornou kávu, dostanete jí v uštípnutém šálku. Prostě když se daří, tak se
daří.
Napadlo vás někdy, že to může mít asi milion důvodů, proč to někdy tak vypadá, že se proti nám spikl
celý svět? Že ve skutečnosti je to potom všechno stejně jinak?
Dnes ten oběd s mojí holkou tedy vyšel. Tak rychle, je mi zima a už mám taky hlad. Na oběd si dáme
hráškovou polévku, zelená ale není. Hrachová polívka
ze žlutého hrachu má kontroverzní barvu, dobrovolně
bych si ji nikdy nedal. Ještě v ní plavou kostičky z rohlíků a ty co nejsou rozbředlé, jsou do křupava spálené. Uf… Takový už je život, říkám si pro sebe. Protože
sázím na jistotu, objednávám si steak z krkovičky, jen
s restovanými zelenými fazolkami. Na tom se snad
nedá nic zkazit, myslím si. S podivem zjišťuji, že i tohle jídlo má ke standardu daleko. Neduživý plátek je
dokonale rozklepaný, aby zaujal svou rozlohou a poctivě vysušený. Z fazolek se na mě smějí šťopky (asi
na okrasu). I dvě malá rajčátka, co vytvářela smutnou
zeleninovou oblohu, mají svou zelenou větvičku. Život
není dokonalý, říkám nahlas, a hned je mi lépe. To je
ale relativní.
Ještě jsem se do toho jídla ani pořádně nepustil
a můj telefon vyzvání ostošest. Mám sice vypnuté zvonění, ale displej se rozsvítí a telefon vrní, jako když
našemu Bohouškovi nesu jeho oblíbenou kočičí paštiku. Někdo mi prostě volá. Že by mi někdo chtěl popřát
dobré chuti? Uvidíme. Spolknu poctivě rozžvýkanou
krkovičku, zvednu telefon a jako téměř vždy – o život
nejde. Nikdo mi popřát dobrou chuť nechtěl a zbytečnou informaci vypustím z hlavy dřív, než telefon položím zpátky na stůl. Bylo to asi tak důležité, jako na
těch rajčátkách ta zelená větévka.
Oceňuji funkci telefonu, že umí zvonit neslyšitelně. Nevyvolává ve mně ten divný pocit, jakéhosi práva, vám organizovat den. Přemýšlím o tom, jak ty lidi
co mi volají, vždycky přesně ví, že zrovna třeba sedím
u stolu se svojí holkou a něco jím. Jindy sedím na záchodě, nebo ležím ve vaně, nebo jsem vůbec někde,
kde je dobré si telefon vypnout úplně. Třeba v divadle,
na pohřbu, v obřadní síni nebo jen úplně jednoduše
s horečkou v posteli. Ti větší neomalenci ještě nerozeznávají ani den a noc. Tak že když někdo kráčí v šest
ráno po noční službě a chce si s vámi povídat, ani ho
nenapadne, že třeba ještě spíte. To potom tu klávesu
na umlčení zvuku používáte stejně, jako když si nařizujete budíka.
Když byla jen pevná linka, většinou na chodbě,
nebo v kuchyni, mělo to své kouzlo. Buď jste byli doma
a dotyčný se dovolal, nebo jste doma nebyli a každý
pochopil, že asi nevlastníte polní verzi telefonu s cívkou připojovacího drátu na zádech. (legrace) Nikdo si
nevytvářel iluzi, že když má vaše telefonní číslo k dispozici, tak jste jeho majetek a může vám lézt do života,
kdy se mu zlíbí. Lidi to nenutilo řešit nesmysly, zavolalo se většinou jen tehdy, když k tomu byl nějaký důvod.
Dnes tři čtvrtiny všech hovorů jsou o ničem a hlavně,
hlavně si na vás někteří omezenci vytváří jakýsi pseudopocit, že jste jejich vlastnictví. Ještě si vzpomínám
na nepsané pravidlo, že když někdo volal před osmou
hodinou ranní, nebo po osmé večerní, byl to jistě něja-

