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Víte, že …..

SDĚLENÍ

 Do 1. třídy Základní školy v Bouzově nastoupilo
14 žáků.

Rada obce odsouhlasila dohodu s agenturou
Mgr. Dušan Tejkal – Agentura KONDOR-112 se sídlem Bouzov 13, 73 25 Bouzov, o zajištění odchytu
volně pobíhajících psů na teritoriu obce Bouzov
a okolních obcí místně příslušných, a jejich krátkodobém umístění do dočasného psího domova
(dále jen DPD). Provozní doba DPD PO-PÁ 8–10 hod.,
17–19 hod., SO-NE 8–10 hod. Ve státem uznané
svátky je provoz uzavřen. Tel. kontakt 774 126 091.

 Pro školní rok 2016/2017 je do Mateřské školky
v Bouzově zapsáno celkem 40 dětí.
 Za velkého zájmu návštěvníků proběhly v měsíci
srpnu dvě akce „Moravské hrady“ a „Balony nad
Bouzovem“. Obec touto cestou děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci těchto akcí.
 Dne 22. 10. 2016 proběhne sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů.

UPOZORNĚNÍ
Rada obce Bouzov na svém 41. zasedání dne
31. 8. 2016 rozhodla o zákazu ohňostrojů na náměstí v Bouzově a přilehlých prostorách bez dozoru hasičů a případné pořadatelské služby. K tomuto rozhodnutí nás vedla především snaha předcházet
případným škodám na zdraví a majetku jak Obce
Bouzov, tak i našich obyvatel. V poslední době se
pořádání ohňostrojů mimo tradičního Silvestra
a státních svátků stává čím dále více módou a zvláště v suchém období, které nyní je, je hrozba požárů nezanedbatelná. V neposlední řadě jsme vzali
v úvahu i rušení nočního klidu, neboť ohňostroje
v létě se střílí i po dvaadvacáté hodině. V případě
organizace ohňostroje je třeba zaslat písemnou žádost na OÚ Bouzov. Ve spolupráci s organizátorem
bude upřesněno místo a hodina provedení ohňostroje. Ohňostroj bez povolení se bude řešit v přestupkovém řízení. Děkujeme všem občanům za dodržování tohoto „omezení“
Žádáme všechny občany, kteří mají připomínky k instalovanému bezdrátovému rozhlasu, aby podněty
podali na OÚ Bouzov. Jedná se především o špatné pokrytí obce, nesrozumitelnost apod. Následně
bude požádána dodavatelská firma o nápravu.
Upozorňujeme občany, že dne 20. 10. 2016
bude OÚ Bouzov z důvodu odstávky elektřiny
uzavřen.
Při kontrole úhrady poplatků bylo zjištěno, že
stále nemají všichni občané uhrazen poplatek
za odvoz TDO a poplatek za psa. V případě neuhrazení do 30. 11. 2016 bude poplatek navýšen.
Neuhrazené uvedené poplatky bude OÚ vymáhat srážkou ze mzdy nebo jiných příjmů.

Poděkování
Římskokatolická farnost v Bouzově děkuje
všem občanům, kteří přispívají na hodové
mše svaté. Finanční prostředky budou využity na provoz, údržbu a opravy kostelů.
Za farnost Jiří Ženožička

Rada obce schválila zřízení pozemkové komise.
Tato komise se mimo jiné bude zabývat i zábory
obecních pozemků. Jedná se především o oplocení předzahrádek a skládky materiálu na obecních
pozemcích. Těchto případů je celá řada. Žádáme
všechny majitele rodinných domů, kteří mají neoprávněně oplocený obecní pozemek, aby požádali
obec o odprodej.
Obec zve občany Bouzova, kteří využívají teplo z centrální kotelny na schůzku, která se uskuteční dne 14. 11. 2016 v 17 hod. v Radničním sále
na Bouzově. Toto setkání se uskuteční v souvislosti s přechodem na novou moderní technologii vybudovanou v areálu zem. družstva. Přítomni budou
odborníci, kteří vysvětlí princip dodávky tepla do
jednotlivých objektů a zodpoví případné dotazy.
V rámci zlepšování a zkvalitnění informovanosti občanů o dění v obci a zvláště o jednáních na veřejných zastupitelstvích obce jsme zakoupili licenci programu UZOb.cz, která v nejbližší době bude
zpřístupněna všem občanům a široké veřejnosti.
Od příštího zastupitelstva obce bude zveřejněno
nejenom usnesení zastupitelstva, ale i zápis z celého jednání včetně jmenovitého hlasování k jednotlivým bodům. Zastupitelé potom budou mít usnadněnu přípravu na jednání zastupitelstva, protože si
budou moci přečíst nebo stáhnout podklady, které
Obecní úřad připravuje ke každému jednání. Na webové stránky se nyní dostanete jednoduše na adrese: http://uzob.cz, zadáte název obce Bouzov a dostanete se k potřebným údajům. Chystáme přímý
odkaz z našich oficiálních obecních stránek tak, aby
přístup byl co nejjednodušší. V současné době „vychytáváme“ drobné nepřesnosti v systému a plný
kvalitní provoz předpokládáme právě pro příští jednání zastupitelstva v prosinci tohoto roku.
Doufáme, že nový program bude k užitku jak zastupitelům, tak i celé veřejnosti.

