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Vážení spoluobčané,
za několik dní končí rok 2015. Byl to rok velmi náročný, protože končilo minulé programové období
a začala příprava na období další, které se týká roků
2016 – 2020.
Stěžejní stavbou letošního roku byl bezesporu
„Multifunkční sportovní areál v Bouzově“. Jedná se
o komplex sportovišť, který vznikl v prostoru pod
parkovištěm. Je zde umístěno hřiště na tenis, malou kopanou, víceúčelové hřiště, na kterém se dá
hrát basketbal, florbal, volejbal, nohejbal a tenis. Na
všech těchto hřištích jsou umělé povrchy, které jsou
nadstandartní a mají dlouhou životnost. Dále je zde
umístěno dětské hřiště, venkovní posilovna, venkovní šachy a ruské kuželky. Je vytvořena rezerva pro
další možné budoucí aktivity. V neposlední řadě je
v areálu objekt, ve kterém jsou šatny, sociální zařízení a venkovní posezení. Doufám, že v jarních měsících zde najdou využití všechny věkové kategorie
a že areál bude hojně navštěvován. Je pravdou, že
výstavbu tohoto zařízení provázely problémy, ale po
odstranění všech nedodělků je možné konstatovat,
že jde o zdařilou stavbu, která splňuje požadované
parametry. V neposlední řadě se podařilo sehnat prostředky ze SFŽP na ozelenění valu oddělujícího sportovní areál od bytové zástavby.
Konečně se podařilo „dotáhnout“ změnu č. 1 územního plánu obce, která byla projednána na zastupitelstvu obce. Následně bylo schváleno, že ve změnách
budeme pokračovat a začínáme pořizovat změnu č. 2,
která se týká hlavně možné výstavby rodinných domů
mimo intravilán obce. V současné době probíhá soustřeďování podnětů občanů.
Dokončením Revitalizace Blažovského potoka
– I. etapa, se započalo s vyřizováním pokračování
těchto úprav, které navazují na předcházející dílo. Projekt byl podpořen SFŽP. To, že do krajiny patří rybníky
a vodní tůně prokázalo letošní suché léto. Z toho je
patrné, že i naše vize v této oblasti byla správná.
Na základě zpracovaného pasportu veřejného
osvětlení byla podána žádost na ministerstvo průmyslu a obchodu, které bylo vyhověno a v průběhu I. čtvrtletí roku 2016 dojde k výměně svítidel v šesti místních
částech obce.
Začalo se s opravami komunikací v místních částech Kadeřín, Jeřmaň, Hvozdečko, Bezděkov a v Bouzově – parkoviště u hřbitova. V této činnosti budeme
pokračovat i v roce příštím. Na tyto opravy vyřizujeme
další dotace.

č. 6/2015

Obec výrazně zasáhla do třídění odpadu. Díky nové
technice svážíme a kompostujeme bioodpad. Bohužel
nejsme schopni naučit některé občany třídit, i když na
kontejnerech je popsáno k čemu slouží, nacházíme
v nich věci, které do nich nepatří. Je třeba si uvědomit, že čím více budeme třídit odpad, tím více budeme třídit odpad, tím více budeme dostávat finanční
prostředky zpět do rozpočtu.
Z drobnějších akcí došlo ke zlepšení vzhledu obecní budovy ve dvoře OÚ, veřejného soc. zařízení, šaten
Sokola Bouzov, kde byl dokončen venkovní přístřešek,
budovy zbrojnice ve Hvozdečku, úpravny vody v Bouzově a v Olešnicích. I v tomto trendu budeme pokračovat v roce 2016. Dále bylo předáno osobní vozidlo
SDH Olešnice, který na tento nákup přispěl ze svého
rozpočtu, za což jim patří poděkování. Poděkování patří také SDH Blažov, který se vlastními silami podílel
na opravě zbrojnice.
Další poděkování také patří všem, kteří se podíleli
na opravě studánek na našem katastru (viz článek v jiném místě).
Poděkování také patří pracovníkům našeho s.r.o.
Bouzovské lesy za perfektní spolupráci a výsledky.
V průběhu celého letošního roku se v naší sloučené
obci pořádalo mnoho kulturně, společensko-sportovních akcí. Nejrozsáhlejší jsou balony a hrady. Konečně
se našlo vhodné místo pro pořádání tak rozsáhlých
akcí. Je třeba moc poděkovat všem spolkům, občanům, kteří se podílejí na organizování všech akcí menšího rozsahu a věnují svůj volný čas, abychom se my
účastníci mohli bavit.
Před rokem jsem se v prosincových novinách zmínil o výstavbě kogenerační jednotky v areálu bývalého
zemědělského družstva. Tato stavba doznala mírného
zpoždění a napojení na naši kotelnu proběhne v průběhu I. čtvrtletí 2016 a snad nám tímto opatřením odpadnou starosti s provozem naší centrální kotelny, jejíž provoz nás značně zatěžuje nejen finančně.
Bohužel musím konstatovat, že se potýkáme s vandalismem. Neustále dochází k ničení některých zařízení, což je pro normálního člověka zcela nepochopitelné. Každé nově vybudované zařízení je ničeno
a následné opravy stojí obec desetitisíce korun. Chtěl
bych touto cestou požádat občany, aby si všímali těchto negativních jevů a upozorňovali na ně.
Na závěr přeji všem občanům naší obce za sebe
a za zastupitelstvo hodně zdraví a elánu do dalšího
roku a také pohodu o blížících se vánočních svátcích.
Ing. Zdeněk Foltýn, starosta
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LEDEN

Bárta Josef
Beďač Štefan
Furová Marie
Grézl Jiří
Klusová Ilona
Kubová Božena
Kuchaříková Alena
Leibnerová Marie
Milar Miroslav
Pluháčková Hermína
Ruprechtová Františka
Spruce Iveta
Švecová Božena
Veiserová Helena
Zatloukalová Anežka

