Bouzovské

noviny
duben 2015

Víte, že ...
• Obci byla předána k vyjádření projektová dokumentace na úpravu vodního toku „Břenůvka“
v Jeřmani. Správce toku LČR začnou s úpravami
v roce 2016
• Obec požádala ministerstvo průmyslu o dotaci
na výměnu veřejného osvětlení ve sloučené obci
Bouzov.
• V rámci veřejně prospěšných prací obec vytvořila na sezonu 7 pracovních míst.
• Je zpracována studie týkající se revitalizačních
opatření vodního toku Javořička a Blažovský
potok. Všichni majitelé pozemků budou s tímto
projektem obeznámeni.
• Zpracovává se dokumentace týkající se výměny stávajících sloupů vedení NN na Olešnicích.
V této souvislosti dojde i k rekonstrukci veřejného osvětlení a jeho rozšíření.
• Byla provedena poslední část výsadby izolační
zeleně v areálu bývalého zemědělského družstva.

POZVÁNKA
Vzpomínkové setkání

k 70. výročí

osvobození a vypálení Javoříčka.
Neděle 26. dubna 2015, 11.00 hodin,
Javoříčko – památník.
Návštěvníci akce budou mít příležitost
zhlédnout nově otevřenou expozici
o javoříčské tragédii.
Slavnostní otevření této expozice
26. dubna, 10.30 hodin
– Javoříčko, areál školy.

č. 2/2015

JUBILANTI
Květen
Pan Stanislav Forétek
Pan Vlastimil Přidal
Paní Pavla Kukrlová
Paní Libuše Šipková
Pan Pavel Mejzeš
Paní Jarmila Knápková
Pan Josef Vařeka
Paní Marie Jorníčková
Paní Marie Poulíčková
Pan František Korkisch
Paní Dobroslava Krumniklová
Pan Vladimír Pluháček
Pan Mgr. Ladislav Kunčar

Kovářov
Bouzov
Hvozdečko
Bouzov
Bouzov
Olešnice
Kovářov
Bouzov
Bouzov
Kovářov
Kozov
Kadeřín
Bouzov

červen
Pan Ing. Petr Kočíř
Paní Helena Köhlerová
Pan Antonín Komárek
Paní Eliška Kopřivová
Pan Radek Petřík
Paní Žofie Kunčarová
Pan Miroslav Zapletal

Kozov
Bouzov
Obectov
Hvozdečko
Jeřmaň
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První kategorie: první Táňa Vrková, druhá Klára
Venku to konečně vypadá na jaro, což je velmi

příjemné.
Ale my ve škole se hrozíme toho, jak čas Hekelová, třetí společně Sabka Kuncová a Kryštof


rychle
letí, protože další čtvrtletí je pryč a my toho  Pospíšil, druhá kategorie: první byl Beňa Odložil



společně s Ondrou Labonkem, třetí Kika Martinů,
chceme letos ještě hodně stihnout.

Na začátku března byli téměř všichni z druhého  třetí kategorie: Petra Holubová, Tobiáš Řezníček


stupně
na lyžáku. Se sněhem to vypadalo první den  a Verča Koutná a nejstarší kategorie: na prvním

špatně,
ale naštěstí napadl a lyžovačku si všichni  místě opět dva recitátoři Filip Leibner a Kryštof Če



maximálně
užili. Na fotky se můžete podívat na pák a za nimi Nikola Koutná. Dalo by se říct, že kon

stránkách školy. Děkujeme obci Bouzov a hasičům  kurence je rok od roku větší, protože úroveň před
za zajištění odvozu žáků a bagáže tam i zpět.
 nesu se zvyšuje, což je samozřejmě dobře.

Deváťáci už podali přihlášky na střední školy,
Počasí nám přálo i na další akci, které se kromě 

školy
účastnily i děti ze školky. Na hřišti nám sokol-  připravují se na přijímačky a my jim držme palce,


ník
předvedl své úžasné svěřence. Byli tam orel bě-  aby se dostali na obor, který si vybrali.

Pomalu začneme připravovat školní výlety. Škollohlavý,
sova pálená, krkavec, káně a další. Zajíma- 
vá
podívaná se všem moc líbila.
 ka už se rozhodla, že pojede na zvířátka do ZOO

v Olomouci.
Osmáci a deváťáci byli v rámci prevence na bese- 

dě
Klímou na téma „Zločin kolem nás.“ 
Den dětí letos oslavíme
 s Josefem


Proběhly
exkurze
na
výstavy
do
Loštic,
do
Olomoudivadlem.
Takže už teď si



ce, matematické soutěže, začalo plavání.
můžete v kalendáři pozna


čit: neděle 31. 5. „PrincezVelikonoční
čas už tradičně znamená v naší ško- 


na se zlatou hvězdou na
le recitační soutěž. Nejméně měsíc před ní si kaž- 

 holka
čele“ a „Zkouška na Rodá
a každý kluk vyberou básničku, se kterou 


mea a Julii.“ Pilně cvičíme
se
účastní
třídního kola. Nejlepší tři z každé třídy 


a budeme se na vás těšit.
se
pak utkají v kole školním. Letos nás celou akcí 

neuvěřitelně
vtipně prováděli Filip Leibner, Fana 


Za děti i pedagogy
Mayer
a Kryštof
hosté.
A jak

 Čepák
 coby zahraniční


  



ze školy
dopadlo?