Poděkování
V neděli 17. září 2016 byla sloužena v naší kapličce v Jeřmani mše svatá. Děkujeme panu faráři a všem ostatním, kteří se na ní podíleli.
Také děkujeme ostatním bouzovským farníkům, kteří přispěli na tuto mši svatou. Počasí
nám přálo a tak bude velice pěkná vzpomínka na tuto milou událost.
		
paní Anežka Bártová z Jeřmaně
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Vánoční čas pomalu klepe na dveře.
Zveme všechny občany na už tradiční adventní setkání u vánočního stromu na náměstí
v Bouzově. Setkání budou v následujících termínech vždy od 16.00 hodin.
26. 11. SDH Bouzov
3. 12. Myslivecké sdružení
Kozov
10. 12. Základní
kladní škola
17. 12. SDH Bouzov

SDH Blažov
pořádá

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
A MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
dne 2. 12. 2016
v 16.30 hod.
na návsi v Blažově.

Panu

Marku Zatloukalovi
ze Svojanova
k jeho krásným 40. narozeninám
přejeme hodně štěstí, lásky, pevné zdraví
a spoustu radosti ze života.

Dětský den ve Hvozdečku
Je již tradicí, že ve Hvozdečku dobrovolní hasiči
pořádají Dětský den. Už si snad nikdo ani nevzpomene, kdy se tak stalo poprvé.
Tento rok tomu nebylo jinak. Hned první sobotu v červenci očekávaly netrpělivě pohádkové postavičky první návštěvníky. U vodní nádrže
jste mohli potkat Šaška, který dával všem dětem
na cestu fruika, protože počasí nám letos přálo
a bylo opravdové vedro. Hned u hlavní silnice vás
očekával Myslivec, u kterého jste si mohli vyzkoušet znalosti lesních zvířátek. O kousek výše směrem k lesu seděla Popelka v trávě a přebírala fazole s čočkou. Pomohli jste, děti, Popelce? Pokud
jste si nebyli jisti, jakým směrem se máte dále ubírat, cestu vám určitě ukázala Smrtka. Ale nebojte
se, kosou nikdo za krk nedostal. V lomu jste mohli
potkat indiány, zastříleli jste si s nimi z luku a poseděli u týpí. S fotbalistou míčem srazili pár kuželek a s lovcem stříleli ze vzduchovek. Ale cesta
pohádkovým lesem zdaleka v lomu nekončí. Vyšlapeme kopec, který v tom vedru dal opravdu zabrat, a mohli jsme potkat Zlou královnu. U ní jsme
si míčkem zastříleli na malé trpaslíky v trávě a za
odměnu dostali bonbonek a ti odvážnější i krásné červené jablko. O kousíček výš, kdyby to tak
Zlá královna věděla, posedávala v trávě Sněhurka s trpaslíkem. U ní jsme si zaskákali v pytlích.
A pozor!, teď vcházíme do lesa a tady, jak je známo, přebývají loupežníci! Hned poté, co jsme byli
oloupeni o poslední drobné od loupežnického potěru, nás vítá loupežník Sarka Farka ve své lesní
krčmě. Rodičové, prarodičové, tetičky a strejdové se svlažili u chlazeného piva, zatím co děti se
mohli pokochat krkavcem Čendou a jinými dravci. Pivo dopito, vyrážíme na další cestu. Ještě nejsme na konci! Za nenápadnou zatáčkou na nás
čeká Pirátka a její mapa pokladu. Našli jste všichni plnou truhlici pokladů? Tak můžeme pokračovat dále. Hlouběji v lese nás z perníkové chaloupky vítá Čarodějnice. Něco vaří, něco peče, raději
přidáme do kroku. Nejdeme dlouho a potkáváme
Červenou Karkulku s myslivcem a o kousek dále
na nás čeká Křemílek s Vochomůrkou. Sedí si na
peřině a něco sepisují. Co to je? No přece diplom
každému, kdo absolvoval tuhle mnohdy nebezpečnou cestu.
Ale tento den zdaleka nekončí. U hospody na
hřišti se zpívá a tančí. Daisy si pro nás připravila program pro děti a rodičové si mohou odpočinout a občerstvit se. Máme pro vás nachystané pečené makrely, dobroty z udírny a palačinky
pro děti i dospělé. A je tu večer a s ním karneval
se skupinou Hubertus. Hrálo se a zpívalo až do
pozdních hodin.
A tak to tu ve Hvozdečku máme. Přijďte se za
námi podívat i příští rok, určitě se zase vydáme pohádkovým lesem za kouzelnými bytostmi, abychom
si s nimi zasoutěžili.
Moc se na vás těšíme
Lucie Vlčková – Dobrovolní hasiči Hvozdečko

