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Víte, že ...
 Obec získala dotaci na vybudování venkovního

č. 3/2015

Upozornění

zázemí na hřišti v Olešnicích z ministerstva pro
místní rozvoj

1/ V pátek 19. června 2015 bude obecní
úřad v Bouzově uzavřen.

 Další dotace je z ministerstva průmyslu a bude

2/ Připomínáme občanům Bouzova, Olešnic
a Hvozdečka, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu na povinnost platit čtvrtletní
zálohy na vodu.

řešit postupnou výměnu těles veřejného osvětlení v jednotlivých obcích v letošním a příštím
roce

 Bylo požádáno o dotaci na rekonstrukci kapličky v místní části Doly

 Začala výstavba „Multifunkčního sportovního
areálu v Bouzově“

 Byla opravena místní komunikace v Bezděkově
 Byla zprovozněna kompostovací linka na odpad
ze zeleně, na kterou z 90 % přispěl SFŽP

3/ Připomínáme občanům, kteří doposud
neuhradili poplatek za odvoz odpadů ve výši 450 Kč za osobu, povinnost
uhradit alespoň ½ poplatku do 31. 3.
běžného roku. Majitelé nemovitostí,
které nejsou obydleny trvale, platí poplatek ve výši 500 Kč jednorázově.

Vážení spoluobčané
začátkem tohoto měsíce jsme obdrželi dopis společnosti EKO-KOM. ze kterého bych Vám rád
zkráceně odcitoval:
„V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů v rámci
tříděného sběru a využití odpadů uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik za rok
spotřebuje 200 tisíc domácností. Bylo sníženo množství emisí CO2 o 745 270 tun.“
Naše obec dostala s tímto dopisem také „Osvědčení o úspoře emisí“, ve kterém je konstatováno, že
jsme společně na Bouzovsku ušetřili 57,095 tun emisí CO2 a uspořili 1 300 606 MJ energie.
Jak tedy sami vidíte, třídit odpad se opravdu pro životní prostředí nás všech vyplácí. A když k tomu
připočteme, že do obecní poklady tento tříděný odpad přinesl za celý loňský rok 94 949,50 Kč, je
zřejmé, že v započatém úsilí o co největší množství vytříděného odpadu musíme pokračovat.
V každé, i té nejmenší části Bouzova jsou umístěny kontejnery s popisem, co do nich patří. Prosím o
důsledné dodržování pokynů, které jsou na kontejnerech uvedeny. Plasty v domácnostech třiďte do
pytlů, které doneste ke kontejneru až při svozu plastů, jinak budou kontejnery rychle plné. Tyto
kontejnery jsou určeny hlavně pro turisty a chalupáře, kteří zde nejsou v době odvozu plastů. Dále
Vás prosím o skládání papírových krabic, než je vhodíte do příslušného kontejneru, zmačkání
plastových lahví apod. Nemusíme převážet vzduch, chceme převážet pouze odpady.
Ještě jednou tedy děkuji všem, kteří trpělivě a dennodenně třídí všechny odpady, které vyprodukují a
žádám ostatní, aby se zamysleli a třídili s námi.
S úctou