ký magor nebo úchyl. Dnes vám volá kdokoli, kdykoli
a většinou úplně pro nic za nic.
Telefon je dobrá věc, o tom nemám žádných pochyb. Je ale jen na nás jak ho budeme používat, ať už
jsme v roli volajícího nebo na příjmu. Smířit se s tím,
že není neslušnost telefon i nevzít, nebo přijmout tu
skutečnost, že se prostě vždy nemusíme dovolat. Nikdy přece nemůžeme vědět, jaký důvod má dotyčný
na druhé straně. Podotýkám, že nemluvím za záchrannou službu všeho druhu, nebo linky důvěry určené
těm, co neví, jak si mají správně uvázat smyčku, protože se rozhodli odejít z tohoto světa. Tam ale sedí
pán nebo paní, která to má jako zaměstnání a to je
přeci něco úplně jiného. Tam se dovoláte vždy. Telefon je jako sirky nebo kapesní nůž. To ale přirozeně
všichni chápou, že nůž ani sirky do rukou dětem nepatří, pyromanům a duševně nesmělým jakbysmet.
Na krabičkách cigaret to dokonce i píšou v nepřehlédnutelném rámečku. Je smutné, že na telefonu žádný
takový rámeček není a přitom, v rukou psychopatů je
to stejně nebezpečné jako ten nůž, či sirky. Když pro
výrobce mikrovlnné trouby není na obtíž v návodu
k použití zmínit to, že mikrovlnná trouba není určená
k vysoušení živých zvířat, že je tedy nevhodná k tomu,
když vykoupete kočičku, dát jí na pár minut do tepla
mikrovlnné trouby. Mikrovlnná trouba je ale už přeci
něco jiného. Sirky si malý kluk štípne někde u kamen
a cigarety mu zakoupí v trafice starší kamarád a je to.
Chápu tedy, že výrobci mobilních telefonů jsou na tom
podobně a že to je jen na nás, uživatelích.
Prožvýkal jsem se tou krkovičkou a na stole už voní
káva. Myšlenky na telefon jsou ty tam, možná i proto,
že v kapse bundy si může blikat a vrnět jak je mu libo.
Šálky na kávu jsou bezchybné, tak i míra optimismu
stoupá. Ne úplně vydařené jídlo nám napravila káva,
ale hlavně to vědomí, že jsme schopni se sejít, chvilku si sednout, umlčet na nějaký čas všechny vetřelce,
udělat si chvilku jen tak sami pro sebe.
A co vy? Taky vás stále někdo prudí telefonem?
Taky vám někdy zvlhly sirky? Taky jste si někde dali
oběd, který nesál ani za zlámanou grešli?
Nezoufejte, je to jen všední den. Až budete stát u oltáře, zazvoní vám telefon, který jste si zapomněli vypnout, klidně toho člověka pošlete do prdele a věřte,
že si to zaslouží, i kdyby to byl váš nejlepší přítel.
Máme již zaplaceno a lednové sluníčko má již snahu, alespoň dnes, se trochu prát s námrazou. Další důvod k radosti. Cesta domů bude ještě na dlouho, ale
i to je kus radosti, když se to tak bere.
Večer doma vytahuji lahváče z krabice a strkám je
do lednice a do špajzu. Jedno si hned otvírám. Krabice je prázdná a Bohoušek už je v ní. Krabice od osmi
piv je jeho nejmilejší hračkou. Vleze do ní a vrní a vrní.
Tak jako ten můj telefon v kapse u dnešního oběda.
Michal Mayer

LEDEN, ÚNOR,
k tomu kousek a je JARO!
Z nebe snášejí se k zemi peříčka,
v lednu je to ohraná již písnička.
Rád bych slyšel už i jiné tóny,
jiný druh muziky.
Po ránu z parku zazní ptačí zpěv,
pod lípou probouzí se beruška.
Protahuje svoje krovky,
vyzdobené puntíky.
Michal Mayer

TJ SOKOL BOUZOV
Rozpis jarních zápasů
28. 3.
5. 4.
12. 4.
18. 4.
26. 4.
2. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.
6. 6.
14. 6.
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15.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
16.00 hod.
14.30 hod.
16.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
10.15 hod.
14.30 hod.
16.30 hod.
14.30 hod.