Dobrovolní hasiči Hvozdečko

by rádi poděkovali:

Janu Holubovi – za všechny sponzorské dary
minulé a snad i budoucí
Andreji Csikovi – za zapůjčení všemožných
zvířátek lišky počínaje a vydrou konče na Dětský den
ZD Klopina – za výborné müsli tyčinky Fit
a všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem
pomohli při organizaci akcí v tomto roce

Už nám naskočil další školní rok, rok 2016/2017.
Zahájili jsme ho tradičně v Galerii v podhradí, kde
jsme přivítali letos 14 prvňáčků! Uvítali je osmáci
a deváťáci kytičkou i prvními mazáckými radami.
Hned startujeme na ostro - učíme se, opakujeme, protože během prázdnin se nám spousta vědomostí vykouřila z hlavy a musíme si zase zvykat si
na poprázdninový režim. Od října se už opět rozjedou odpolední kroužky, takže nás čeká víc zábavy.
Vybrat si můžeme z aerobiku, výtvarky, keramiky,
dramaťáku. Deváťáci se hned od září vrhli do kroužku zaměřeného na přípravu k přijímačkám.
Ve spolupráci se ZUŠ Litovel probíhá opět výuka
hry na flétnu a klavír a jako každý rok funguje na
prvním i druhém stupni reedukace. Integrovaným
dětem se nadstandardně věnujeme nejen v kroužcích reedukace, ale i ve výuce, naprosto samozřejmě jsme se zapojili do často zmiňovaného procesu
inkluze ve školství, který ostatně u nás ve škole bezvadně funguje už několik let.
A copak se ještě ve škole dělo, děje a bude dít
v nejbližší době? Čtvrťáci a páťáci už stihli trénovat na dopravním hřišti v Mohelnici, aby mohli na
jaře v klidu a s přehledem složit zkoušky na cyklistický průkaz. Pojedeme se kulturně vzdělávat do
divadla v Šumperku, děti I.stupně na představení
Malý Nemo a velcí žáci na klasickou divadelní hru
Cyrano z Bergeracu. Už brzy začneme vyrábět zboží
a připravovat nějaká zajímavá vystoupení na předvánoční jarmark. Termín máme jistý, takže v sobotu
10.prosince se moc těšíme na všechny návštěvníky
jarmarku. Tentokrát bychom si rádi více zamlsali….
nechejte se překvapit! Průběžně nám jezdí do školy zástupci různých středních škol se svými prezentacemi, aby nabídli deváťákům zajímavé obory na
středních školách. Je velice důležité si zavčas a peč-

livě vybrat zaměření, které bude žáky nejen bavit,
ale taky jej zvládnou.
Máme zvolené zástupce do žákovského parlamentu, takže se začneme pravidelně scházet a povídat si o možnostech a nápadech, které by naší
škole a žákům pomohly a posunuly nás dál.
Na závěr bych ještě touto cestou velice ráda poděkovala všem sponzorům, kteří sice většinou nechtějí být jmenováni, ale jejichž podpory si opravdu ceníme.
Hezké podzimní dny v záplavě barevného listí
a pokud možno bez plískanic vám přeje
za děti a zaměstnance naší školy
Andrea Řezníčková
www.zsbouzov.cz