Marcel Chmelina
místostarosta

Hurá, konečně jsou prázdniny před námi! Sluníčko,
koupání, žádné učení…..
Ale co všechno jsme ještě před prázdninami stihli?
Den Země jsme tentokrát slavili dva dny, jako vždy
jsme vyčistili okolí Bouzova od odpadků a tím jsme
se zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko 2015“.
Nezapomněli jsme na Den čarodějnic a pěkně si to
s nimi užili!
Celý květen probíhaly akce k připomenutí 70.
výročí konce druhé světové války. Ve škole byla
instalovaná výstavka, navštívili jsme nově založené
muzeum v Javoříčku a samozřejmě jako každý rok
jsme si připomenuli památku Stanislava Sedláčka.
Třídy v různé dny navštívily jeho památník a položily
tam květiny. Můžete se podívat na památník spolu
s námi na našich stránkách:
http://www.zsbouzov.cz/zzz260_pomnik_15/zzz260_
pomnik_15.html
V rámci oslav jsme také instalovali výstavu „Obyčejní
lidé v neobyčejných časech“, která se týká našich
židovských spoluobčanů z regionu a jejich osudů
za druhé světové války. Instalace se neobešla bez
krásné vernisáže i s občerstvením a šampaňským
(samozřejmě dětským), žáčci si to moc užili. K této
výstavě také o pár dní později proběhla beseda
s autorem výstavy, panem Štiplem. V květnu jsme úzce
spolupracovali s olomouckým P-centrem, které spolu
s námi pracovalo ve škole na zkvalitnění atmosféry
a fungování vztahů v třídních kolektivech.
Osmáci a deváťáci zapracovali na své zodpovědnosti
a navštívili v Olomouci besedu „Láska ano, děti
ještě ne“. Samozřejmě proběhlo tradiční focení tříd,
abychom si mohli fotky na památku vlepit do kroniky,

alb a památníků. Ukončili jsme plavání pro celý
první stupeň a pro předškoláky předáním mokrého
vysvědčení. Mimochodem, bývalý pan ministr školství
s plaváním vymyslel a navrhl něco, co v bouzovské
škole funguje již spoustu let!
Květen byl také ve znamení obdarovávání lidí
okolo nás. Ke Dni maminek si děti připravily programy
ve třídách i ve školce a tančily, zpívaly a hrály. Ke Dni
dětí jsme udělali radost nejen rodičům a veřejnosti,
ale i sami sobě a zahráli jsme si divadlo. Všem se
líbila jak Princezna se zlatou hvězdou, tak náročný
kus Romeo a Julie. Naši herci a naše režisérka už ve
svých divadelních kvalitách šli tak daleko, že si prostě
klidně troufnou na pana Shakespeara!
Tradičně jsme se opět přidali k celostátní veřejné
sbírce ve prospěch Ligy proti rakovině. Zakoupením
žluté kytičky jsme nejen rozzářili celou školu, ale také
přispěli na dobrou věc a to částkou 3936 korun. Všem,
kteří nás podpořili, děkujeme.
No a je tu červen a my začínáme cestovat ... Školička,
prvňáci a druháci už stihli výlet do ZOO Olomouc,
osmáci a deváťáci si vyšlápli na Bradlo a zbytek školy
čeká výlet do Ostravy, do Světa techniky. Tento výlet
si můžeme dovolit díky Bouzovským lesům a obci
Bouzov. Samozřejmě velice děkujeme za děti, za školu
a za rodiče.
A to není zdaleka všechno. Ještě než se rozběhneme
na prázdniny, tak nás čeká Zvířátkový den, rozlučka
s deváťáky, vysvědčení a udělení toužebně
očekávaných ocenění nejlepších žáků S.O.V.A.
Pak už jen krásné léto a pohodově prázdniny plné
nových zážitků, kamarádů a sluníčka!
Za děti a učitele z naší školy Andrea Řezníčková

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
46. Z doby Oppersdorfů na bouzovském hradě
Než se rozloučíme s prvním z Oppersdorfů na
bouzovském hradě, Fridrichem starším, řekneme
si o něm ještě několik zajímavostí. Tak především
je nutné připomenout, že všichni členové oppersdorfského rodu, včetně Fridricha, byli přívrženci
vládnoucí habsburské dynastie, zapálenými katolíky, a stáli tedy na straně protireformace. Jedinou
výjimkou byli bratři Bernard Vilém a Jan Fridrich,
kteří po bitvě na Bílé hoře museli společně se
„zimním“ králem Fridrichem Falckým uprchnout
z Čech. Na rozdíl od nich přinesla pobělohorská
doba ostatním Oppersdorfům jak majetkový prospěch, tak také zvýšení jejich společenského postavení v podobě hraběcího titulu.