Mgr. Lada Machalová

www.zsbouzov.cz



































































Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
45. Rod Oppersdorfů
S majiteli bouzovského hradu
a panství jsme doputovali k roku1617, tedy k předvečeru třicetileté války, které byla věnována
předcházející část dějin. Tehdy
se na bouzovský hrad přistěhoval další rod - Oppersdorfové.
Jak už napovídá jméno, Oppersdorfové původně mezi české ani moravské rody nepatřili.
Jejich kolébkou byla na počátku
16. stol. vesnice Oppersdorf ve
Slezsku. Jeden z jejích prvních
známých příslušníků, Jan, strávil řadu let jako voják na různých frontách po celé Evropě. Za vojenské zásluhy mu římský císař a český král Ferdinand
I. Habsburský věnoval hrad a panství Frýdštejn
a Dub (dnešní Český Dub) na Liberecku. Tak se první Oppersdorfové již v polovině 16. století dostali
do Čech a díky Ferdinandovi se stali významným
rodem, neboť císař povýšil Jana po třicetileté válce
do panského stavu. Od té doby se Jan také tituloval, stejně jako jeho bratři Jiří a Vilém, jako svobodný pán z Dubu a Frýdštejna.
V následujících letech se jejich majetek začal
utěšeně rozrůstat. Bratři společně koupili např.
Heřmanův Městec, panství Týniště (nad Orlicí) ve
východních Čechách, k němuž od císaře Rudolfa
II. přikoupili sousední panství častolovické. Přímo
v Častolovicích si nechali původní vodní tvrz přebudovat na renesanční zámek, který všem při návštěvě východních Čech doporučuji navštívit. Nejvýznamnějšího postavení z bratrů dosáhl Vilém, který
se stal nejvyšším mincmistrem Království českého.
Po smrti Jana z Oppersdorfu, který zemřel bezdětný, pak rod pokračoval po linii potomků zbývajících dvou bratrů. Někteří z nich se trvale usadili
v Čechách, další se vrátili zpět do Slezska, kde vlastnili např. Horní Hlohov a Novou Cerekev a kde zastávali funkce hejtmanů opolského a ratibořského
knížectví. Až na malé výjimky patřili všichni Oppersdorfové k přísným katolíkům.
Nás bude zajímat Fridrich (Bedřich), vnuk již
jmenovaného Jiřího. Také on se vrátil i se svým stejnojmenným otcem Jiřím do Slezska a žil v polské
Nové Cerekvi poblíž Krnova. Neznáme přesné důvody, které ho v roce 1917 vedly ke koupi bouzovského
hradu a panství, zato jsme ale poměrně podrobně
seznámeni s okolnostmi této transakce. Povězme si
o nich alespoň několik zajímavostí.
V roce 1617 zemřel bezdětný Mikuláš Berger
a bouzovské panství připadlo jako odúmrť pod
správu zemského práva. Panství pak bylo prodáno
v Olomouci 23. září 1617 Fridrichu z Oppersdorfu
a v následujícím roce mu bylo zapsáno do zemských desk. Koupi jako jeho rukojmí zprostředkovali a zemské právo zastupovali páni Bohuslav
starší Kokorský z Kokor na Laškově a Přemyslovicích a Kryštof Karel Podstatský z Prusinovic, rada
olomouckého biskupa. Fridrich za panství zaplatil
34. 000 moravských zlatých. Povšimněme si této
kupní ceny, protože později ji budeme moci srovnat
s cenou, za kterou Oppersdorfové hrad a panství
o několik desítek let později prodali.