SOKOL BOUZOV
Sokol Bohuňovice „B”
SOKOL BOUZOV
SFK Nedvězí
SOKOL BOUZOV
FK Dolany „B”
Sokol Drahanovice
SOKOL BOUZOV
SK Náměšť n/H „B”
SOKOL BOUZOV
FK Přáslavice
SOKOL BOUZOV

-

FK Hlubočky „B”
SOKOL BOUZOV
Sokol Mladeč
SOKOL BOUZOV
St. statek Hr. Petrovice
SOKOL BOUZOV
SOKOL BOUZOV
Sokol Slavonín „B”
SOKOL BOUZOV
Sokol Těšetice
SOKOL BOUZOV
1. FC Olešnice

STOLNÍ TENIS

MORIBUNDUS CUP 2015
ASDS Moribundus a SDH Olešnice
zvou všechny, kteří mají zájem se zúčastnit

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

Turnaj se uskuteční

v sobotu 28. února 2015 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 27. února 2015 na adrese:
Miroslav Kolavík
Bouzov – Olešnice 26
tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz

Tříkrálový šachový turnaj 2015
Dne 3. ledna 2015 se v obecní klubovně v Olešnicích uskutečnil za účasti 21 hráčů
XIII. ročník šachového turnaje s následujícím medailovým pořadím:
Dospělí:
1. Karel Volek - Mohelnice
2. Viliam Juriga - Podolí
3. Jan Opravil st. - Bouzov

Žáci:
1. Jan Kolář - Mohelnice
2. Jan Juriga - Podolí
3. Patrik Zapletal - Bouzov

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
SDH Podolí vás srdečně zve na tradiční

v kulturním domě v Bílé Lhotě.

VOUSATÝC
LES

H

který se bude konat 7. 3. 2015 od 20 hodin

P

„PLES VOUSATÝCH“,

Seznam plánovaných akcí:
21. 2. 2015 Mariášový turnaj
28. 2. 2015 Turnaj ve stolním tenise
7. 3. 2015 Ples vousatých – KD Bílá Lhota
30. 4. 2015 Stavění máje
2. 5. 2015 Okr. soutěž v požárním sportu na Olešnicích
8. 5. 2015 Turnaj v malé kopané - Bouzov
16. 5. 2015 Bouzovská třicítka
30. 5. 2015 Kácení máje + dětský den
30. 5. 2015 Dětský den + kácení máje
6. 6. 2015 Kácení máje a Dětský den - Cesta pohádkovým lesem
4. 7. 2015 Turnaj v nohejbale
5. 7. 2015 Hasičský den okrsku na Bouzově
11. 7. 2015 Turnaj v malé kopané
25. 7. 2015 Memoriál Lubomíra Koukala v nohejbale
26. 7. 2015 Hanácká extraliga (soutěž požárním útoku)
26. 7. 2015
Pouť u sv. Maří
15. 8. 2015
Nultý ročník Memoriálu Roberta Haice
		 – Dětská soutěž v požárním sportu
Srpen 2015 Turnaj v malé kopané + diskotéka
5. 9. 2015 Pohárová soutěž (v požárním útoku)
31. 10. 2015 Lampionový průvod
5. 12. 2015 Mikulášská nadílka
5. 12. 2015
Mikulášská nadílka a rozsvícení Vánočního stromku
27. 12. 2015 Zimní pochod okolím Bouzova
Prosinec 2015 Předvánoční setkání se sousedy u svařáku
28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. sobotní podvečery u stromečku na náměstí v Bouzově

SDH Olešnice
SDH Olešnice
SDH Podolí
SDH Hvozdečko
SDH Hvozdečko
TJ Sokol Bouzov
TJ Sokol Bouzov
SDH Podolí
SDH Olešnice
SDH Hvozdečko
SDH Olešnice
Okrsek Bouzov
SDH Olešnice
SDH Hvozdečko
SDH Olešnice
SDH Hvozdečko
SDH Hvozdečko
SDH Podolí
SDH Olešnice
SDH Hvozdečko
SDH Olešnice
SDH Hvozdečko
SDH Bouzov
SDH Podolí

Činnost klubu seniorů v roce 2014
14. ledna

Přednáška MUDr. J. Čampiše

11. února

Paní L. Hyjánková podala zprávu o plánu na rok 2014.
P. Knollová ze Sv. Kopečka u Olomouce promítla zajímavé diapozitivy ze Srí Lanky a prodávala různé čaje.

11. března

Referát p. J. Ženožičky o historii Bouzova.

12. dubna

Divadelní představení v Těšeticích – hudební komedie „Tři v tom“. Krásné kostýmy i pěkná
hudba.

13. května

Vystoupení dětí z lidové školy umění na různé hudební nástroje. Pan M. Koupil zahrál k poslechu i tanci. Bohatá tombola a dobré pohoštění.