Oppersdorfské křídlo bouzovského hradu

V čem se věrnost katolické víře projevila konkrétně u prvního bouzovského Fridricha? Do příchodu
Oppersdorfů spravovali bouzovskou farnost několik desítek let protestantští kněží. Ti se dostali na
Bouzovsko v době, kdy panství patřilo Podstatským
z Prusinovic, kteří se hlásili k evangelíkům. Z té
doby, konkrétně z roku 1569, je znám i první bouzovský kněz jménem Baltazar, o němž se dochovala
zajímavá informace. V době svého zdejšího působení si stěžoval, že z tzv. dolní části Bouzova, kam patřila také Bílá Lhota, nedostával žádné desátky.
Po příchodu Oppersdorfů museli svá místa opustit všichni protestantští kněží, které nahradili katoličtí faráři. Tím prvním, kterého známe, byl v roce
1631 Adam Drichovius. Na Bouzov přišel z Břeclavi
a současně se stal také farářem v Bohuslavicích. Po
něm zde od následujícího roku nastoupil Stanislav

Gostinský, který ve stejné době působil také v Bohuslavicích a navíc ještě v Konici. Podle pamětí Petra Janáka, pozdějšího bouzovského faráře a znalce
místní historie, byla po odchodu Gostinského od
roku 1650 zdejší fara na několik let opuštěna a byla
dána do správy konickému faráři Janu Aloisovi Ernestovi.
O poměry v bouzovské církvi se Fridrich z Oppersdorfu začal zajímat hned po svém příchodu na
bouzovský hrad. Již na podzim roku 1617 věnoval
místní farnosti 3550 moravských zlatých, z úroků
pak měl farář dostávat 200 a kostelník 13 zlatých
ročně. Dále postoupil faráři dvě zahrady a nabídl
mu byt a potřebné palivové dřevo z panských lesů.
Za tyto výhody od faráře požadoval, aby každý týden odsloužil dvě mše.
Fridrich v této souvislosti pomýšlel i na budoucnost. Pokud by po jeho smrti získali panství a spolu
s tím také možnost rozhodovat o obsazení far nekatoličtí majitelé, kteří by se snažili vytvořit podmínky
pro nové rozšíření protestantské víry, Fridrich se
rozhodl postoupit církevní patronát nad panstvím
včetně bouzovského kostela sv. Maří Magdaleny
olomouckému arcibiskupovi kardinálovi Františkovi z Dietrichštejna, který by nadále dohlížel na upevnění katolické víry na panství.
Jméno Fridrichovy manželky se v dokumentech
nevyskytuje. Zato ale víme, že měl syna, také Fridricha, který se narodil kolem roku 1620 a který, podobně jako jeho otec, zastával na Moravě vysoké
úřady. Byl mimo jiné nejvyšším zemským sudím
a pak nejvyšším zemským komořím.
Fridrich mladší byl dvakrát ženatý. Jeho první
manželka Anna Helena Kateřina, rozená Jakardovská ze Sudic, kterou si vzal v roce 1648, byla majitelkou hodonínského panství. Toto panství přinesla
Fridrichovi do manželství věnem. Hodonínu se pak
Fridrich trvale věnoval a poskytl mu řadu nových
práv, nechal přestavět místní kostel a vybudovat
nový panský špitál. Panství držel až do roku 1392,
kdy je prodal Janu Adamovi, knížeti z Liechtenštejna, za 720.000 zlatých. Ještě před jeho prodejem,
v roce 1661, Anna Helena zemřela a Fridrich se znovu oženil, tentokrát s Eleonorou, rozenou Ditrichštejnovou, hraběnkou z Kounic.
V roce 1690 koupil Fridrich paskovské panství na
severní Moravě a v roce 1693 dřevohostické panství
u Přerova, ke kterému později přikoupil ještě nedalekou ves Pavlovice. Když Fridrich mladší v roce
1699 zemřel, veškerý jeho majetek zdědili rovným
dílem jeho dva synové.
Vraťme se však zpátky na Bouzov. Fridrich starší přenechal bouzovský hrad a celé panství svému
synovi v únoru roku 1651. Ten se však již v té době
věnoval svým vyženěným majetkům v Hodoníně, a proto o pouhé tři měsíce později, 6. května,
Bouzov prodal Eusebii Sabině Podstatské z Prusinovic, rozené hraběnce Kounicové, za 24.000 moravských zlatých. Srovnáme-li tuto částku s cenou,
za kterou Oppersdorfové panství koupili, vidíme