Zpráva o činnosti Jednotky SDH Bouzov
Vážení a milí spoluobčané,
po krátké odmlce Vás touto cestou opětovně
budeme informovat o činnosti Jednotky SDH Bouzov. Dobrovolní hasiči, včetně členů jednotky, se
velice aktivně zapojují do kulturního dění v obci,
a stejně tak i do dalších obecně prospěšných aktivit. V posledních měsících se jednalo o dvě stěžejní akce, které výrazným zatížily běžný způsob
života našich občanů. Jednalo se o akci „BALONY
BOUZOV“ a hudební festival „MORAVSKÉ HRADY“,
kdy pomoc dobrovolných hasičů na těchto akcích
byla stěžejní.
V červnu 2016 oslavil náš sbor krásných 130 let
od jeho založení. Oslavy této mimořádné události,
která trvala dva dny, se zúčastnilo několik pozvaných dobrovolných hasičských sborů z okolí, ale
také členové profesionální jednotky HZS Olomouckého kraje – stanice Litovel. V první den oslav se
uskutečnila mše v bouzovském kostele, po které

následoval krátký průvod do obecního sálu, kde se
proběhla slavnostní schůze.

Druhý den oslav se nesl ryze v hasičském duchu.
V dopoledních hodinách proběhlo námětové cvičení na místní základní školu, spojené s evakuací
osob. Zde byla k vidění ukázka hasičské techniky,
spojená s ukázkou taktiky zásahu při požárech ve
školských zařízeních.
V odpoledních hodinách pak proběhla ukázka vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel, kdy byla nasimulovaná dopravní nehoda dvou osobních vozidel na křižovatce u bytovky (u bývalého letadla). Na této ukázce se podíleli
jak členové JSDH Bouzov, tak i příslušníci HZS Litovel. Zde byl k vidění postup záchranářů při vyprošťování osob z vozidel a následné poskytování
první pomoci.
Celý den pak probíhala ukázka hasičské techniky, a to jak moderní, tak i historické. Dalším doprovodným programem pak byla ukázka práce kynologické skupiny se speciálně vycvičenými psy na
vyhledávání osob, práce členů Českého červeného
kříže či práce pracovníků BESIP. Nelze opomenout
ani ukázky práce mladých hasičů, kteří provedli
ukázky několika požárních útoků.
Jak jsme Vás již informovali dříve, členové jednotky musí absolvovat patřičná odborná školení a výcvik, aby jednotka splnila svoji povinnost
po stránce odbornosti. Vzhledem k tomu, že členy
jednotky nyní čeká odborný výcvik ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, který se uskuteční
pod záštitou profesionálních hasičů HZS Olomouckého kraje, museli v posledních dnech členové jednotky absolvovat teoretický i praktický výcvik v této
problematice, a dále školení v poskytování první
pomoci, se zaměřením na osoby zraněné při dopravních nehodách.
V této souvislosti je na místě zmínit nedávný
zásah naší jednotky při dopravní nehodě motocyklu v Kovářově, kdy členové jednotky na místě
provedli zajištění místa dopravní nehody a asistovali osádce ZZS při ošetření lehce zraněné spolujezdkyně.

V našem příštím příspěvku Vás blíže seznámíme
s průběhem výše zmiňovaného výcviku ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel a s technikou,
která se při této činnosti používá.
Aktuální dění v jednotce, zvláště pak informace o výjezdech, můžete sledovat na facebookových
stránkách naší jednotky, pod profilovým označením: Hasiči JSDH Bouzov.
Mezi další zásahy Jednotky SDH Bouzov patřily např. požár osobního vozidla v Blažově, prasklý
vzrostlý strom v Jeřmani či požár hospodářské budovy v Podolí u Bouzova.

V Bouzově dne 10. října 2016
Za Jednotku SDH Bouzov
Mgr. Dušan Tejkal
Bronislav Aigl

bEZPEčNOST V NaŠiCH ObCÍCH

Vážení a milí čtenáři,
dnes nebudu pokračovat v našem seriálu –
OCHRANA OBJEKTŮ, ale rád bych se zde zmínil
o bezpečnosti jako takové. S příchodem podzimního času se nám krátí den. Tento čas způsobuje pozdní rozednívání a brzké stmívání, což jak
všichni víme, je v této době viditelnost omezená. Když k tomu přidáme například lehký opar
či hustou mlhu, deštivé počasí či jiné ztěžující
povětrnostní podmínky, je zde zvýšené bezpečnostní riziko, a to zejména v dopravě. Podzimní
únava se může podepsat i na bezpečnosti práce – zejména při domácích pracích spojených