10. června

Procházka Taliánkou za krásného počasí. Bylo zajištěno pohoštění – grilované kuře i uzeniny, na hřišti setkání s ostatními.

5. září

Zájezd. Návštěva zámku v Lednici s nádherně vyřezávanými stropy, schodištěm a tyrkysovými tapetami. Rovněž návštěva skleníku. Dále návštěva Věstonic s dobrým obědem. Také
návštěva sportovního areálu s bazénem, golfem a protože přálo počasí, někteří se i vykoupali. Dalším cílem byla Pálava s návštěvou přípravny vína včetně výkladu přípravy vína a degustace s občerstvením. Zájezd se velmi líbil také díky krásném počasí.

2. října

Zájezd do Olomouce na muzikál „Noc na Karlštejně“. Velice krásné zpěvy i dekorace a kostýmy.

14. října

Zajímavá přednáška MUDr. J. Čampiše o vinařství z Věstonic spojená s degustací 12 druhů
vína.

11. listopadu Zajímavá přednáška cestovatelky pí. Knollové o cestách na Srí Lanku spojená s promítáním
diapozitivů. Prodej vánočních svíček a cejlonského čaje.
9. prosince

Degustace vína připravená MUDr. Čampišem. Mikulášská zábava s pohoštěním a tancem.
Emilie Tichá

Paměť národa
V databázi „Paměť národa“ je uveden příběh z vyprávění paní Dany Vargové, rozené Malíkové v roce
1936 v Bouzově.
Tento příběh byl mimo jiné publikován v příloze
novin Mladá fronta v listopadu 2014 a následně odvysílán v rozhlase Olomouc dne 25. 12. 2014 v 11.00
hod.
Následně po zveřejnění tohoto příběhu, zejména
informací v úvodu o Bouzově za německé okupace,
došlo z řad obyvatel Bouzova, rodáků a dosud žijících
pamětníků ke kritice některých nepravdivých údajů,
které paní Dana Vargová uvedla.
Jedná se zejména o informaci, že na hradě v Bouzově sídlilo gestapo. K tomu nutno uvést, že gestapo
pro bouzovskou oblast sídlilo vždy v Olomouci a do
Bouzova dojíždělo v případě potřeby, zejména zatýkání občanů. Pro vysvětlení je nutno uvést, že za německé okupace na hradě v Bouzově sídlila pouze správa
hradu, jeho velkostatku a lesů.
Německému důstojníkovi podléhaly osoby dozírající nad správou uložených nakradených památek, zejména po židech a dále osoby dozírající nad hospodářství velkostatku a lesy byli převážně bouzovští občané.
(zemědělskou správu – Jan Pospíšil, kastelán hradu –
Emil Dolanský, údržbu hradu a vodovodu – František
Finsterle, vedoucí účtárny lesů – Rudolf Hajný apod.).
Rovněž četnická stanice, později přemístěná na hrad,
byla osazena českými četníky.
Paní Dana dále uvedla, že na hrad jezdil na večírky
a projížďky na koni „německý ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank. Rovněž toto se nezakládá
na pravdě. K. H. Frank spolu s Himlerem byli na hradě
jeden den v říjnu roku 1940, kde přespali s problémy
pouze jednu noc a odjeli.
Dále paní Dana uvádí, že esesáci chytili u Javoříčka
kluka a na hradě ho hodili medvědům a K. H. Frank
se díval, jak kluka medvědi trhají. Toto je již moc! Na
hradě v Bouzově v době německé okupace medvědi
vůbec nebyli. Na hrad Bouzov byli dovezeni 3 medvědi v roce 1896, později byli zastřeleni. Znova uveden
K. H. Frank, jak se na to díval, který již nikdy od roku
1940 v Bouzově nebyl.
Dále paní Dana uvádí, že její otec byl u partyzánů,
není však jméno jejího otce Antonín Malík uvedeno v seznamu žádné partyzánské skupiny operující
v okolí bouzovska ani v seznamu pomocníků partyzánů.
Bezprostředně v Bouzově žádná partyzánská skupina neoperovala, že by zde měla sídlo. Nejbližší byla
skupina partyzánů „Rikitan“, která sídlila v Radnici –
Pavlově a Lošticích a další skupina „Jermak Križlin“
sídlící na Svitavou v obcích Velká a Malá Roveň. A jak
uvádí paní Dana, že nosila partyzánům vzkazy, nedovedeme si představit 8-mi letou dívenku chodit k partyzánům do tak vzdálených sídel, ani asi nevěděla, že
nějaká Roveň existuje.
Rovněž popisované příběhy, že němci stříleli po její
mamince, když házela koláče vězňům do transportu
přes Bouzov a že při osvobozování Bouzova zastřelil
ruská důstojník ruského vojáka, který obtěžoval děvčata, není v Bouzově znám případ, že by v Bouzově při
takové příležitosti střílelo nebo byl někdo zastřelen.
Ale tyto případy jsou za války z okolí známy,což si asi
paní Dana popletla s Bouzovem.