na první pohled podstatný pokles jeho hodnoty,
způsobený škodami, které Bouzovsko utrpělo především v průběhu posledního období třicetileté
války.
Panství bylo prodáno v takovém rozsahu, v jakém je Fridrich starší koupil v roce 1617. Je přitom
zajímavé, že jeho syn si při prodeji pouze vymínil,

že mu myslivec Křivánek a 24 sirotků zůstanou jako
dědiční poddaní.
V našem putování jsme tedy dospěli do roku
1651, kdy na Bouzov přišel nový majitel, první a zároveň poslední žena v jeho dějinách, Eusebie Sabina Podstatská z Prusinovic, rozená hraběnka Kounicová.
Jiří Marek

PRstonohomagoři
Projela kolem mě, na svém modrém kole, v „tyrkysových“ botách značky „niké,“ které jsme kupovali
vloni spolu. Stojím u prosklených, zamčených dveří,
a nechápavě hledím skrz nečisté sklo zda-li se mi to
nezdá. S podivem, nezdálo. Gazelí pohyby jsou tak jasné, že i přes to zamazané sklo a malý zlomek času,
jsem o tom neměl pochybnosti.
Znáte jistě pocit, že cítíte člověka za zády, aniž byste ho viděli, anebo slyšeli přijít. V ten okamžik jsem si
uvědomil, že láska není jen stav naší duše, ale že je
to vše daleko složitější. Složité tak, jako všechny filozofie světa. Všichni přemýšlí, jak na to, co s tím, proč
zrovna svítí sluníčko, když zrovna teď by mohlo zapršet, protože jsme zasadili kedlubny a je takové sucho.
Filozofické úvahy mi často připomínají pejska, co se
stále honí za svým ocáskem, aniž by ho někdy dohonil.
Nebo to zlidovělé, o tom vejci a slepici. Co bylo dřív?
Filozofie je vlastně věda o tom, čemu sami nerozumíme, nikdy rozumět nebudeme, ale chceme na to přijít.
Chceme to nevědění pojmenovat, aby nám bylo lehčeji, abychom si mohli s tou myšlenkou hrát a dodávat si
sebevědomí, jak jsme chytří.
Dveře neměly v zámku klíč. A jak tam tak stojím
jako socha mistra Brauna vysekaná z pískovce, eroze
nezná hranice a pískovec se odroluje v písek…
Byla to ženská s moc hezkými prsty na nohou.
Málo kdo může o sobě tvrdit, že má hezké prsty na
nohou. Zvláště u žen je to drobný nedostatek, kterého
si nelze nevšimnout, Hlavně my prstonohomagoři tiše
trpíme.
Měl jsem kdysi známost s jednou holkou, se kterou jsem se seznámil na podzim. Do dnes cítím, jak
mi bylo nepříjemný, když mi její prsty na nohou přejely po kůži, nebo i jen tak se mě dotkly. Ještě dnes
se mi dělá „husí kůže“ a to ne proto, že tenkrát byla
už „zima“. S teplým jarem a zálibou chodit bosky, maximálně v žabkách, mi to vytvářelo větší zádrhel, než
jsem si připouštěl.
Vzpomněl jsem si na větu, co mi někdo kdysi uložil
na mysl: „Podívej se člověku na zuby a na boty, pak si
můžeš udělat představu, kdo před tebou stojí.“ Ne, že
bych to sdělení tenkrát prožíval, ale ta čistota bot mi
připadala legrační. Teď, s odstupem času již vím, jak
je to i s těma botama. Ale dodal bych k tomu i ty prsty
u nohou. Z důvodů lásky k žabkám či chůzi bosky.
Krásné prsty na nohou je víc než si můžeme myslet.
Dodnes vidím situaci z cykloprodejny, kde jsme kupovali ty boty v tyrkysové barvě. Prodavač tam létal jako
Motýl Emanuel, trochu jsem mu i záviděl tu možnost
obletovat Makovou Panenku. Emanuel už běhal jako
na klíček a krabice s botami nebraly konce. Ty tyrkysové ale byly první zkoušené a společně nám padly do
oka…
K tyrkysovému vítězi, motýl ještě nanosil spoustu
drobností. Cyklooblečení, duše, lepení, náhradní díly
na kolo, prostě věci, které průběžně stále kupujete,
když jezdíte na kole. Prodavač zářil štěstím, asi má
po poledni první pořádnou tržbu. Mě hřál pocit štěstí
a bezbřehé pýchy nad krásnými prsty mé Makové Panenky.
Prsty, které jsou jak burské oříšky, které loupete jeden za druhým, nemůžete přestat, nemůžete se jich