s chystáním zásob topení na zimu, pracích na
polích a zahradách nebo podzimního úklidu okolo svých domů. V tomto období by se každý měl
chovat bezpečně a ohleduplně ke svému okolí
a k sobě samému.
Mějte prosím na paměti, že osoby pohybující se
mimo osvětlenou obec, musí být vybaveni reflexními prvky. V dnešní době je na trhu nepřeberné
množství těchto doplňků, které jsou i velmi dobře
esteticky řešeny, a proto doporučuji každému, aby
si takové bezpečnostní prvky pořídil.
Na závěr dnešního krátkého článku bych Vám
všem chtěl popřát krásné a pohodové prožití tohoto podzimního času, spojeného především s pestrobarevností přírody a blížícím se příchodem
zimy.
Agentura KONDOR 112
Security agency
Bouzov 13, 783 25 Bouzov, okr. Olomouc
GSM brána: +420776589147, +420776752677
e-mail: kondor112@seznam.cz

internet: www.kondor112.cz

Mgr. Dušan Tejkal
V Bouzově, dne 10. října 2016

POLITICKÁ STRANA MORAVANÉ
MÍSTNÍ ORGANIZACE
BOUZOV
Toto cestou děkujeme všem účastníkům krajských voleb –
říjen 2016, hlavě našim aktivním voličům za jejich hlas pro
naši stranu.
Velké poděkování rovněž patří všem, kteří se podíleli na
organizaci a zajištění řádného průběhu voleb, zejména pak
členů volebních komisí.
členové MO Bouzov
V Bouzově, dne 10. října 2016

Skončily prázdniny a do života se nám opět dostává řád a pořádek. Ne že by o prázdninách nebyl, ale určitý smysl pro povinnost je větší. Škola je
základ, každý rok se většina žáků poposune o třídu víš, a tím má i více starostí a náročnosti. Více
starostí nejen pro malé či velké studenty, ale i pro
jejich rodiče. Peníze lítají do všech stran. Učebnice, sešity, pomůcky do školy, mimoškolní aktivity,
cestovní výdaje a z loňských papučí se už začíná
klubat palec ven. Tak to prostě chodí a je to tak
v pořádku. Ono totiž když je něco zcela zdarma,
lidi si toho neváží a to rozhodně není dobře. I ten
kaktus musíte jednou za čas zalít, aby se vám jednou za rok pochlubil svým květem.

Je začátek září, rána už jsou studená. Čekám
v Mohelnici na vlakovém nádraží a hlavou mi jdou
všelijaké myšlenky. Přemýšlím, proč lidé klepající
se zimou, ještě s nerozlepenými kukadly si odpalují jednu cigaretu za druhou. Labužnicky potahují a s pootevřeným koutkem úst vypouští obláček dýmu, s přivřenýma očima, každý směrem do
vymezeného prostoru. Oceňuji jejich slušnost, že
si cigaretový kouř nevyfukují vzájemně do ospalých obličejů. Dokonce mi bleskne hlavou i vzpomínka, kdy i já holdoval tomuto zlozvyku a těší
mě, že jsem toho zanechal.
Nechtěně poslouchám útržky rozhovoru dvou
něžných fistulek. Lehce se pootočím a pozoruji,