OZNÁMENÍ
Obecní úřad oznamuje, že bude v době
od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015 UZAVŘEN.
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Bořuta František
Krobot Josef
Kubátová Marie
Mikolášková Růžena
Nemravová Věra
Nosková Marie
Podsklanová Marie
Pokorná Milada
Slouková Marie
Šilberská Marie
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Vidíte a máme tady zimu! Ve škole jsme začali již druhé čtvrtletí a blížíme se nezadržitelně k vánocům. Nejvíce času a těšení nám zabralo v posledních dnech chystání našeho školního jarmarku na bouzovském náměstí.
Šturmovali jsme s výrobou adventního zboží, keramická
pec jela téměř bez přestání, všude na oknech přibývaly krásné dětské výrobky a ve výtvarných kroužcích i ve
výtvarkách naskočila vánoční atmosféra. Poctivě jsme
pilovali všechna naše vystoupení na jarmark a celou
dobu jsme se moc těšili, až konečně nastane dvanáctý
prosinec. Stejně jako vloni se k nám přidalo množství
rodičů, kteří nás v této akci chtěli podpořit. Vrhli se na
přípravu dobrot, věnovali nám spoustu cukroví i dárků
na prodej a rozhodli se, že obsluhu ve stáncích na náměstí zvládnou, i kdyby měli umrznout! Chtěli bychom
jim všem poděkovat, protože bez jejich pomoci bychom
tak velkou akci sami tak skvěle nezvládli. Děkujeme
moc a moc! Naše čekání na jarmark nám zpříjemnila

Obecní úřad žádá občany, kteří ještě neuhradili: vodné – záloha na IV. čtvrtletí 2015, vyúčtování – vodné (Bouzov, Olešnice, Hvozdečko),
nájemné, zálohy na topení, pronájmy pozemků, aby tak učinili nejpozději do 21. 12. 2015.

UPOZORNĚNÍ

Připomínáme možnost zasílání informací pro
odběratele vody, tepla, lékaři, obecné informace a povodňové zprávy, formou zasílání SMS
zpráv. Přihlásit se můžete na obecním úřadu
nebo přímo na webových stránkách obce.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Ireně Kramplové za vzornou
péči, ochotu a vstřícnost, kterou nám po celou
dobu svého působení ve zdejším obchodě věnovala. V novém zaměstnání jí ze srdce přejeme jen to
nejlepší.
Paní Kateřině Pustinové děkujeme, že se obchodu ujala a přejeme jí hodně spokojených zákazníků.
občané Hvozdečka

návštěva z Pekla a z Nebe, školou se rozneslo rachocení
řetězů, zvonků a čertího blekotání… V pátek 4. prosince
totiž školou chodil Mikuláš se svou bandou pomocníků.
Hodné děti pochválil, zlobivé napomenul, ale všechny
nakonec obdaroval sladkostmi.
Stihli jsme si i vyrobit krásné adventní věnce, upéct
a ozdobit perníčky a nastrojit stromeček. No a držíme se
naší krásné tradice a po celý prosinec se budeme až do
vánočních prázdnin scházet každé pondělí u stromku
a zpívat společně koledy a povídat si o adventních svátcích a svatých. Na tuhle kratochvíli se vždycky těšíme celý
podzim.
Na závěr bychom rádi popřáli všem lidem krásné
a klidné vánoce a bezproblémový a veselý rok 2016. Ať se
nám v něm daří!
Za děti a učitele z naší školy
Andrea Řezníčková, www.zsbouzov.cz

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
49. Bouzovsko v době Eusebie Sabiny Podstatské
Z minulých pokračování již víme, že Eusebie Sabina Podstatská z Prusinovic převzala bouzovský hrad
a panství od Fridricha mladšího z Oppersdorfu v květnu roku 1651 za 24 tisíc zlatých. Byla to doba, kdy důsledky třicetileté války nebyly ještě ani v nejmenším
zahlazeny. Již pouhá cena, za kterou majitelka panství koupila, svědčí o tom, že válka se v kraji podepsala ničivým způsobem. Podle pramenů bylo v té době
v samotném Bouzově pouze šest statků obydlených
a dalších 19 gruntů bylo zcela pustých, i když konkrétní údaje se u různých autorů rozcházejí. Podobná situace, ne-li horší, byla také v dalších vesničkách bouzovského panství.
Je pochopitelné, že nové majitelce hradu a panství nezbývalo nic jiného než se pokusit poměry alespoň trochu zlepšit, a to za cenu velkých finančních
škrtů ve všech oblastech venkovského života. Všichni, kdo se zabývali tímto obdobím bouzovské historie, se shodli v názoru, že Eusebie Sabina byla žena
na jedné straně velmi vzdělaná, na straně druhé se
vyznačovala velkou energií, rázností a obrovskou šetrností, prostě – jak se říká – vládla panství pevnou
rukou.
Ukažme si na několika příkladech, jak tehdy,
v 17. století a zejména v době paní Eusebie, vypadal
život na bouzovském panství.
Přísnost zámecké paní se projevila především ve
vztahu ke světským i církevním osobám, které žily na
Bouzovsku a byly jí podřízeny. Tehdy platilo tzv. patrimoniální (tedy vrchnostenské, panské) právo, které
panstvu umožňovalo přímo soudit své poddané. Bouzovská vrchnost měla dokonce tzv. ius gladii, tedy právo poprav, až do roku 1709, kdy brněnský tribunál toto
právo Bouzovu popíral. Všechny popravy byly vykonávány na vršku zvaném lidově Šibeniční vrch, který leží
vpravo od silnice vedoucí z Bouzova ke Střemeníčku.
Vlastního mistra kata zdejší panstvo nemělo. Jak dokládá listina s poděkováním z roku 1679, museli si ho
zdejší purkmistr a obecní rada půjčovat z Moravské
Třebové. Jedna zpráva z roku 1632 vypovídá, že Anna
Ledvinová, sirotek a poddaná majitele panství, Bedřicha z Oppersdorfu, vlastníma rukama zardousila
své novorozené dítě a hodila ho do studny. Protože „
k tomu se přiznává, že … takový mord spáchala, u milosti práva má mečem… strestána býti.“
Poslední dvě známé popravy se konaly v roce 1663,
kdy dívka jménem Kateřina Křístková byla 7. června
setnuta mečem a Pavel, syn bouzovského řídícího
učitele, byl 8. listopadu popraven stejným způsobem
a navíc po smrti vpleten do kola za to, že spolu prováděli dva roky trvající smilstvo.
Pro tresty, které byly uděleny za menší provinění,
byl určen pranýř. Byl to kamenný nebo dřevěný sloup,
stojící na podstavci, k němuž byli odsouzení připoutáni řetězy k posměchu kolemjdoucích lidí a občas byli
u něho trestáni také výpraskem. Bouzovský pranýř,
z něhož se dosud dochoval kamenný podstavec, tehdy
stával z rozhodnutí paní Eusebie v horní části náměstíčka.
Jak uvádí ve své kronice Bouzova farář P. Janák,
dalšími tehdejšími tresty bylo např. uzavírání do klá-