Také rozsah panství, které se koupí dostalo Fridrichovi do rukou, známe zcela spolehlivě. Bude asi
nejlepší, když v této věci ocituji přímo olomouckou
kupní smlouvu. V ní se praví, že Fridrich a jeho potomci získávají za uvedený obnos 34.000 moravských zlatých „statek Bouzov s polovinou městečka
horní strany Bouzova, včetně dvora, včetně patronátního kostela nacházejícího se v obci, též včetně
druhého patronátního kostela nacházejícího se nedaleko Bouzova, zvaného sv. Máří Magdalény, včetně pivovaru, sadů, štěpnic a chmelnic, tvrze a vesnice Podolí včetně dvora, vesnici Obectov včetně
dvora, pustou obec Olešnici včetně dvora, vesnici
Veselíčko, vesnici Javoříčko, vesnici Vojtěchov včetně panského mlýna, vesnici Milkov včetně dvora,
vesnici Kadeřín, vesnici Ospělov, vesnici Svojanov,
vesnici Jeřmaň včetně panského mlýna, vesnici
Blážov, vesnice Kozov, včetně za ní se nacházejícího mlýna a pily, vesnici Nová Březina a se všemi
k této polovici Bouzova a jmenovaným vesnicím
odedávna … patřícími hranicemi a mezníky, včetně
všech usedlých a neusedlých lidí, včetně přítomných a uprchlých sirotků, včetně všech peněžitých
plateb a různých daní, včetně oprávněných a nařízených robot, nezanechávajíce nic ani pro sebe, své
dědice, budoucí potomky, ani pro jiné pány ručitele.“ Šlo tedy o značnou část původního bouzovského panství, k němuž přibyla tehdy nově založená
vesnice Nová Březina.
Dochované zprávy hovoří o tom, že Fridrich se
alespoň zpočátku na hradě zdržoval poměrně často, a to i přes jeho bohaté pracovní i společenské povinnosti mimo panství. Později byly jeho bouzovské
pobyty jistě řidší, neboť někdy kolem roku 1625 se
stal hejtmanem opolského a ratibořského knížectví
ve Slezsku, v roce 1635 byl povýšen do hraběcího
stavu mezi říšská hrabata a v roce 1651 získal také
hraběcí titul pro české země. Přesto si našel čas
i na řešení problémů na svém panství. Svědčí o tom
např. jeho listina z července roku 1621, kdy vyhověl
prosbě dvou mlynářů z Vojtěchova a zprostil je roboty. Zato musel jeden z nich, Matúš Beran, platit
šest zlatých ročně, druhý, Jan Hladký, čtyři zlaté.
Fridrich koupil hrad ve stavu, který ho nemohl
ani v nejmenším uspokojovat. Od požáru v roce
1558 hrad pustnul a zdá se, že byl buď úplně, nebo
z podstatné části neobyvatelný. Zejména severní křídlo, v němž se dnes nachází rytířský sál, bylo v troskách. Je možné, že Fridrich váhal, zda se má pustit
do celkové opravy hradu, nakonec dal ale přednost
jinému řešení. Na jižní a jihovýchodní straně vybudoval nový palác, do něhož umístil obytné místnosti pro sebe a svou rodinu. Stavba byla typická tím,
že stavitel nového dvoutraktového objektu v duchu
pozdní renesance předsunul původní obvodovou
zeď z jádra původního hradu směrem do hradního
příkopu a doplnil ji pilíři, které vyrůstaly z hradebního příkopu. Zbytky původní hlásky, která v těchto místech stála a která se zřítila při požáru hradu
v roce 1558, byly tehdy zasypány.
Tolik na úvod k rodu Oppersdorfů. V příštím pokračování si ještě připomeneme několik zajímavostí z jejich života a z tehdejšího Bouzovska.
Jiří Marek

Obectov vyhnal zimu
Tradiční lidové zvyky se v dnešní době už moc
nedrží. Setkáme se spíše se slavením svátků křesťanských. Ale není tomu tak se všemi tradicemi.
Světlou výjimkou je vynášení Smrtky a vítání jara
koledou, oboje se slavilo a slaví na Smrtnou neděli.
Jde o předposlední neděli, následuje Květná, před
nedělí Velikonoční. Období čtyřicetidenního půstu,
období klidu, souznění s přírodou, připravování se
na jaro.
Pohanský zvyk, který uctívali naši předci před
mnoha a mnoha lety. Symbolické zahnání zimy,
kterou nazývali Morana, Smrt, Smrť, Smrtka, Smrťák, ze vsi. Po tomto rituálu mohlo oficiálně přijít
jaro. V některých oblastech jaro přivítala děvčátka
koledou.
Dřevěný kříž s košilí, kalhotami vycpanými senem či slámou – Smrtku, a děvčátka slavnostně oblečená s košíčky – Housátka, potkáte na Smrtnou
neděli i u nás, v Obectově. Obnovený svátek se tu
slaví s velkou oblibou již několik let. Vystřídalo se
při něm několik generací a věřím, že tomu tak bude
i v budoucnu.
Ráno se u kapličky na dědině sejdou chlapci
a děvčata z celé vesnice. Podle počtu dětí a chuti,
děti vyrobí v sobotu před Smrtnou nedělí, jednu