jak si dvě krásný holky (jedna blondýnka s delšími vlasy a druhá přistřižená tmavovláska s výrazným nosem, věkem tak 16 až 18 let), opřené o kalandr s nadšením vypráví, asi zážitky z prázdnin.
Z jejich vyprávění vlastně nevím vůbec nic. Asi nějaké zážitky o nových objevech sexuálního života.
Spíš jsem se zaposlouchal do slovníku, který používaly. Myslím, že kdyby se tu ještě setkali řezničtí
učni s těmi hornickými, jistě by se ti kluci museli
červenat. Mluva těch dvou krásných děvčat, byla
tedy opravdu silně prosycena vulgarismy všeho
druhu. Některá slova byla pro mě úplně cizí.
Když mi bylo 30 let, dostal jsem od kamaráda
velkou knihu. Velký formát, tvrdá vazba i s přebalem a s názvem „Velký slovník sprostých slov“,
kterou sepsal Karel Jaroslav Obrátil. Krásná encyklopedie, která se jen tak nějakého výrazu nezalekne. Nádhernou češtinou je vše vysvětleno.
Hlavně mi to vyjasnilo odpověď na otázku: „Co je
to sprosté slovo?“
„Sprosté slovo je slovo úzce spjaté s rozmnožováním a vyměšováním.“ Není tam tedy ani populární oslovení „vole“, nebo „krávo“. Není tam ani světově známý „krteček“ (ten krteček od pana Milera,
co dokonce letěl nedávno do kosmu), není tam
ani žížala Julie, kterou naše děti uznávají jako celebritu. Nenašel jsem tam ani „koťátko, kocourka, ani bejčka“, jak si tak občas zamilovaní lidé
bez ostychu říkají zcela běžně na veřejnosti. Dokonce ani na bobra jsem tam nenarazil. Bobr ale
v dnešní době není tak populární. Co vidí, ohlodá
a skolí. Dokonce i na nedaleké Třebůvce se snaží
zabydlet.
Měl jsem holku, nějaký čas jsme byli spolu. Měl
jsem neodolatelnou touhu ji sdělit, jak se mi líbí
a že ji mám rád. Jednoho večera jsem ji prozradil
tajemství, že má oči jako kráva. Tence se pousmála a později s hřejivým pocitem musela uznat, že
nikdo ve zvířecí říši nemá krásnější oči než kráva. Můžete se zeptat Františka Opluštila z Bouzova a ten vám jistě rád bude o kravích očích vyprávět.
Není to dlouho, co v televizi Prima začali vysílat zábavný pořad s našimi soutěžícími, „Pevnost
Boyard“. Na jeden díl jsem se se zaujetím díval.
V jednom úkolu měla Hanka Kynychová, v takové
malé místnosti, hledat nějaké číslo (napsané asi
fixem) na břiše hada. Těch hadů tam v tom malém
prostoru bylo celkem hodně a rozklepaná Hanka
otáčela jednoho hada po druhém, jako když grilujete hromadu klobásek na fotbalovém stadionu
plném lidí. I když některý ten had spíš vypadal jak
dvoumetrový kabanos, ale zvládala to statečně.
V tom ale na své spolusoutěžící bez ostychu zakřičela: „Nejsou, ty VOLE, na těch hadech žádný čísla!!!“ Kdyby oslovení „vole“ bylo nevhodné, jistě
by ho v televizi Prima ochotně vypípali.
Dovoluji si tedy soudit, že názvy zvířat, když se
tak, tu a tam nazýváme, jistě sprostá nejsou.

Když už jsem zmínil televizní vysílání, tak to
je tedy panoptikum, co se týče sprostých výrazů. Nevím, proč musím dostat porci před večerními televizními novinami - školení o vaginální
mykóze a po hlavním vysílacím čase na mě vykoukne (několikrát za sebou) červený úchylák
s rohy, co nabízí něco, co není schopný ani vyslovit. Hlavně že to vždy zakončí takovým tím
CHA CHA CHA!!!
Vzpomněl jsem si na ty holky z vlakového nádraží. Kdyby to daly dohromady s tou zoufalou
paní, co ji jako trápí vaginální mykóza, a s červeným panem Chacha, jistě by si rozuměli. A mohl
by vzniknout nový zábavný pořad.
Sprostá slova jsou mi jasná. O tom nemám pochybnosti. Jsou tu ale i slova vulgární a slova ne
úplně vhodná k použití vždy a všude. Když půjdeme na úřad, nikdo po nás nebude vyžadovat,
abychom mluvili spisovnou češtinou. Vulgarity
a lascivnost si ale normální člověk nechá od cesty. I když myslet si může, co chce. Když ale půjdeme v nočních hodinách do nádražní hospody
a budeme očekávat obsluhu v livreji, narazíme
na problém. Tam určitě nikdo neočekává žádné
zdvořilosti, úctu a pokoru. Tam jistě nějaký ten
vulgarizmus je na místě. Je to něco jako mimikry.
O tom ale zas až někdy příště.
Hezky o tom pojednává „Slovník nespisovné
češtiny“. Taky krásné dílo, nedávno vyšlo druhé
vydání, obsahuje na 14000 hesel. Vřele doporučuji.
Jeden příklad za všechny. Představte si situaci. Jste žena, milující manželka, dvě děti a vedete
zcela normální život. Jednoho sobotního večera
se nemůžete dočkat vašeho milovaného manžela. Manžel má dnes narozeniny a vy ho čekáte
s dortem na stole, jen zapálit svíčky. Je už dlouho
po půlnoci a za dveřmi je šramot. Dva kumpáni,
každý za jednu paži, drží vašeho muže ve vzpřímené poloze. Vy otevřete dveře a vítáte tuhle brzkou návštěvu slovy:
„Ahoj kluci, pojďte dál, ani se nezouvejte. Postavím vodu na kávu a nakrájím dort. A kdepak
ses tak zamazal? Ty můj ušmudlánku!“
Připadá vám to divné? Takové trochu scifi? Mě
tedy ano.
Ono, nějaké to hrubší slovo, nějaká ta lamentace, nadávka, do běžné mluvy prostě patří. To je
jako ten pohlavek pro rozjívené dítě, jako že aby
se probudilo. Normální člověk přece taky nemlátí
dítě jako žito. Ale někdy dobře použitá facka jistě
vysvětlí víc, než nekonečné domlouvání.
Když jsem nastoupil do první třídy, na Dvořákovu školu v Olomouci, dodnes si pamatuju, jak
mě naše paní učitelka Ela Hyklová luskla dřevěným pravítkem přes prsty. To asi abych ji vnímal,
pak jsem ještě nastavil druhou, to asi abych ji
poslouchal, co povídá. Zkušenost k nezaplacení, neubylo mě ani o kousek a pamatuju si to do