nasytit. Prsty na nohou jsou prostě i jak ty burské oříšky, které můžete do sebe loupat i po tmě, orientujete
se s instinktem a jejich vůní. To jsou ale ty prsty, které
jsou vám příjemný, ty který ve vás vyšťourávají pocit
štěstí.
To asi ale Motýl Emanuel na Makové Panence neřešil…
Dnešní lékařská věda dokáže spoustu věcí. Zvláště plastická chirurgie dokáže divy, že často vůbec nechápu k čemu je to dobrý. Když si žena nechá zmenšit přebujelé vnady, protože do vínku dostala několik
velikostních čísel navíc, tomu ještě rozumím. To asi
není žádný med, mít velikánská prsa. Nerozumím
tomu, když si někdo nechá změnit svůj veliký nos,
který si předávají celé generace. Místo toho, aby si
považovali té svoji linie ojedinělosti, tak podstoupí
spoustu zákroků, které pro zdraví asi nebudou úplně ideální. Když ale nekouříte, nepijete, nehulíte konopí, můžete si odrovnat pár mozkových buněk narkózou, protože to je v podstatě taky takovej fet, ale
citlivým dávkováním, abyste byli úplně mimo, ale ne
zas tak moc, aby vás ještě probudili. Hranice usnutí, když vám řežou vlastní nos, a pak probuzení, nemůže být velká. To byste asi slyšeli, jak skalpel vrže
o vaši přerostlou nosní chrupavku, když byste usnuli
málo. Obráceně, když byste usnuli víc, tak už by vás
zase nemusel nikdo probudit. Je to prostě drsnej fet
pod lékařským dohledem. Rodový nos bych si určitě
nechal, a kdybych byl žena, tak bych to viděl asi tak:
„malá prsa - milé vnady, velká prsa – větší milé vnady“.
Kdo má křivé zuby, může si pořídit rovnátka. Je
ale spousta lidí co mají zuby, jak jim narostly a sluší
jim. Vše je to pohledem na věc. Třeba dokonalé nohy
(u dam), zase tak krásné podle mě nejsou. Módní trendy řadu let preferují nohy rovné. Kdo ale po rovných
nohách touží? Nevím. Nohy musí mít svoje křivky a je
jen na nás, jaké křivky nás oslovují. Za mě, rovné, hubené nohy, s vypouklými koleny, určitě NE.
S těmi prsty na nohou to asi bude podobný. Každému vyhovuje to, co se mu líbí.
Jednou jsem četl článek v časopise, jak si chlápek
pomlel svoje prsty v mlýnku na maso. Řezník maso
na sekanou pomlet umí, ale obráceně to neumí ani
moderní medicína. Napadlo ale nějakého chirurga, že
chlapovi pár prstů přešije z nohy na tu ruku. Operace
se nakonec moc nezdařila, tak ten řezník neměl prsty
ani na té noze.
Je asi dobře když můžeme spoustu věcí pozměnit
a upravit, je ale asi i v pořádku, že to někdy prostě nejde.
Stojím beze slov u těch zamčených dveří, přemýšlím o tom, jak nás ovlivňují maličkosti v zásadních rozhodnutích, jak zásadní rozhodnutí kvůli maličkostem
velkoryse splachujeme do záchodu. Co by na to řekli
filozofové, to si jistý nejsem, ale spokojím se s tím, jak
křivé, rovné, velké, malé, všední, či ojedinělé dostatky
a nebo nedostatky se mi líbí. To asi do začátku nás
postižených, prstonohomagorismem stačí.
Venku sněží, je květen, sněží okvětní lísky ze stromů…
Michal Mayer