O výstavách fotografií na Bouzově
Kterého autora fotografií by po výstavě nepotěšil
zápis neznámých návštěvníků: „krásné fotky, báječný zážitek, prostě skvělé.“ Pacientka Lázní Hodonín
byla výstavou nadšená, líp to napsat nemohla. Potěšilo mě to o to víc, že stejné fotografie jsem předtím
vystavil na Bouzově v penzionu. Vidím v tom doklad toho, že jsem se s přípravou výstavy nenamáhal zbytečně. Tuto výstavu vidělo v obci málo lidí
včetně místní školy. Ale žáci a tři učitelé, kteří přišli,
měli při mém slovním doprovodu velký zájem o to,
za jakých často dobrodružných podmínek fotky
vznikaly. Nechtělo se jim věřit, že na jeden snímek,
který bych rád zopakoval, čekám už 25 let.
Tehdy, jednoho prosincového rána, se v oblasti
pod Jeseníky vytvořila úžasná tepelná inverze nejlépe viditelná z polí nad Svojanovem. Divadlo viděl
asi málokdo, protože netrvalo ani půl hodiny. Do
údolí Třebůvky se totiž nasunula nízká oblačnost
od Loštic a táhla se údolím Špraňku k Javoříčku.
Hrad Bouzov „plul“ nad mraky a viditelnost scény
se co vteřinu měnila. Podařilo se mi doběhnout
nad dědinu a udělat ve spěchu snímek stařičkým
přístrojem, v němž jsem zrovna měl černobílý film.
Tak vznikl, pokud jde o zdejší kraj „můj životní snímek“. Jeho metrovou velikost v jedinečném, ale
drahém provedení dám na příští výstavu.
Úplně jiné příběhy „stejně dobrodružné“ se váží
například k obrazu „cesta do nebe“. Ten vznikl
v Západních Tatrách „natřikrát“. Pokaždé za deště a v mracích při výstupu o 900 výškových metrů.
Tentokrát šlo o „výdrž“ fotografa a opět v neopakovatelných podmínkách. Své o takovém fotografování v krajině ví současný vynikající fotograf Jiří Havel
o Krkonoších. Obdivuji ho. Stejně tak obdivuji už nežijícího národního umělce Karla Plicku. Ten celá léta
chodil po Praze s těžkým přístrojem, aby pak mohla
vzniknout jeho „Praha ve fotografii“. Ateliérová tvor-

nebo dvě smrtky, Smrtku a Smrťáka. Při výrobě se
fantazii hranice nekladou, využije se všechno vyřazené oblečení, včetně záclon a šátků či silonek. Kolem desáté hodiny se vyrazí, obchází se celá dědina
až směrem k potoku. Při průvodu se zpívá „Smrťáko,
prťáko, proč ty lidi dávíš? Useknem ti ruce, nohy,
abys je nedávil. Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi.
Buďte páni veselí, na tu Smrtnó neděli.“ U potoka
pak děti Smrtku zapálí a hodí do vody. Tímto byla
symbolicky vyhnána dlouho sužující zima a vystřídá
ji radostné jaro, které přivítá svojí písní skupina holčiček. Děvčátka se schází odpoledne a tak jako při
vynášení Smrtky obchází celou dědinu. Tentokrát
však od domu k domu. Při zpěvu se drží v kroužku
a obchází Housátko, většinou nejmladší děvčátko.
Dívky zpívají: „Smrtonožko, velkonožko, kdes tak
dlouho byla?“ Housátko odpovídá: „U studánky,
u rubánky ruce jsem si myla. Šátečkem, lístečkem
jsem je utírala.“ A na závěr opět dívky v kroužku:
„Paní mámo krásná, dala jste nám másla, dala jste
nám maličko, přidejte nám vajíčko, milá matičko.“
Housata jako poděkování dostanou peníze, cukroví
nebo vajíčka.
Tradice jsou tím největším zlatem, které nám zanechali naši předci. Važme si jich a snažme se je
držet stále v povědomí.
Tereza Tichá
ba je něco úplně jiného. Když na bouzovské výstavě
vidím starší manželskou dvojici, která ji prohlíží třeba i hodinu a nenudí se, soudím, že „dovedou vidět“
pravděpodobně jako já a nacházejí i smysl toho, co
je na snímcích a o čem nevšední formou informují
diváka. Někteří ale výstavu jenom proběhnou.
O všímavosti z turistiky znám „borce“, kteří v Tatrách „udělají“ rekordně třeba Velkou studenou dolinu. Nemohou přitom minout rozpůlený balvan
u cestičky velký jako chata, ale tvrdí, že ho tam „neviděli“, nebo až napotřetí. Neuvěřitelné! Nebo před
časem na zdi kostela v Bouzově kvetla půlmetrová
slunečnice, pro mnohé rovněž neviditelná. Přesto
byla později na mojí výstavě.
Souhrn o výstavách v poslední době
V březnu 2014 byla na Bouzově už zmíněná výstava. Ta byla potom půl roku ve Svojanově, následovně v galerii v Hodoníně a nakonec v Lázních Hodonín.
Ještě koncem roku mne město Hodonín poctilo
výroční cenou, kterou uděluje za výjimečné zásluhy v oboru školství a kultury. Brzy na to přišel ředitel Domu umění s návrhem koupit moje vybrané
zvětšeniny pro archiv a výstavy. Na konci 2014 mne
požádala o výstavu škola v Ratíškovicích, kde jsem
po třináct let působil. Tato bude koncem školního
roku 2015 po dva týdny. Z toho důvodu ve Svojanově tradiční výstava bude až v roce 2016.
O tom, zda má smysl dělat další výstavy zejména v Bouzově si rozhodují občané a škola svým zájmem či nezájmem. Důležité jsou i moje zdravotní
možnosti.
Letos na podzim chci pro náš klub seniorů připravit ukázky nové technologie zpracování fotografie. Oznámím včas v novinách. Zváni budou ale
všichni občané Bouzova. Dosud jsem připravil 38
výstav, z toho šest ve Svojanově a sedm v Bouzově.
Václav Kopka