dy, vození zloděje po městečku, který musel sedět
pozadu na oslu apod. Velmi krutou dohru měly tresty,
které dostávali svobodní provinilci: ti museli po jeho
odpykání narukovat na vojnu.
Pro delikventy bylo zřízeno na hradě několik
vězení. Kroniky se shodují v tom, že dvě z nich se
nacházela pod mostem před předhradím, tři v předhradí na pravé straně a tři ve věži. V jedné z kronik
se dočteme, že obecní šatlava bývala na pazderně,
což byl poslední dům na cestě ke kostelu sv. Maří
Magdaleny.
Vězení existovalo na hradě snad již od doby jeho
založení. Z doby před rokem 1460, kdy hrad vlastnil
pozdější král Jiří z Poděbrad, se dochovala žaloba,
v níž tehdejší kastelán Procek z Kunštátu žaluje svého
předchůdce, bývalého kastelána a husitského hejtmana Jana Svojše ze Zahrádky a požaduje po něm 50 hřiven grošů za to, že „když jest hrad Búzov držel, v tom
jeho držení věznili jsú mi tři služebníky v věži šest neděl, k nimž ani ke mně viny neměl“.
Lehké to v době, kdy na hradě vládla paní Eusebie,
neměly ani osoby církevní. Za jejích předchůdců, otce
a syna Fridricha z Oppersdorfu, zdejší faru spravovali
katoličtí kněží, na což zejména Fridrich starší přísně
dohlížel. Krátce před příchodem Eusebie Sabiny musel diecézi opustit jako nepolepšitelný farář Stanislav
Gostinský a pak byla zdejší fara až do roku1656 spravována farářem Johannem Aloisem Ernstem z Konice.
Prvním a zároveň i posledním bouzovským farářem, který zde působil v době Eusebie Sabiny, byl Polák František Wojtaszewicz. „Nezdržel“ se zde ovšem
dlouho, snad pouze několik měsíců, a pak musel
kvůli nedostatku financí odejít. Majitelka panství
podstatně snížila dávky, věnované kostelu, a nic nepomohla ani stížnost kněze, v níž, jak se dočteme ve
farní kronice, uváděl, že „paní statkářka brala kostelní peníze, faru a školu nevyjímaje.“ Po celé další roky,
kdy na hradě vládla Eusebie Sabina, pak Bouzov svého faráře neměl a zdejší fara byla přidělena k farnosti
loštické.
I když z té doby chybějí konkrétnější údaje o bouzovské škole, můžeme z nepřímých zmínek usoudit,
že ani škola nebyla ze strany Eusebie Sabiny finančně
podporována. Je pouze známo, že až do roku 1669 na
zdejší farní škole učil otec popraveného Pavla Tobiáš
Jeřábek a že tento „těžce zkoušený otec a bouzovský
kantor byl pak pochován na zdejším hřbitově, nedaleko školní budovy.“
Po více než třiceti letech vlády na Bouzově se stárnoucí a stále bezdětná Eusebie Sabina rozhodla v listopadu roku 1682 sepsat na hradě poslední vůli, v níž
hrad i panství odkázala svému čtvrtému a poslednímu
manželovi, Juliovi Leopoldovi, hraběti z Hodic. A s největší pravděpodobností ještě na sklonku téhož roku
zemřela.
Správy bouzovského panství se na dalších necelých patnáct let ujali představitelé posledního domácího rodu, kteří na bouzovském hradě seděli, Hodičtí
z Hodic.
Jiří Marek

Zpráva o činnosti Jednotky SDH Bouzov
Milí spoluobčané,
již poněkolikáté jsme Vás touto cestou informovali o činnosti
Jednotky SDH Bouzov a v této informovanosti bychom rádi pokračovali i nadále. Vzhledem k tomu,
že Bouzovské noviny vycházejí jednou za dva měsíce, budeme Vás
tedy informovat o činnosti jednotky v pravidelných dvouměsíčních
intervalech. Za období měsíců říjen a listopad jsme zasahovali u tří
událostí. V prvním případě se jednalo o likvidaci obtížného hmyzu
v Podolí u Bouzova. (foto č. 1 a 2 –
archív autor)
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V dalších dvou případech se
jednalo o technickou pomoc při
odstraňování překážek na vozovce, a to v obci Kozov a Obectov.
V obou případech se jednalo o odstraňování spadlého stromu pře
komunikaci. V případě zásahu
v obci Kozov, šlo o složitější zásah,
neboť spadlý strom visel zachycen
na drátech vysokého napětí, což
si vyžádalo určité zvýšení bezpečnosti práce při zásahu. Při výše
uvedených výjezdech spolupracovala jednotka s jednotkou HZS Olomouckého kraje, Stanice Litovel.
(foto č. 3 až 5)

Vzhledem k tomu, že v tomto
období nebylo příliš mnoho mimořádných událostí, chceme Vás
touto cestou blíže seznámit s Jednotkou SDH Bouzov a její činností, organizací, a v neposlední řadě
i s používanou technikou. Jelikož
se jedná o rozsáhlejší informace,
budeme Vám je poskytovat průběžně.
Jednotka SDH Bouzov (dále
„JSDH“) má 14 stálých členů, přičemž nejnižší počet členů jednotky
je dvanáct. Naše JSDH je zařazena
do kategorie JPO II, což je nevyšší kategorie v rámci dobrovolných
jednotek a její hasební obvod je
i mimo území obce Bouzov. Důležité je informovat Vás o tom, že toto
zařazení zavazuje jednotku k tomu,
že musí být schopna, po vyhlášení
poplachu, opustit stanici do 5 minut od vyhlášení poplachu, což je
velmi krátká doba a vyžaduje stálou pohotovost a obezřetnost členů jednotky. K tomuto bychom rádi
uvedli, že tento čas platí i v noční
hodinu, což není vůbec lehké spl-