Dnes vás nebudu „trápit“ mojí poezií, ale mám tu
něco, co mě dostalo. Proto jsem se rozhodl, že místo
poetického koutku dám tomuto dílku přednost.
Napsala to patnáctiletá slečna Barča Skřivánková,
je to moje neteř a jako by mi z duše mluvila. Taky
jsem po přečtení pochopil, že jsem o generaci jinde,
že nynější svět je moderní rychlovlak a já stále jedu
lokálkou. I lokálka dojede do cíle, ale hlavně mě
těší skutečnost, že „nemodrám!!!“

moDrÁtE?
Fejsbůk, Fejsbůček, obličejová kniha, modrá
droga, socka F. Fenomén století. Děti, náctiletí,
dospělí i senioři, ví co to je. Sociální síť Facebook.
Neznáš? Nežiješ. Připadá mi, že tímto heslem se řídí
snad polovina světa, avšak je vždy opravdu nutné
zaprodat svou duši ďáblu Internetu a vařit se v kotli
s velkým F?
Jsem narozena ´99 a společnost mi říká
esemeskové dítě. Dříve to mělo svůj smysl, to jsem
byla ještě nezávislá, bez počítače, bez smartfounu,
bez modrého mozku. Ale teď už se toto označení
nenosí. Je aut. Sice nevím, jak se nám říká teď,
ale dědeček mému telefonu přezdívá blikadlo,
takže, že by Blikající dítě? Výstižné, nemyslíte?
Já bych řekla výstižné a smutné. Učitelé, rodiče
a umručené drbny-babky na nás neustále nadávají,
tvrdí, že jsme dnem i nocí přilepeni ke svítícím
obrazovkám a prsty nám kmitají po klávesnici
tak rychle jako paličky cimbalisty. Netvrdím, že to
není pravda. Jdu na záchod, beru telefon, jdu se
najíst, beru telefon, jdu ven, beru telefon, jsem na
návštěvě, mám telefon. Blik. Ťuk. Blik. Blik. Ťuk.
Jedno selfíčko tam, druhé sem, polajkovat fotečky,
okomentovat trapné vtipy, bránit hipstery, podivit
se nad vyzáží swagerů. Tohle vše se dělá v modré
knize. Dělalo se to, dělá se to a asi se to bude dělat
i nadále. Naše generace neodroste tak rychle.
Svých zažitých, pevných a monotónních sociálních
tradicí se budeme držet. Mnohdy, když přijdu do
školy, si už se spolužáky nemám co říct, jelikož
jsem s nimi četovala do půl třetí do rána. Protože
jsem sdílela, teď jsem nemohla žít. Je to paradoxní
daň za bílé ef, ﬂashback naší drogy. Nesnáším to,
nesnáším ty trapné momenty nežití. Snažím se
neblikat, ale jde to těžko. Nechci být ve své modré
bublině s rychlými prsty a zářícím obličejem. Chci
být v parku, na pikniku, se svými živými přáteli,
vyprávět si vtipy a nahlas se smát a netrpět bolestí
hlavy z dlouhého ponocování. Tahle kniha změnila
můj život. Změnila a ne k lepšímu.
Zkontrolujte si svou knihovničku a šáhněte
raději po Hrabalovi s Tolkienem, nežli po Ďábelské
sociální síti. Nechtějte, aby váš mozek dostal
namodralý nádech.
Barbora Skřivánková, 15 let