JEN KRÁTKÁ VZPOMÍNKA
NA KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY

pisovat nějaké maličkosti. S největší úctou smekám
a klaním se všem těm, kteří byli uvězněni a těm,
kteří prožili to hrozné utrpení v koncentračních táborech.
Chci vyslovit ohromnou pochvalu a poděkování p. Jiřímu Ženožičkovi za jeho velikou a vzácnou
práci. V r. 2013 sepsal alespoň ty hlavní události.
Tato jeho práce a spousta času se nedá ocenit ani
penězi a myslím si, že poděkování je dost málo. Je
to velmi důležité, protože současná mladší generace by o těchto událostech ani nevěděla .
Pan Jiří Ženožička je velmi aktivní i pro jiné věci.
Vzpomínám na dětská léta, když jsme chodili do
školy do Bouzova kolem posvátných obrázků. Tyto
obrázky takřka zanikly a pan Ženožička se postaral
o obnovení pěti obrázků. Je to vzácné i pro všechny
pocestné. Pan Ženožička se také zasloužil o vybudování muzea v Bouzově. Jsou i jiné věci, o kterých
se ani nezmiňuji.
Takových občanů máme málo a musíme si jich
vážit.				
Zatloukal Miloslav

Když se nechce, to je horší situace, než
když se nemůže.

sedství, lidi starší, vážené atp. Bral jsem to jako skutečnost, bral jsem to vážně, snažil jsem se nikoho nepřehlédnout a byl jsem přesvědčený, že to nemůže
být jinak. Jednou tak jdu kolem autobusu, to ještě
autobus stával na náměstí, bylo mi asi osm. Jdu od
zadní části a ukazováčkem dělám nevědomky na
boku zabláceného autobusu čáru. Dojdu ke dveřím
řidiče a ruka velikého chlapa mě za triko nadzvedává ze země. Vykoktal jsem ze sebe naučené „Dobrý
DEN!“ a už jsem ležel v trávě. Ještě teď slyším ty nadávky, jaký jsem grázl, že jsem to jistě já, co mu píše
na zablácený autobus vzkazy typu „umyj mě, prase“,
dokonce to prase tam prý i nakreslím. K tomu jakési
znaky ve tvaru kosočtverce, o kterých jsem vůbec nevěděl, co znamenají. I tomu názvosloví, co na mě ten
autobusák chrlil, jsem vůbec nerozuměl. Se štípající
tváří jsem se dal na útěk a přišlo mi to jako zrada.
Tenkrát jsem měl za to, že to byla reakce na moje
slušné pozdravení. Dnes už vím, že o to moje pozdravení asi nešlo, že to nebyl ten důvod jeho vzteku.
Trochu jsem odskočil od původní myšlenky, ale
i to je ukázka snahy, nebo spíš její absurdní odezvy.
Dalo by se to shrnout, že slušnost a uctivost není
vždy to nejlepší řešení. Když na vás někdo vystartuje
se zaťatou pěstí nebo kudlou, slušným pozdravem
a pohlazením z toho asi nevyklouznete bez následků. To už jsou lepší v těchto situacích ty rychlé nohy.
Je zvláštní, že někdy se hodně snažím, není to
trápení v pravém smyslu slova, ale drhne to. Není to
prostě ono. Výsledek sice je uspokojivý, ale ta radost
tam jednoduše chybí. Jindy se nijak zvlášť nesnažím,
obrazně to jakoby vysypu z rukávu, a je to! Je to dobrý, nic tomu nechybí a ještě je z toho cítit něco navíc.
Recept na to žádný nemám, žádný recept na to asi
neexistuje. Jde prostě jen o to, že když nás navštíví
múza, nebo to můžete nazývat jinak, je dobrý toho
využít, to pak jde všechno, na co sáhnete. Ona je ale
hodně vrtkavá a dlouho nikdy nevydrží na jednom
místě. Je to tak asi v pořádku, protože jinak bychom
si toho nevážili a mohli bychom zpychnout.
Když se zrovna nedaří, není to nafurt. Dělejte
něco jiného a počkejte, až to přejde. Běžte se projít,
pak si dejte tlačenku s cibulí a octem, začtěte se do
hezké knížky, pak běžte spát a přijde ráno. Ráno je
vždy moudřejší večera a zkuste to znovu. Snaha, to
je jenom kousek skořice navíc ve svařeném víně.
Michal Mayer