nit, a vyžaduje to značnou
pohotovost
a disciplinovanost. Naše
jednotka zasahuje i na území jiných obvodů,
a to dle požárního poplachového
plánu a je předurčena i k zásahům
u dopravních nehod, dle předurčenosti HZS Olomouckého kraje.
S tímto je spojena i povinnost zajištění akceschopnosti jednotky, což
znamená, že k výjezdu musí být
připraveno družstvo o zmenšeném
početním stavu v počtu 1 + 3, a to
24 hodin denně. Od tohoto se odvíjí i služby, které jsou rozepsány
v týdenním předstihu tak, aby byla
zaručena akceschopnost jednotky.
V souvislosti s výše uvedenou
povinností je spjata i povinnost
zajistit potřebná odborná a periodická školení všech členů jednotky
tak, aby odpovídala požadavkům
HZS Olomouckého kraje. Členové
naší jednotky tedy v rámci zvyšování svých odborných znalostí a dovedností, absolvují v pravidelných
intervalech školení, které vede
velitel jednotky nebo patron HZS
Olomouckého kraje, v našem případě příslušník ze Stanice Litovel.
Tento plán odborné přípravy je
vždy stanoven HSZ Ol. Kraje, a je
vždy plánován na celý kalendářní
rok. Mimo rámec tohoto plánu pak
členové naší jednotky absolvují
i několik dalších odporných příprav a školení, a to zejména praktických.
Vše je tedy cíleně směřováno
k tomu, aby naše jednotka byla
schopna vždy a všem pomoci v každé situaci.
V příštím díle Vás seznámíme s další činností JSDH Bouzov
a představíme Vám zásahové vozidlo SCANIA, včetně jeho vybavení,
které je potřebné při zásahu a je
třeba jej umět dobře ovládat.
Aktuální dění v jednotce, zvláště pak informace o výjezdech, můžete sledovat na facebookových
stránkách naší jednotky, pod profilovým označením: Hasiči JSDH
Bouzov.
V Bouzově dne 06. prosince 2015
Za Jednotku SDH Bouzov
Mgr. Dušan Tejkal
Bronislav Aigl

KOZOVSKÉ OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2015
V uplynulém roce se uskutečnili
tyto akce:
- 2. května se družstvo SDH Kozov zúčastnilo okrskové soutěže v hasičském sportu v Olešnici.
- V sobotu 13. června proběhlo za pomoci místních občanů Dětské odpoledne. Jako každoročně se zúčastnily 4 desítky dětí, které byly mimo
jiné odměněny sladkostmi a diplomem.
- SDH KOZOV a příznivci kopané uspořádaly již 15. ročník
tradičního fotbalového turnaje
KOZENKY CUP 2015. Vítězem se
stalo družstvo z Loštic Restaurace u rytíře. Další účastníci byli:
Kozenky, Mexiko, Vranová Lhota, Žízeň, Padlé hvězdy Troubelice a Palonín.
Turnaj je určen především
pro starší a pokročilé hráče,
kteří chtějí příjemně strávit poslední červnovou sobotu (fotbálkem, jídlem a pitím) a pro které
není výsledek do určité míry tak
podstatný, jak dobrá nálada, kterou tento turnaj
každoročně provází.
- 11. července se uskutečnil tradiční karneval SDH
Kozov.
- 4. července uspořádalo MS KOZOV-LES veřejný
přebor v malorážce a střelbu ze vzduchovky pro
děti na střelnici v Bouzově.
- 24. července se družstvo SDH Kozov úspěšně
zúčastnilo soutěže v hasičském sportu v Hartinkově.
- 8. srpna se uskutečnil úspěšný tradiční MYSLIVECKÝ KARNEVAL MS KOZOV-LES na hřišti v Kozově.
- 29. prosince se na návsi konalo slavnostní rozsvícení vánočního
stromku.
- 6. 12. proběhla
v Kozově Mše svatá v kapličce sv.
Barbory. Mši odsloužil otec Metoděj z Bouzovské
fary. Po mši byli
pozváni účastníci
na malé pohoštění do hasičské
zbrojnice.
Ing. Petr Bešta

Vyjádření společnosti Agir spol.
s r.o. k lomu ve Hvozdečku

V říjnovém vydání Bouzovských novin (č. 5/2015) byl zveřejněný článek zastupitele obce pana Mgr. Holuba, zaměřený na problematiku vápencového lomu v dobývacím
prostoru ve Hvozdečku. Celý příspěvek obsahuje jak řadu
nepravdivých tvrzení, mnoho spekulací a účelově vytržených vět z různých vyjádření úřadů, tak i demagogických
útoků na pověst naši společnosti. Původně jsme neměli vůbec v úmyslu reagovat na uvedený článek, protože
jsme veřejnost, hlavně na Hvozdečku, vždy v předstihu
otevřeně informovali o všem důležitém a podstatném kolem obnovy lomu. Navíc jsme nechtěli přistoupit na tuto
formu a způsob komunikace s veřejností. Nyní jsme ale
obdrželi dopis s podpisem „obč. Bouzova“, který je ve
své podstatě přímou výzvou, abychom reagovali na výše
zmíněný článek, neboť (citujeme): „...občané jsou dezinformování a tudíž chtějí mít jasno v tom, co je skutečné
a co je pravdivé. Upřímné, čestné jednání lidé ocení, zatím vznikají jen vleklé rozpory.“
Fakta, pravdivé a ověřitelné skutečnosti jsou tedy
tyto:
1. Společnost Agir spol. s r. o., je český právní subjekt,
legálně podnikající v České republice. Řádně platíme
daně v ČR, nikam je nevyvádíme do „daňových rájů“,
jsme spolehlivým dodavatelem pro naše obchodní
partnery. Naše mateřská švýcarská společnost AGIR
AG se ve Švýcarsku a v několika sousedních evropských zemích zabývá těžbou, úpravou a zpracováním
nerostných surovin a návazně jejich ukládáním a rekultivací. V současné době se úspěšně podílí na řadě
velmi významných evropských staveb, jako je například 33 km dlouhý železniční tunel KORALM (AGIR AG
zajišťuje přepravu a zpracování skoro 10 milionů tun
vytěženého materiálu ), či podobný tunel Semmering,
obojí je v Rakousku. Vzhledem k tomu, že při tom musí
plnit řadu velmi přísných Evropských norem o životním prostředí, má pro své špičkové znalosti a zkušenosti v tomto oboru výbornou pověst a díky tomu i postavení na náročných trzích. A z toho všeho můžeme
čerpat i u nás, v ČR.
2. Dobývací prostor Hvozdečko byl řádně a legálně pravomocným rozhodnutím stanoven kompetentním Obvodní báňským úřadem v Ostravě. Krajský úřad Olomouc se sice snažil napadnout, po roce jeho platnosti,
zákonnost jeho vydání, ale nadřízený orgán - Český
báňský úřad – vše bez výhrad a pochybností potvrdil.
3. Pro posuzování vlivů záměru na životní prostředí je
v současné době podaná tvz. Dokumentace EIA, kde
je vše velmi podrobně ze všech souvisejících hledisek
hodnoceno, co by obnovený lom znamenal pro životní
prostředí, zdraví obyvatel, přírodu i krajinu. K uveřejněné dokumentaci byly nyní na Krajský úřad podány
vyjádření a připomínky. Tento úřad si sám vybral nezávislého zpracovatele posudku na jejich vypořádání,
zhodnocení celé dokumentace a podání návrhu na
stanovisko. Po zveřejnění posudku se na závěr otevřeného procesu EIA uskuteční ještě jeho veřejné projednání.
4. Jsou bezdůvodně zpochybňovaná nová pracovní místa v budoucím provozu lomu. Jak je uvedeno v Dokumentaci EIA, je tam plánováno nejméně 12 pracovních
míst. Jejich přesná struktura dle jednotlivých profesí
a časový harmonogram potřeby pracovníků bude
znám až po projednání a schválení Plánu přípravy,
otvírky a dobývání, což provede opět Obvodní báňský úřad. To bude následovat až po vydání stanoviska
k Dokumentaci EIA. Rozhodně počítáme se zaměstnáváním lidí hlavně z místa a nejbližšího okolí, a spoléháme, že budoucí zaměstnance na zajímavé a dobře
placené profese najdeme především odtud. Byla by to
škoda takové šance nevyužít.
5. Hlavní ale budou přínosy pro obec Hvozdečko, Už jsme
zde na jednání s občany jasně deklarovali, co bude
provoz obnoveného lomu znamenat, co to všem tady
přinese. Máme připravený podrobný návrh na uzavření