Ba naopak pamětníci vzpomínají 9. května 1945
dopoledne vřelé vítání při příjezdu Rusů na náměstí
v Bouzově, kdy je vítal starosta Bouzova Vařeka, farář
Jindřich Slouka a ředitel měšťanky Jindřich Švec.
Bouzov je příliš malá vesnice na to, aby se o popisovaných událostech nevědělo, vše, co se zde přihodilo, je podrobně popsáno v bouzovských kronikách
a takové věci by se tradovaly dodnes tak, jako jiné
věci.
Nejlépe máme zmapováno, co se dělo za německé
okupace v Bouzově a na hradě o tehdejšího ředitele
měšťanky Jindřicha Švece, dále řídícího obecné školy
Ladislava Bendy a od Františka Finsterleho st. a jeho
syna Františka Finsterleho ml. (nar. 1923), kteří celý život žili na hradě a podrobně je toto popsáno. Další podrobné informace z této doby popsal bouzovský farář
P. Jindřich Slouka, který byl celou okupaci v Bouzově
na faře.
Paní Dana Vargová, rozená Malíková, se narodila
v roce 1936 v Bouzově, kde následně nastoupila do
obecné školy v roce 1942 a v říjnu 1945 zdejší školu
opustila, když se s rodiči odstěhovala do Mohelnice.
V době německé okupace tedy měla koncem války
v roce 1945 9 roků, tedy chodila do 3. třídy obecné
školy. K tomu není další komentář. Ale bouzovským
žijícím pamětníkům není lhostejné, co bylo o Bouzově veřejně napsáno paní Danou Vargovou. Z tohoto
důvodu je nutno informovat veřejnost, zejména mladou, pravdivými historickými informacemi, aby nedocházelo ke zkreslování dějin za 70 roků po II. světové
válce. Máme daleko podrobnější informace k tomuto
případu, což však není tak podstatné a tedy není předmětem tohoto příspěvku.
Nemáme připomínky k dalším následujícím materiálům, poněvadž neznáme skutečnost, ale jak potom
může veřejnost věřit, že vše následující v celém příběhu paní Dany je pravdivé?
Jiří Ženožička

 Informace o činnosti Pony
klubu Olešnice za rok 2014 
Rok uběhl jako voda a nám nezbývá nic jiného, než se
v krátkosti ohlédnout a zhodnotit jaký vlastně byl. Po roce
opět hodnotíme chovatelskou a sportovní činnost.
Ačkoliv členská základna se stále drží zhruba na stejném
počtu kolem- 40 členů, z toho 20-25 dětí co chodí během
roku jezdit. Ale jen jedna má jezdeckou licenci a může závodit na Oficiálních závodech. Je obrovská škoda, že děti více
nevyužívají možnosti jezdit na závody, na docela kvalitních
ponících (v předešlých letech se dařilo velice dobře). Samotné děti za to samozřejmě nemůžou, zde je potřeba obrovská
podpora rodičů, jak časová, tak hlavně finanční. (tak jako
v každém sportu, který se dělá na nějaké úrovni).
Výsledků sportovní činnosti v letošním roce, je mnohem
méně, neboť nás reprezentovala na oficiálních závodech
jen jedna jezdkyně a to Barbora Švubová. Musíme říct,
že za výsledky se nemusí vůbec stydět, neboť jsou velmi
pěkné. Reprezentovala nás na ponících: Irv Desire, Cit
a Tengo.
Barča Švubová s Citem dovezla domů: Zlatou medaili
z Mistrovství Moravy a Slezka ze skákání a měsíc na to
Zlatou medaili z Mistrovství Moravy a Slezka z drezury.
Bronzovou z Mistrovství Moravy a Slezka ve všestrannosti