Dnes je to na oko trochu jinak. Dnes se musí
teď. Dnes je nový trend, že mají děcka problém
s uznáváním autorit. Paní Hyklová byla hodná všechno nějak nazývat, všechno se musí diagnospaní učitelka, měli jsme ji rádi. Byla drobné po- tikovat, přidělovat jakési číslo přihrádky kam pastavy, připadala nám jako naše babička. Autori- třím. Potom se na ministerstvu školství nemůžou
ta to pro nás jistě byla, kdo byl ale „mimo“, cho- divit, když žáci ve škole to někdy vezmou po svém
val se jak magor, dřevěné pravítko bylo vždy po a jsou schopni šikanovat paní učitelku, a ta pak
ruce, jako ten vztyčený prst vyšší moci. Někteří musí absolvovat odbornou pomoc a odejít ze školnedostali tím pravítkem nikdy. Většina jich do- ství. Tohle je z mého pohledu vrchol absurdity.
stala jen jednou, protože jako všechna mláďátNení sprostý člověk ten, který občas použije
ka mají nárok na přešlapy. Ale ta většina, co tím slovo sprosté, ale ten který sprostě myslí. Není nápravítkem dostala jen jednou, si to jistě pamatu- silník ten, kdo občas svoji autoritu zdůrazní, třeje dodnes tak jako já. Ono to totiž nebylo jen to ba tím vytaháním za ucho. Lhář a pokrytec je ale
štípání po tom lusknutí, ale i ta potupa, že jsem ten, kdo mi bude tvrdit, že tohle by nikdy neřekl
za pitomce a všichni se na mě dívají. Pár jedinců ani neudělal.
to chápalo těžce, tak ještě někdy přišlo vytaháAž se zase někdy v práci něčím říznu, nebo
ní za ucho. Pro úplný natvrdlíky, byl ještě v rohu píchnu, což je celkem často, bez toho to ani neučebny, hned vedle umyvadla, takový malý polš- jde, zkusím si říct hodně nahlas třeba: „Do psí zatářek s květinovým vzorem, naplněný hrachem. dinky!!!“
Přeji vám hezký podzim! (A nadávejte slušně,
To už byl vrchol „ školní tortury“ a jestli mě pa 
když


      
měť neklame, tak tam za celý 
rok klečeli
snad
to na
vás 
přijde…).

Michal Mayer
jen dva hoši.




Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
54. Počátky řádu německých rytířů Zna
bouzovském
hraděHRADU
DJIN
BOUZOVSKÉHO
54. Poátky ádu nmeckých rytí na bouzovském hrad

V posledním pokračování dějin bouzovského hradu a panství jsme si řekli, že po roce 1618
se zájem řádu německých rytířů soustředil na
severní Moravu. K jeho nejrozsáhlejším majetkům zde patřilo bruntálské a sovinecké panství.
K nim pak na sklonku 17. století přibylo další velké panství – bouzovské. Povězme si, jak k jeho
koupi došlo.
V roce 1694 koupil František Josef Filip,
hrabě z Hodic, od Zikmunda Albrechta Bukůvky z Bukůvky za 48 000 rýnských zlatých panství Červenou Lhotu s dolní polovinou městečka Bouzova a několika vesnicemi, a tím se mu
podařilo po více než sto letech spojit „horní“
a „dolní“ část bouzovského panství opět do jednoho celku. Obnos, který za koupi zaplatil, spolu s částkami, kterými musel vyplatit své sourozence, a s výdaji za nákladný život, který vedl
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místodržitelství v Bruntálu, byl nkolik msíc posuzován a upesován finanní
i výše dluh prodávajícího hrabte. 21. záí 1695 byl vyhotoven a na bouzov
podepsán dokument o koupi a pedání panství, do nhož nechal hrab Hodic vlo

a slámu na nutnou potřebu, sena 24 fůr; zelí
10 věder a konečně mimo držených 6 dojnic
na volném krmení a pastvě, 12 kusů černého
či vepřového dobytka, který já ročně zakoupím za své vlastní peníze, abych je mohl vyhnat do doubí a bukoví….