Dohody o naší spolupráci s obcí. V ní bude zakotveno
všechno, co budeme občanům jak po stránce finanční,
tak i v podobě dalších služeb trvale po dobu provozu
lomu poskytovat. Kromě příprav v souvislosti se záměrem těžby jsme ale navíc hledali i další možnosti, které
sice přímo nesouvisí s těžbou, ale míří ku prospěchu
obyvatel Hvozdečka. Díky naší aktivitě je dnes místní
vodovod, končící až na Bouzově, ve vlastnictví obce.
Na naše náklady jsme nechali ověřit vydatnost vodního zdroje a projednávali možnost jeho potřebného

posílení. Přitom naše snaha o zajištění další nedostatkové vody do Hvozdečka byla opravdu upřímně míněná a nezištná, chtěli jsme udělat jako budoucí sousedé
něco prospěšného a užitečného.
I když si to někteří lidé dokonce už nepřejí, přesto
chceme nadále využívat této možnosti a budeme vás
pravdivě informovat o všem, co se bude týkat našeho
projektu. Věříme, že veřejnost čestné a upřímné jednání
ocení!
Ing. Karel Novotný
ředitel společnosti Agir spol. s r. o.

Obnova studánek na Bouzovsku
Obec Bouzov se zapojila do programu Mikroregionu
Litovelsko na obnovu a údržbu studánek a pramenů,
které jsou známy od dávných dob. Byly využívány občany, pocestnými, lesními dělníky, zemědělci, v dnešní době turisty a navštěvuje je i lesní zvěř. V průběhu
roku 2015 byly zmapovány dosud známé studánky
a prameny, zjištěn jejich stav a postupně podle potřeby
byly vyčištěny, rekonstruovány, nově vyzděny kamenem
a provedena jejich okolní úprava. Této akce se zhostili
nadšenci: Zdeněk Holuša z Kadeřína, Miloslav Benešl
z Bouzova, Ing. Petr Putík a Jiří Ženožička z Bouzova.
Mimo jiné úpravy byly některé studánky zakryty šindelem (dřevěným), což provedl Zdeněk Holuša, který se
rovněž podílel i na vyzdívkách kamenem. Finančně se
na této akci podílel OÚ Bouzov.
Z dosud 16ti evidovaných studánek bylo u 10ti zapotřebí provést úpravy.V 15ti studánkách je i při dnešním
suchu stále voda a jsou funkční. Pokud se ještě někde
nějaká studánka na Bouzovsku nachází, je zapotřebí ji
zachovat nebo obnovit. Nahlaste na OÚ Bouzov, kde se
nachází, aby byla zaevidována a případně obnovena.
Řada studánek přestala být využívána po zavedeních
obecních vodovodů, ale to neznamená, že staré historické studánky necháme zaniknout.
Za obnovu studánek je nutno poděkovat všem, kdo
se na jejich obnově podílí, ale i těm, kteří upozornili,
kde se staré studánky nachází.
1. Studánka „Nad Petrovým mlýnem“
(GPS: 49°39‘36.076“N, 16°54‘18.553“E) se nachází
pod Vojtěchovem nad bývalým Petrovým mlýnem,
dnes rekreačním zařízením ve Stráni bouzovských
lesů; Sloužila pocestným, lesním dělníkům, zemědělcům a využíval ji mlynář.
2. Studánka „U sv. Maří Magdalény“
(GPS: 49°41‘45.948“N, 16°54‘17.423“E) se nachází
v lokalitě Bouzov- Pivovar v rokli pod hřbitovním
kostelem. Od dávných dob sloužila pro bouzovské
občany a v době sucha sem jezdili sedláci pro vodu
a za vodu platili.
3. Studánka „V Boubelce I“ (GPS: 49°42‘21.059“N,
16°53‘38.563“E) se nachází pod Bouzovem v rokli
nad mostem silnice do Bouzova. Studánka je dosud využívána a je v dobrém stavu, sloužila občanům Dolů.