JUBILANTI
ČErVEnEC
Paní Komárková Marie

Obectov

Paní Koukalová Eva

Hvozdečko

Paní Kropáčová Anna

Kovářov

Pan Kunc Jan

Bouzov

Paní Leibnerová Božena

Doly

Paní Macková Marie

Kozov

Paní Mausová Věra

Olešnice

Pan Milenovský Miloš

Obectov

Paní Pokorná Marie

Kozov

Paní Přidalová Anna

Bouzov

Pan Příkopa Vojtěch

Bouzov

Paní Smékalová Margita

Bouzov

Paní Šmoldasová Alena

Kovářov

Paní Vykydalová Marta

Kovářov

SrpEn
Paní Leibnerová Anděla

Hvozdečko

Paní Hloušková Jarmila

Bouzov

Pan Vyjídáček Karel

Jeřmaň

Paní Šmýdová Zdeňka

Bouzov

Paní Lepová Miroslava

Bouzov

Pan Novotný Bořivoj

Obectov

Paní Šafářová Olga

Obectov

Paní Milarová Jana

Jeřmaň

Pan Čech Jiří

Olešnice

Paní Heinrichová Jana

Bouzov

Pan Zdařil Miroslav

Bouzov

PRANOSTIKA
Červenec
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se
zima zaskvěje.
Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá
vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Jaká povětrnost na Sedm bratří (10. 7.),
taková po sedm týdnů patří.
Slunce peče – déšť poteče.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

MUDr. JAROSLAV ČAMPIŠ
ORDINAČNÍ HODINY

22. 6. – 25. 9. 2015
Po

6:30 - 9:00 Bouzov
10:00 - 11:30 Bílá Lhota

Út

7:30 - 10:00 Luká
10:30 - 11:30 Hvozd

St

6:30 - 10:00 Bouzov

Čt

6:30 - 10:00 Luká

Pá

7:00 - 8:30 Bílá Lhota
9:30 - 12:00 Bouzov

FURKA – ELEKTRO s.r.o.
Srpen
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí,
všecko slunce vysuší.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane
obyčejně pěkné počasí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště
slunéčko hřeje.

nabízí volná místa na pozici:

dělník/dělnice

pro zapojování a vkládání
statorových svazků el. motoru

Nástup: IHNED
Pracoviště: Kozov – obec Bouzov
Vzdělání: základní, příp. výuční list.
Proškolení zajistíme.
Požadavky: 




spolehlivost
flexibilita
ochota učit se novým věcem
ranní směna .
KONTAKT:

Furka Josef
mob.: 603 366 757
email: josef.furka@seznam.cz
tel.: Kozov 587 408 795

Myslivecký spolek Kozov – les
pořádá

VEŘEJNOU SOUTĚŽ
VE STŘELBĚ
Z MALORÁŽKY
v sobotu 4. července 2015 na
střelnici v Bouzově v 9.00 hod.

Střílí se malorážkou na vzdálenost 50 m
ve stoje na terče (srnec, liška, kňour).
Na každý terč se střílí 5 ran.
Cena položky včetně 2 nástřelných ran činí 50 Kč.
Soutěží se ve dvou kategoriích (ženy, muži).
Nejlepší soutěžící budou odměněni věcnými cenami.
Pro děti je připravena střelba ze vzduchovky.
Občerstvení a pořadatelskou službu zajišťují členové
MS Kozov – les.
Na Vaši účast se těší MS Kozov - les

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KOZOV - LES
POŘÁDÁ DNE

8. srpna 2015

..................................................................

NA HŘIŠTI V KOZOVĚ VE 20 HODIN

Tradiční

myslivecký karneval
MEFISTO

Hudba: ...................................................................
Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěny.
Myslivecká tombola.

SRDEČNĚ ZVOU
MYSLIVCI
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