Jsem ročník 1937 – občan staršího věku a jsem
už jeden z mála žijících pamětníků. Rok 1944 byl
snad nejkrutější pro naše uvězněné občany, kteří
byli mučeni a trýzněni německým gestapem. Co
všechno zakusili, to už je nám celkem známo. Já
mám také bližší informace od mých dvou strýců,
kteří byli také vězněni a přece jen se dočkali osvobození. Jak to slavili a ta jejich ohromná radost,
to se snad ani nedá popsat. Já se o tom zmiňuji,
protože tyto události se týkaly i naší malé vesničky
Svojanov.
Největší zlo v našem okolí způsobil nepřítel
a zrádce Fiala. Ještě do dneška se nachází v lese
„Věžnice“ jeho kryt utvořen z kamení. Je to památka na jeho zločin. Když mi bylo 7 let, stala se tato
událost: Střílelo se mezi Kozovem a Svojanovem
v lese „Stráčnice“ a někteří občané kozovští ze strachu, že hrozí nebezpečí, všechno doma zanechali
a přišli zadem přes pole do Svojanova. Nebudu po-

Často si vzpomenu na tato slova a vždy musím
uznat, jaké je to krásné moudro. Známe to všichni,
jaké je trápení, když něco děláme a nejde nám to
od ruky. Většinou naděláme víc škody než užitku,
příjemný pocit z dobře udělané práce v nedohlednu
a den je v p….i. Je vlastně večer. Ráno se probudíme
v lepším rozpoložení, spočítáme škody, usoudíme
možnost, proč jsme raději nezůstali ležet v posteli,
v lepším případě nejeli někam na výlet. Do oběda
napravíme ztráty z včerejšího dne a hlavou se nám
honí myšlenka, proč to bylo včera trápení na celý
den a dnes za dopoledne máme hotovo. Asi si opravdu můžeme jen odpovědět, že jsme asi ráno vstali
špatnou nohou. Nebo prostě jen, že když se nechce,
je to horší než když se nemůže.
Protože celý život většinu času něco tvořím, znám
tento stav hodně důvěrně. S podivem mě to ale
vždycky „dostane“, jako malýho kluka. Večer spočítám škody a hned mi bleskne hlavou, jak jsem celý
den mohl strávit jinak.
Malá radost z toho pro mě přeci jen vyplouvá.
Zjištění, že jsme ještě stále lidi, se všemi lidskými nedostatky, že se s tím nepotýkám sám, že tento „problém člověčenství“ mají asi všichni. Vlastně neznám
nikoho, kdo by to tak neměl. Radost z toho, že ještě
nejsem rychlovarná konvice, kde voda dojde k varu
vždycky a vždycky stejně rychle, bez ohledu na to,
jestli venku prší, a nebo svítí sluníčko. Myslím, že
konvice nechodí ani spát, nemůže logicky ani ráno
vstát špatnou nohou. Naše rychlovarná konvice
nemá nohy.
Člověk, aby měl ze života radost, nebo alespoň
dobrý pocit, nazývat to můžete, jak chcete, musí být
v dobrém rozpoložení. Dobré rozpoložení ale nejde
koupit a o nějaké půjčovně jsem nikdy neslyšel. Dobré rozpoložení buď máte, nebo nemáte. Je asi milion věcí, které nám k tomu můžou dopomoci. Hlavně,
víc než vidět, musíme je cítit. Když cítíte ke svačině
výbornou tlačenku s octem a cibulí, k tomu čerstvej
chleba, to je taky jedna z těch věcí, která nám vytvoří
dobré rozpoložení. Ale jen o té tlačence to samozřejmě není.
Když jsem byl malý kluk, tak jsem doma vždycky
slýchal, jak se musí slušně zdravit, hlavně lidi ze sou-

Venku už to voní jarem, kosové řvou jako o závod,
v kuchyni mi pochodují mravenci, láká nás to ven, načichat se toho jarního ozónu. O víkendu se sejdeme,
posedíme, nějakou vypijem a něco si i ugrilujem…

Jubilejní rok 2015
Peregrinantes peregrinantibus - Společně na cestě
V roce 2015 Německý
řád oslaví hned čtyři významná výročí. 825 roků
od založení Řádu jako
špitálního společenství
u Akonu v roce 1190. Potvrzení institutu familiářů papežem Pavlem VI.
22. září 1965. Založení
institutu čestných rytířů
před 150 lety velmistrem
arcivévodou
Vilémem
dne 28. dubna 1865. 60
let od úmrtí velmistra arcivévody Evžena, obno-

První jarní grilování
Klubíčko nití,
to je vlastně tenký provázek.
Jarní slunce svítí,
rozmotává řadu otázek.
Jedna už tu kolem slídí,
řekne mi ji v pátek.
Sejdeme se u ohníčku,
ugrilujem si kus masa, nebo tenký párek?
Michal Mayer

Pranostika květen
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce
a sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

Pranostika červen
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneme
kositi.
Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
Jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se
sedm neděl ukazuje.
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.