Studánka – Vežnická

4. Studánka „Vežnická“
(GPS:49°41‘20.253“N, 16°50‘45.847“E) se nachází
v údolí Vežnice u cesty vedoucí k Vežnickému mlýnu a do Kladek. Nachází se vlevo u cesty nad horní
Vežnickou loukou. Sloužila od nepaměti pocestným, lesním dělníkům a žencům na loukách k občerstvení. Nyní slouží v letních měsících dětskému
táboru.
5. Studánka „Míru“
(GPS:49°41‘44.439“N, 16°52‘20.359“E) se nachází
v lese u silnice Kozov-Blažov za autobusovou čekárnou pro Svojanovské. Byla vybudována v 80. Letech
20. Století na místě pramene, který vyvěral ze svahu svojanovským rodákem Josefem Zatloukalem
na poděkování p. Marii za to, že vyslyšela jeho prosby a vrátil se z Německého koncentráku v roce 1945
a dále za uzdravení ze zákeřné nemoci v roce 1975.
Původně byla studánka věnována panně Marii, což
bylo uvedeno na mramorové tabulce, která byla
upevněna na mramorovém podstavci, kde jsou
dodnes patrny dva otvory po šroubech. Když byla
studánka vybudována, došlo ze strany tehdejšího
politického režimu k rozhodnutí, že musí být odstraněna. Po dlouhých tahanicích, když nikdo nechtěl provést její likvidaci, došlo ke kompromisu, že
musel být odstraněn nápis Studánka panny Marie
a nahrazen nápisem Studánka Míru. Tak se podařilo studánku zachránit dodnes.
6. Studánka„U Mísy“
(GPS:49°41‘8.272“N, 16°51‘56.287“E) se nachází
v lese v lokalitě Rozsošný důl nad cestou od silnice Kozov-Blažov. Sloužila pocestným, lesním dělníkům a dnes turistům.
7. Studánka „U Sléhů“
(GPS:49°41‘6.091“N, 16°53‘7.896“E) se nachází na
spodním konci Blažova pod Strání za č.p. 10. V minulosti sloužila mimo jiné i pro provoz zdejší vápenice.
8. Studánka „V Krhole“
(GPS: 49°40‘58.382“N, 16°52‘56.280“E) se nachází
v Blažově pod svahem za č.p. 4. V 60. Letech byla
vyzdívka z kamene nahrazena skruží a vybavena
ruční pumpou. Tato studánka slouží od nepaměti
blažovským občanům
9. Studánka „U Švecové vápenice“
(GPS:49°40‘12.631“N, 16°53‘32.987“E) se nachází
v Kadeříně na louce pod návsí vlevo od cesty vedoucí směrem na Javoříčko. V minulosti sloužila hlavně
vápeníkům z bývalé vápenice
10. Studánka „Pod Strání“
(GPS: 49°39‘50.827“N, 16°53‘54.384“E) se nachází
v lese v lokalitě Jokle za Kadeřínem pod cestou do
Vojtěchova. Sloužila v dávných dobách vápeníkům
u zdejších vápenic a při těžbě tuhy v této lokalitě
11. Studánka „Pod Kamennou cestou - Šnoblova “
(GPS:49°42‘29.642“N, 16°53‘15.200“E) se nachází
v rokli u potoka v blízkosti staré cesty Kamenná
vedoucí z Dolů do Bouzova. Byla využívána občany
z Dolů

12. „Bílá Studánka“ pod hradem Bouzov nad cestou
Taliánka (GPS:49°42‘12.694“N, 16°53‘10.894“E).
Je známa od nepaměti a v době sucha sem chodili bouzovští pro vodu. Při stavbě cesty Talijánka
zde brali vodu italští dělníci, kteří zde pracovali.
Tato studánka je největší ze všech studánek na
Bouzovsku, bohužel, letos poprvé v době velkého
sucha je bez vody
13. Studánka „V Korýtkách“
(GPS:49°40‘50.091“N, 16°54‘39.806“E) se nachází
v lese Paní Hora pod Javoříčkem nad loukou v blízkosti jezírka Strž. Je zde velice kvalitní voda, využívána pro kojence.
14. Studánka „Pod Kamennou cestou - horní“
(GPS:49°42‘27.281“N, 16°53‘31.587“E) se nachází
na Dolách v rokli u potoka v blízkosti staré cesty
Kamenná z Dolů do Bouzova pod Winklerovým
15. Studánka „V Boubelce II“
(GPS: 49°42‘20.250“N, 16°53‘39.447“E) se nachází pod Bouzovem v rokli nad mostem silnice do
Bouzova nad studánkou I

Studánka - U Švecové vápenice

16. Studánka „V Boubelce III“
(GPS:49°42‘20.256“N, 16°53‘39.582“E) se nachází
pod Bouzovem v blízkosti studánka „V Boubelce II“.
Je vybavena ruční pumpou a zařízením pro odběr
vody. Již v minulosti sloužila pro občany Doly
Jiří Ženožička st.

V Kadeříně posvětili kapličku sv. Huberta
V Bouzovské osadě Kadeřín byla v neděli 4. října 2015
odpoledne posvěcena nová kaplička postavená ke cti
sv. Huberta. Kapličku postavil lesník Vladimír Holuša
se svými syny Zdeňkem a Martinem v honitbě Kadeřín - Vojtěchov. Byla posvěcena za hojné účasti občanů a myslivců bouzovským farářem P. Metodějem Hofmanem O.T., který ve své promluvě vzpomenul světce
a patrona sv. Huberta a dále zdůraznil, že kaplička
neslouží pouze myslivcům, ale všem občanům, kteří
mají rádi přírodu v krásném kraji Bouzovska a jeho
okolí. Kaplička se nachází na okraji osady Kadeřín vlevo u cesty vedoucí k domu č. p. 5 rodiny Holušovy.
Jiří Ženožička

Foto: Pavel Beďač

ZPRÁVY Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI
Drazí bratři a setry v Kristu, vážení spoluobčané.
opět prožíváme dobu adventní a připravujeme se na Vánoce. Čekáme krásnou a poklidnou atmosféru Vánoc. Ta
bude ale pro některé poznamenána válečnými konflikty,
které jsou častým důsledkem sobectví, které se snaží vlastní zájmy prosadit na úkor ostatních. Vidíme v televizi každý
den záběry, které nám ukazují podmínky, ve kterých musí
lidé donuceni opustit své domovy žít. Proč o tom píši? Snad jen proto, že
bych Vás rád požádal, aby jste si o těchto vánocích opět uvědomili co máte,
když žijete v naši zemi, kde sice nemáme všechno dokonalé, ale v porovnání s jinými zeměmi nám v podstatě nic neschází. A hlavně uvědomte si koho máte vedle sebe, učte se je vnímat
a děkovat za to, že nejste sami a neznepříjemňujte si vzájemné vztahy zbytečnými spory, závistí nebo nenávistí.
Vždyť každý den vidíme jak křehký náš život je a jak málo stačí, aby byl ukončen. Užívejte si tedy atmosféru
Vánoc s těmi, kteří Vás obklopují právě teď a nenechte si ji pokazit tím co se děje kolem Vás. Nekoukejte k sousedům za plot, aby jste zjistili, co Vám schází, ale začněte vnímat to co máte jenom vy. Nevíme kolik máme času
na této zemi, ale víme, že máme čas, který prožíváme právě teď, tak se ho snažme prožít co nejlépe. I letošní
Vánoce budou příležitostí znovu zakusit, že ten největší dar, který máme je skrytý v úsměvu druhého, který na
jeho tváři vykouzlí štěstí z naší blízkosti. Říká se tomu láska, slovo mnohdy pokřivené a s jinými významy, než
mu náleží. Ale ta opravdová láska se neptá co pro mne ten druhý může udělat, ale ptá se, je díky mně ten druhý
šťastný a co mohu udělat proto, aby byl šťastnější a jeho štěstí naplňovalo i mne? Kéž tedy tato snaha obdarovat druhé sebou samým u Vás přetrvá po celý příští rok a připraví Vám mnoho drobných zázraků lásky skrytých
ve slovech apoštola Pavla: “Blaženější je ten kdo dává než ten kdo bere!” To Vám upřímně přeji, vyprošuji a na
společné slavení vánočních svátků s naší farností Vás srdečně zvu
Otec Metoděj

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
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Štědrý den

Slavnost
Narození Páně

20.30
22.30
16.00

9.30
8.00
11.00

27. 12.