s klisnou Irv Desire. Jela i soutěže STYL ŠAMPIONÁT, kde se
počítaly dvě nejlépe zajeté soutěže. Skončila na krásném
4. místě ze 17 účastníků. Na galavečeru Severomoravské
oblasti jezdecké federace, byla vyhlášena jako sportovec
roku.
Na své první Hobby závody vyrazily Michaela Mikulášková a Hana Bílková se zkušeným poníkem Citem. Oběma se zadařilo a hned v první jejich soutěži získaly krásné
2. a 3. místo.
Na MČR ve skocích vyhrála naše klisna Delmora s Terezou Svobodovou. Klisna byla pronajatá do Čech, neboť
u nás by na ni neměl kdo závodit.
Již čtvrtým rokem, jezdíme i vozatajské soutěže. Které
jsou náročné na čas, na dopravu, neb se musí dopravit nejen koně ale i vozíky. Stále sbíráme zkušenosti a výsledky
se rok od roku lepší. Čtvrtý ročník vozatajského poháru
Českého sportovního ponyho, měl celkem 7. kol. Začínalo
se 24. 5. 2014 na Ranči Ladná, kde se to taktéž i ukončilo
a to 27. 09. 2014. Zde se konalo poslední 7. kolo a zároveň finále vozatajského poháru Českého sportovního pony. Poháru se zúčastnilo celkem 16 spřežení z celé
ČR. Vítězkou FINÁLE se stala Lucie Odložilová + Petr
Odložil ml. s Irv Erika & Irv Desire z Pony klubu Olešnice, druhé místo získal stájový kolega Petr Odložil st.
+ Petr Odložil ml. s Cit & Amik, třetí místo patřilo Monice
Petzuchové s Šimon & Irs Colfrey, čtvrtý skončil Petr Vlašic
+ Michaela Gulišová s Largo & Realit z Ranče Ladná u Břeclavi, kterým se podařil převrátit kočár. 1. kolo 24.05. - Ranč
Ladná, 2. kolo 14.06. – Olešnice, 3. kolo 05.07. – Kobeřice,
4. kolo 20.07. - Hradec nad Moravicí, 5. kolo 09.08. - Velké
Hoštice, 6. kolo 20.09. - Lysá nad Labem, 7. kolo a FINÁLE
27.09. - Ranč Ladná
Na přelomu roku 2013/2014 se konal 5. ročník Moravského halového vozatajského poháru, který měl 3 kola. I těch
všech tří kol jsme se účastnili, i když jednou tedy pořádně
mrzlo. Zde se body sčítaly a z 10 účastníků, po třech závodech skončila Lucie Odložilová na 3. místě.
V roce 2015 máme několik zájemkyň o složení Zkoušky
základního výcviku jezdce. Tudíž by přibylo závodních dvojic. Tak doufáme, že se máme na co těšit.
Všem patří poděkování, kteří nám jakýmkoliv příspěvkem ať již finančním nebo materiálním pomohli
v tomto roce. Jsou to: Městský úřad Litovel, Krajský
úřad Olomouc, Obecní úřad Bouzov, Česká jezdecká federace, ČSTV Olomouc, Švubovi.
 Dále bychom také chtěli poděkovat všem členům, jak
rodičům, tak i dětem. I těm, kteří u nás končí a přestupují
jinam, za práci a výsledky našeho klubu.
 Našim jezdcům za velkou píli a chuť jezdit a trénovat,
některým za dobrou reprezentaci klubu!
Závěrem chci popřát do nového roku 2015 všem členům, ale i ostatním, kteří nám pomáhali. Hodně štěstí,
zdraví a veškeré pohody i nálady, na závodech dobré
umístění a jízdy bez pádu. 
Více informací naleznete na: www.ponyolesnice.estranky.cz
Zpracovala: Lucie Odložilová
dne 15. 01. 2015
Olešnice
Za Pony klub Olešnice: Adolf Odložil