!!! POZOR !!!
ZMĚNA KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ
PRO STYK S OÚ BOUZOV
V rámci zkvalitnění a urychlení elektronické
komunikace se zaměstnanci OÚ Bouzov byly
zřízeny nové e-mailové schránky pro konkrétní
pracoviště.
Pracoviště:
• starosta
• místostarosta
• matrika
• podatelna
• účetní

Nová e-mailová adresa:
• starosta@obec-bouzov.cz
• mistostarosta@obec-bouzov.cz
• matrika@obec-bouzov.cz
• podatelna@obec-bouzov.cz
• ucetni@obec-bouzov.cz

Do nynějška používaná e-mailová adresa
obec.bouzov@volny.cz je zatím stále funkční,
nově došlé e-mailové zprávy jsou již ale automaticky přeposílány do nově zřízených schránek.

vitele bouzovského hradu.
To vše ještě navíc podtrhává pro nás jako řádové
společenství „Rok zasvěceného života“ vyhlášeného letos papežem Františkem.
Takovéto události nás naplňují hrdostí a neměly by projít kolem bez povšimnutí. Jsou příležitostí
zastavit se a zamyslet se nad tím jak pečovat o staleté dědictví v současné době a jak může být použito k utváření naší budoucnosti. Toto představit
a současně dát nové impulsy vedlo k úvaze oslav
jubilejního roku 2015. Oslavy, vědecká sympózia,
pamětní dny, to vše se koná napříč všemi evropskými zeměmi, kde náš řád v současné době působí. I v českých zemích se od začátku roku pořádají
akce s tímto výročím spojené. Vrcholnou oslavou
pak bude slavnostní mše svatá u nás na Bouzově,
kde v květnu přivítáme i pana velmistra.

Dovolujeme si Vás pozvat
na slavnostní bohoslužbu slouženou

Německého řádu
Abt. Dr. Bruno Plattera OT

za účasti velmistra

pořádanou u příležitosti

825.

výročí založení

50.

výročí založení institutu familiářů,

60.

výročí výročí úmrtí arcivévody

Německého řádu,

Evžena Habsburského, velmistra Řádu
německých rytířů,
obnovitele hradu Bouzova

Sobota 23. května 2015
10.00	Slavnostní

mše svatá

v kostele sv.

Gotharda na Bouzově

15.00 Otevření výstavy v budově fary
Nezbývá než srdečně pozvat ke společnému
slavení a zastavení v dnešním světě. Pojďte s námi
a seznamte se se společenstvím, které je i po osmi
staletích stále živé a v devátém století svého života
má stále co říci a nabídnout dnešnímu světu.
Lubomír Macek FamOT
lubomir.macek@nemeckyrad.eu
www.jubileum2015.cz, www.nemeckyrad.cz

RYCHLÉ INFORMACE
FORMOU SMS
SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZDARMA
k odběru informací se stačí pouze přihlásit

Vážení občané,
v minulých měsících jsme avizovali zřízení nové
služby, díky níž budete včas informováni o důležitém dění v naší obci formou SMS (krátkých textových zpráv).
Přihlášení k odběru těchto informací můžete provést 2 způsoby, registrace je velmi jednoduchá
a zabere vám jen pár minut.
Jak se registrovat k odběru informativních SMS z obce?

Prostřednictvím webových stránek na adrese
www.obec-bouzov.cz v záložce REGISTRACE SMS.

Můžete si zde nastavit nebo upravit kategorie informací, o které máte zájem, popř. se odhlásit
z odběru SMS.
2. Osobně na obecním úřadě nebo nás můžete
kontaktovat na telefonním čísle 585 346 207.
K registraci si připravte telefonní číslo, kam
budou informativní SMS zasílány, vaše jméno
a příjmení, bydliště, popř. e-mail.
Kategorie informací, které budeme rozesílat:
• Obecné informace (např. uzavření OÚ Bouzov, přerušení dodávky elektřiny, dopravní
uzavírky komunikací,...)
• Změna ordinačních hodin lékařů
• Informace pro odběratele vody (Bouzov,
Hvozdečko a Olešnice)
• Informace pro odběratele tepla (Bouzov)
• Povodňové zprávy

Do Bouzova a všech jeho místních částí budou nově rozmístěny kontejnery na tříděný odpad. Jedná se o nádoby o objemu 1100 l
na plasty, papír a sklo. Všichni občané mají tedy možnost třídit tyto druhy odpadů tak, aby nekončily netříděné v popelnicích.
Přesto, že v obcích bude kontejner na plast, zůstává v platnosti odvoz pytlů s plasty, jak jsme na něj zvyklí. Tuto již osvědčenou
a zaběhnutou praxi nerušíme hlavně z hlediska kapacity kontejnerů. Stejně zůstává zachován systém – žluté pytle na plast, oranžové pytle na sběr nápojových kartonů (tetra pack). Termíny odvozů najdete na stránkách obce (záložka svoz odpadu). Odvoz
pytlů s plasty bude nově probíhat ze všech místních částí obce.
Samostatný kontejner na nápojové kartony bude umístěn také v Bouzově na parkovišti. Upozorňujeme také na zachování sběru
velkoobjemového odpadu 2x ročně, takže není nutné se zbavovat různých nepotřebných věcí vyvážením do lesa či házením do
kontejnerů do kterých nepatří (například u hřbitova).
Zároveň s těmito nádobami budou rozvezeny kontejnery určené na rostlinný odpad. Materiál z tohoto kontejneru bude následně zpracován na kompostárně v Bouzově. V případě, že nemáte možnost mít na svém pozemku kompost, je tento kontejner určen na sběr posekané trávy, listí a větví. Rozhodně do něj nepatří hlína, kamení a odpady jiného charakteru (kůže,
kosti, olej apod.)
Žádáme touto cestou všechny občany, aby do kontejnerů dávali pouze odpady, které jsou do nich určeny, vhazováním nevhodných materiálů postrádá veškeré třídění smysl.
Následující tabulka vám může trochu napovědět, podrobnější informace o tom, co kam patří najdete na stránkách obce.
PAPÍR