28. 12.
Svatých Mláďátek,
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Farnost Bouzov Vás srdečně zve na

OTVÍRÁNÍ
JESLIČEK
ve čtvrtek 24. prosince ve 14:00 hod.
v bouzovském kostele.

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

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

v neděli 3. ledna 2015 v 17:00 hodin.
Přijďte si prodloužit vánoční čas
poslechem krásné hudby.
Marcela Foltasová

Misijní jarmark® v Bouzově

V sobotu dne 28. listopadu proběhlo na náměstí
obce Bouzov slavnostní rozsvícení stromečku. Při této
příležitosti pořádal Seniorklub Bouzov ve spolupráci
s farním společenstvím historicky první Misijní jarmark®.
Členky Seniorklubu napekly koláče a další výborné slané a sladké pochutiny. Poštou jsme obdrželi od
paní Bronislavy Halbrštátové, diecézní ředitelky PMD,
mnoho krásných produktů z Misijních klubek, které
pak nabízelo a prodávalo místní farní společenství.
Velký zájem byl zejména o výrobky dětí. Tyto výrobky
vznikají v České Republice právě v Misijních klubkách
dětí, které se takto již od mala učí pamatovat ne na
sebe, ale na druhé, kteří potřebují jejich pomoc.
Familiáři Německého řádu dále věnovali do prodeje klášterní produkt – řádový likér Goldkreuz®

vlastní provenience, vyrobený ze 14-ti bylin podle
starých receptur. Výtěžek
pak darovali na Papežská
misijní díla.
Prodejem těchto výše
uvedených produktů byly
získány prostředky na podporu těch nejchudších většinou ze zemí třetího světa.
Získány tak byly prostředky
v celkové výši 7.950,- Kč,
což např. v přepočtu znamená, že bude zachráněn
na jeden rok na misiích z největší bídy život 40-ti dětem. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!!
Lubomír Macek FamOT

Mše svatá za arcivévodu Evžena
Dovolujeme si vás srdečně pozvat
na slavnostní bohoslužbu
slouženou u příležitosti 61. výročí úmrtí
arcivévody Evžena Habsburského,
velmistra Řádu německých rytířů,
obnovitele hradu Bouzova.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov

neděle 27. 12. 2014, 10:45 hod.
Liturgii doprovodí:
Místní chrámový sbor pod vedením Barbory Putíkové.

Seniorklub Bouzov „Ohlédnutí za rokem 2015“
13. 1. 2015 Paní Hyjánková nám popřála do Nového roku hodně zdraví a přečetla plán
činností na letošní rok. Rovněž byl pozván Ing. Foltýn, který nás informoval,
co se v letošním roce vše bude konat.
10. 2. 2015 Byl pozván důchodce pan Viktor Labounek, který nám připravil velmi zajímavé
zážitky ze svého pobytu v Jihoafrické
Angole. Pracoval v Papcelu Litovel a pak
byl pracovně v Angole, kde zažil v zajetí
protivládního hnutí mnoho útrap – vedro, zimu, hlad i žízeň. Také nám ukázal
fotky, kde byl se skupinou svých kamarádů 15 měsíců.
10. 3. 2015 Oslava MDŽ. Vyhrávala nám kapela BETA-TRIO z Olomouce. Hráli velice pěkně
celé odpoledne, také jsme si i zatančili.
Také chlebíčky i moučníky nám chutnaly, tak jsme odjížděli domů velmi spokojeni.
14. 4. 2015 Byl pozván hanácký vypravěč J. Linduška z Litovle, který měl napsaných několik knížek v hanáčtině. Pro pobavení
nám z nich přečetl veselé historky i básničky, takže jsme měli příjemné odpoledne.

12. 5. 2015 Konala se májová veselice s bohatým
pohoštěním. Pro zpestření nám zahrál
pan Koupil k tanci i poslechu, pro dobrou náladu, tak jsme odjížděli spokojeni domů.
9. 6. 2015 Konal se tradiční pochod Taliánkou,
kde je krásná procházka lesní přírodou,
zvláště, když je pěkné počasí. Na hřišti
opět setkání s ostatními při družném
pohovoru a dobrým jídlem – pečenými
kuřaty, uzeninou i pivem.
22. 9. 2015 Naše vedoucí paní Hyjánková společně s paní Novákovou připravily zájezd
trasa: zámek Litomyšl, Nové Hrady
a závěrem Růžový palouček. Na renesančním zámku je nejcennější interiér „zámecké divadlo“, vše je originální včetně 16ti obrazů, dekorací kulis
a dvou opon. Po původních parketách
vcházíme do sálu, kde je krásný křišťálový lustr. V bitevním sále je nejdelší
kulečníkový stůl, v jídelně krásný porcelán i sklo. Zastavujeme se v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže a schodištěm sestupujeme na náměstí s nejdelším podloubím v Evropě. Po obědě

jedeme do Nových hradů. Hlavní sál
má fantastické štuky, křišťálový lustr,
„třináctá komnata“, což je bar s množstvím koňaků, likérů, vín a bar pultem.
Jídelnu a knihovnu užívají majitelé.
V přízemí je výstava expozic nábytku
z pražského muzea. Před zámkem je
parková úprava s vodními kaskádami,
za zámkem je ovocná a zel. Zahrada,
nad ní je muzeum cyklistiky. Poslední
cíl byl Růžový palouček, je obklopen
botanickým parkem. Je zde vysázen
javor, jeřáb, lípa, smrk, topol, jasmín
a šeřík. Památník je čtyřboký 4,5 m
vysoký sloup, nahoře koule půlmetrového průměru, r. 1986 evidován jako

kulturní památka. Zase jsme bohatší
o krásy naší vlasti!
24. 10. 2015 Zájezd od Těšetic na ochotnické divadlo – Komedie od Václava Štecha pod
názvem „Napoleon na předměstí aneb
Deskový stolek.“
10. 11. 2015 Jako host přijela cestovatelka paní
Knollová, která nám promítla film o Srí
Lance a prodávala cejlonský čaj. Film
byl velmi zajímavý, který nám přiblížil
život tamějších obyvatel.
8. 12. 2015 Mikulášská besídka spojená s občerstvením i tombolou. Mezi námi už proběhla vánoční atmosféra – bylo to příjemné
odpoledne, spojené i s hudbou.
			