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 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:
 Pravidelnou docházku pro děti od 7 let (1-4 dny
v týdnu), kde děti získávají základy při ošetřování poníků a koní a základy jízdy na ponících i pro
úplné začátečníky.
 Individuální tréninky (pro zvýšení jezdeckého
umění, za získáním jezdecké licence a pro účast
na závodech).
 Novinka: Možnost utvoření kroužku pro děti
od 5 let, který by byl po domluvě 1den v týdnu. Kde
by malé děti získávali prvních zkušeností s poníky
a jízdy na nich.
 Možnost jízdy v terénu pro pokročilé.
 Výuku vozatajství, případná účast na závodech
(děti i dospělí).
 Letní pobyty u poníků - výběr ze 3-4 termínů (5-6
denních).
 Víkendové rekreační ježdění na ponících - vhodné
pro děti od 5 let
* 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 783 25
Kde: Olešnice 1, Bouzov
Prostory k ježdění: jízdárna 20 x 40 m,
kruhovka s průměrem 12 m, terén pro pokročilé

Zprávy z matriky k 31. 12. 2014:
Narozeno:
24 dětí
Odhlášeno: 28 občanů
Přihlášeno: 34 občanů
Zemřelo:
19 občanů
K 31. 12. 2014 má obec Bouzov 1.536 obyvatel.

Upozornění

1) Do 31. 3. 2015 je nutné zaplatit poplatek za psa a poplatek za odvoz
odpadů.
2) Do 31. 3. 2015 je nutné uhradit poplatek za pronájem posilovny.
Neuhrazené uvedené poplatky
může OÚ vymáhat srážkou ze
mzdy nebo jiných příjmů.
3) Do 31. 3. 2015 je třeba uhradit zálohu na vodné za I. čtvrtletí 2015
(Bouzov, Hvozdečko, Olešnice)
a vyúčtování tepla za rok 2014
(Bouzov)

PRANOSTIKA
Březen
Březen bez vody - duben bez trávy.
Březnové slunce má krátké ruce.
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

Duben
I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář
prosí.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny
dobře.

JUBILANTI
Březen
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní

Květoslava Kubíčková
Anežka Bártová
Anna Snášelová
Zdeněk Zendulka
Jarmila Čiklová
Vilém Švec
Josef Spáčil
Marta Recová
Miroslav Maus
Anna Navarová
Radomír Faltýnek
Pravomila Nejedlá

Bouzov
Jeřmaň
Jeřmaň
Jeřmaň
Jeřmaň
Kadeřín
Bouzov
Kadeřín
Olešnice
Kovářov
Podolí
Obectov

Duben
Paní Anna Jakubjancová
Paní Marie Kramplová
Paní Miloslava Plháková
Paní Marie Příkopová
Paní Mgr. Světlana Nováčkova
Paní Miroslava Labonková
Paní Květoslava Kubíčková
Pan Jiří Kolavík
Paní Jana Havlínová
Pan Pavel Krampla
Pan Adolf Odložil
Pan Pavel Kamler
Pan Jan Koukal
Paní Věra Opravilová
Pan Rostislav Kopečný
Pan Jiří Vlček

Bouzov
Bouzov
Kozov
Bouzov
Kozov
Hvozdečko
Bouzov
Olešnice
Bouzov
Hvozdečko
Olešnice
Bouzov
Hvozdečko
Bouzov
Bouzov
Hvozdečko

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost.

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: 27. března v době od 7,00 do 16,00 hod.
28 a 29. března v době od 7,00 do 10,00 hod.
místo: sál bývalé Bouzovské zemědělské společnosti v Bouzově

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

ODVOZ POPELNIC V ROCE 2015
2. LEDNA
15. LEDNA
29. LEDNA
12. ÚNORA
26. ÚNORA
12. BŘEZNA
26. BŘEZNA
9. DUBNA
23. DUBNA
7. KVĚTNA
21. KVĚTNA
4. ČERVNA
18. ČERVNA
		

2. ČERVENCE
16. ČERVENCE
30. ČERVENCE
13. SRPNA
27. SRPNA
10. ZÁŘÍ
24. ZÁŘÍ
8. ŘÍJNA
22. ŘÍJNA
5. LISTOPADU
19. LISTOPADU
3. PROSINCE
17. PROSINCE
31. PROSINCE

ODVOZ  PLASTŮ  V ROCE  2014
8. LEDNA
5. ÚNORA
5. BŘEZNA
2. DUBNA
30. DUBNA
28. KVĚTNA
25. ČERVNA

23. ČERVENCE
20. SRPNA
17. ZÁŘÍ
15. ŘÍJNA
12. LISTOPADU
10. PROSINCE

Příspěvky nejsou redakčně ani jazykově upravovány.
Příští číslo Bouzovských novin vyjde v dubnu 2015. Uzávěrka je 7. 4. 2015.
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