PLAST

SKLO

NÁPOJOVÉ KARTONY

ANO

Noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, kancelářský papír, lepenkové
krabice, kartony, papírové obaly (mouka, cukr…),
skartované dokumenty,
papírové obálky ( i s fóliovým okénkem), knihy bez
tvrdých desek, …

PET lahve od nápojů (sešlápnuté, i s uzávěry), plastové
nádoby , kelímky a vaničky
(od jogurtů, sýrů…),obaly
od chipsů, sušenek, bonbonů, igelitové tašky, sáčky,
pytle a mikrotenové sáčky,
lahvičky od gelů, šamponů,
plastové nádoby od mycích
prostředků ( vymyté, sešlápnuté, polystyren, bublinková
folie …

Veškeré nevratné sklo,
láhve od nápojů, sklenice od kečupů, kompotů, kávy, marmelád
(bez víčka!), flakony
od voňavek a parfémů,
barevné nevratné sklo,
tabulové sklo z oken či
dveří…

Krabice od džusů, mléka, …
(vypláchnuté, zmáčknuté),

NE

Mastný , promáčený a silně znečištěný papír, obaly
od vajíček, ruličky od toaletního papíru, použité
papírové kapesníky, pleny, vložky, utěrky a ručníky, uhlový papír, pytle
od cementu, laminátový
papír,…

Podlahové krytiny a koberce,
novodurové trubky, obaly od
barev, chemikálií, olejů, a nebezpečných látek, PVC, molitan, kabely, guma, pneumatiky, plastové součásti aut…

Porcelán a keramika,
drátosklo, varné sklo,
monitory z počítačů
a TV, zrcadla, autoskla,
zářivky, výbojky, žárovky …

Voskované či pogumované
kelímky od
,,pribináčků“, kyblíky od
popcornu…

Mgr. Hana Dvořáčková

POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 23. 5. 2015 na těchto místech:
1. skupina

TJ SOKOL BOUZOV POŘÁDÁ
V SOBOTU 16. KVĚTNA 2015
41. ROČNÍK TURISTICKÉ A CYKLOTURISTICKÉ AKCE

BOUZOVSKÁ TŘICÍTKA

Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

pěší trasy 3, 8, 15 a 30 km cyklotrasy 28 a 43 km
start 7,00 – 11,00 z fotbalového hřiště
V cíli pro všechny zapsané účastníky diplom,
upomínkový předmět a možná výhra v losování.
BOHATÉ OBČERSTVENÍ
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

8.20 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
11.00 hod.
11.50 hod.

2. skupina

Kadeřín
Blažov
Svojanov
Kozov
Doly		
Bezděkov
Jeřmaň
Bouzov - obě skupiny

8.00 hod.
8.30 hod.
9.00 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
10.50 hod.
11.30 hod.
12.30 hod.

8.20 hod.
8.50 hod.
9.20 hod.
10.00 hod.
10.40 hod.
11.15 hod.
12.00 hod.
13.30 hod.

(na autobusové točně)

Montix, a. s. - pracovní agentura - nabízí volná
místa na pozici:

8.00 hod.
8.45 hod.
9.45 hod.
10.30 hod.
11.20 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedených termínů. Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová
a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu. Na uvedených místech bude moci každý
občan bezplatně odevzdat k likvidaci odpady v následujícím sortimentu:
NEBEZPEČNÉ: olejové automobilové filtry, plechovky se
zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení
škůdců, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí
elektrospotřebiče, opotřebené pneumatiky
VELKOOBJEMOVÉ: matrace, koberce, linolea, WC mísy,
umývadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty
apod.

dělnice výroby.

Nástup: ihned.
Pracoviště:
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o., Mohelnice.
Vzdělání: SŠ, příp. výuční list. Proškolení zajistíme.
Požadavky:
spolehlivost, flexibilita, vysoké nasazení,
ochota učit se novým věcem
Kontakt: personální oddělení Montix, a. s.,
Hana Drechslerová, tel. 585 091 958.

Odevzdávat se nebude klasický železný šrot !!!
Jelikož budou tyto sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily
v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní využije
této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPADY NA SBĚRNÁ MÍSTA
VOZILI POUZE V DEN A HODINU SVOZU!!!
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