Tichá Emilie

TJ SOKOL BOUZOV
Již tradičně přicházíme se stručným zhodnocením podzimní části soutěže. Stejně jako před
rokem jsme na tom velmi dobře a nacházíme se
na třetím místě tabulky s bilancí 8 výher, 3 výher
a 1 prohry po pokutových kopech (při nerozhodném
výsledku se kopou penalty a vítěz rozstřelu získává bod navíc) a 2 proher. Stejně jako loni jsme byli
úspěšnější venku, v sedmi zápasech jsme poznali
hořkost prohry pouze na penalty v Králové. Ve většině zápasů naše mužstvo předvádělo pro diváka
solidní fotbal.
Jako vždy bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří navštěvovali naše zápasy. Samozřejmě je
srdečně rádi přivítáme i v jarní části. Hlavní poděková-
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Tabulka III. třídy			
1. Sokol Majetín			
2. Sokol Drahanovice		
3. SOKOL BOUZOV		
4. Sokol Mladeč			
5. SFK Nedvězí			
6. FK Hlubočky B			
7. SK Králová			
8. Sokol Nová Hradečná		
9. FC Lužice			
10. Moravský Beroun B		
11. Sokol Velký Újezd		
12. Sokol Bohuňovice B		
13. TJ Těšetice			
14. SK Náměšť na Hané B		

BOUZOV
Mladeč
BOUZOV
BOUZOV
Nedvězí
BOUZOV
M. Beroun B
BOUZOV
V. Újezd
BOUZOV
Hlubočky B
BOUZOV
Králová
N. Hradečná
Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

ní opět patří dobrovolným nadšencům,
bez jejichž pomoci při zápasech a různých akcích bychom nemohli fungovat.
Další poděkování si zaslouží zaměstnanci Obecního úřadu v čele se starostou Ing. Zdeňkem Foltýnem, a také naši sponzoři:
Obecní úřad, Bouzovské lesy, Stavební firma Tomek,
David Škrabal, Radek Konečný, Jiří Švec, hrad Bouzov,
Galerie v podhradí, Javoříčské jeskyně, David Rosí,
PharmDr. Zdeněk Kroupa, Kosmetika a masáže Andrea Vymazalová, zahradnictví Jan Holub Hvozdečko,
ubytování Ontekovi, Relax park Bouzov, vydavatelství
a nakladatelství ANAG, Kondor 112 – bezpečnostní
služby Dušan Tejkal.

N. Hradečná
BOUZOV
Lužice
Drahanovice
BOUZOV
Náměšť B
BOUZOV
Těšetice
BOUZOV
Majetín
BOUZOV
Bohuňovice
BOUZOV
BOUZOV
V
12
11
8
8
6
6
5
5
3
4
3
3
4
2

VP
1
2
3
2
1
2
2
0
3
0
2
0
0
0

PP
1
0
1
2
2
0
0
3
1
3
0
3
0
2

2:1
0:0
2:2
2:5
1:1
1:0
0:1
8:0
1:3
0:2
2:4
5:2
1:1
2:3
P
0
1
2
2
5
6
7
6
7
7
9
8
10
10

Blekta, Bosák
p.k. 6:7
p.k. 3:2 Blekta, Bosák
Blekta, Kubíček
p.k. 2:4 D. Procházka
Bosák
Schmidt
Bosák 3, Schmidt 2, Zbořil, Blekta, Kyselák
Krejčí, Bosák, Schmidt
Bosák 2, Kyselák, Blekta
Bosák 3, Schmidt, Krejčí
p.k. 5:4 Blekta
Kyselák, Blekta, Kubíček
skóre		
50 : 8		
62 : 24		
33 : 19		
23 : 18		
46 : 30		
32 : 32		
25 : 39		
24 : 30		
21 : 38		
23 : 34		
20 : 38		
18 : 32		
21 : 43		
18 : 31		

body
39
37
31
30
22
22
19
18
16
15
13
12
12
8

Závěrem si dovolujeme všem občanům popřát klidné svátky, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2016.
								

Za Sokol Bouzov
Petr Formánek

ASDS Moribundus a SDH Olešnice

Hasiči Bouzovského okrsku
Vás zvou na

pořádají

OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES,

Tříkrálový
šachový turnaj

který se bude konat

v sobotu 16. ledna 2016

v sobotu 9. ledna 2016 v 10:00 hod.

v sále zem. společnosti Bouzov

v obecní klubovně v Olešnicích
Kategorie:
- dospělí
- žáci (věk do 15 roků)

SDH Bouzov
pořádá

v sobotu 20. února 2016

Startovné činí 30,- (dospělí)

HASIČSKÝ PLES
v sále zem. společnosti Bouzov
Od 14 hod.

Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte si vzít
sebou pevné nervy a dobrou náladu.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

P O Z V Á N Í NA TRADIČNÍ

ZIMNÍ POCHOD

OKOLÍM
HRADU BOUZOV
který se bude konat

v neděli 27. prosince 2015
START OD 8.00 DO 9.30 HOD.
Z RADNIČNÍHO SÁLU,
CÍL OPĚT V RADNIČNÍM SÁLE.
Občerstvení po trase i v cíli ZAJIŠTĚNO.
ZVEME VŠECHNY RODIČE S DĚTMI
A VŠECHNY PŘÍZNIVCE TURISTIKY

Přihlásit se můžete do 8. ledna na adrese:
Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 26
tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz

,

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 2016
Komunální odpad
14. ledna
28. ledna
11. února
25. února
10. března
24. března
7. dubna
21. dubna
5. května
19. května
2. června
16. června
30. června

14. července
28. července
11. srpna
25. srpna
8. září
22. září
6. října
20. října
3. listopadu
17. listopadu
1. prosince
15. prosince
29. prosince
Plasty

7. ledna
4. února
3. března
31. března
28. dubna
26. května
23. června

21. července
18. srpna
15. září
13. října
10. listopadu
8. prosince
Papír

12. ledna
9. února
8. března
5. dubna
3. května
31. května
28. června

26. července
23. srpna
20. září
18. října
15. listopadu
13. prosince

Nebezpečné a velkoobjemové odpady: 21. května a 22. října
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