těchov, Milkov, Ospělov, Kadeřín, Blážov, Olešnice, Červená Lhota, Řimice, Hrabí, Hvozdečko
a se všemi dalšími jeho náležitostmi…“. Prodávajícímu se také povolilo „pojmout za bydliště pro
svou osobu obec Opava, když on sám je v místě.“

-

německý rytířský řád má také mé rodině ke
cti a pro útěchu nechat přidat na památku
hraběcí hodický znak k německému velmistrovskému asi nad bránu nebo kde by se to jinde hodilo;

-

chci mít volný byt v tomto zdejším zámku,
podle mé libosti tímto výslovně smluvený…

-

kdybych nyní chtěl pro svou kratochvíli stavět letní chatu nebo něco podobného, má mi
hejtman nebo správce obstarat potřebné přidavače, také vápno, dřevo, kámen a další stavební materiály, které tyto statky v sobě mají,
a smí být teprve tehdy zakoupeny jinde, když
to bude zadarmo.“

Cena prodávaného majetku sice převyšovala sto tisíc zlatých, ovšem od nich byly odečteny Hodicovy dluhy, takže zbývalo něco kolem 35
tisíc zlatých. Se šestiprocentním úrokem získával hrabě od řádu každého půl roku obnos, který
mu stačil až do jeho smrti v roce 1727 na velmi
slušné živobytí. Pro zajímavost bych k tomu doplnil, že za hraběte Hodice nechal řád na Bouzově
sloužit 13 vzpomínkových mší.

Smlouva byla sice sepsána, ale do praxe uvedena nebyla. Během prvního pololetí následujícího roku se zjistilo, že odhad hodnoty panství
neodpovídá skutečnosti, a proto byly vypracovány odhady nové. Nepřesnosti se týkaly zejména
dluhů hraběte Hodice, které byly v prvním odhadu velmi podhodnoceny. Stejně tak řád v nové
smlouvě odmítl přihlédnout k celé řadě Hodicových „neobvyklých“ podmínek. I když neměla být
nově zpracovaná smlouva pro prodávajícího tak
výhodná, jako ta předcházející, trval hrabě Hodic stále na jejím rychlém dokončení a uvedení
do života, neboť, jak psal, „nezatížen hospodářstvím a podobnými obchody si bude bez jakéhokoli dalšího neklidu doživotně užívat toho, co si
vyhradí na každý rok z příjmů ke svému živobytí
a vydání.“
Splnění svého největšího přání se hrabě Hodic dočkal 21. září 1696. Tehdy byla v Bruntálu
uzavřena definitivní smlouva o prodeji panství,
kterou za kupujícího podepsal tehdejší řádový
velmistr Franz Ludwig (viz obrázek), vévoda falcneuburský, říšský kurfiřt a nositel řady církevních
hodností. Jako svědci zde vystupovali Zikmund
Leopold Sak z Bohuňovic a Zikmund Albrecht
Johann Bukůvka z Bukůvky, jehož rodina prodala Hodicům statek Červenou Lhotu. Předmětem
nové kupní smlouvy bylo „v olomouckém kraji se
nacházející panství Bouzov, včetně hradu, stejně
jako statek Červená Lhota včetně rytířského sídla, stejně jako jeho vlastní dům, který se nachází na Dolním náměstí v královském městě Olomouci, včetně tržního místa Bouzova a jeho obcí
Podolí, Jeřmaň, Obectov, Veselíčko, Březina, Voj-

Od podepsání smlouvy o prodeji do jejího zápisu do zemských desk uplynula poměrně dlouhá doba. Římský císař a český král Leopold I.
s prodejem souhlasil, ovšem s podmínkou, že
řád bude přijímat za své členy také některé představitele českých, moravských a slezských rodů,
zejména z těch oblastí, v nichž se hovoří německy. Po jejím splnění byl konečně bouzovský majetek řádu v prosinci roku 1712 zapsán do zemských desk.
Další osudy hradu, které se poté na více než
200 let staly majetkem řádu, budeme sledovat
v následujících pokračováních.
Jiří Marek

POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 22. 10. 2016
na těchto místech:

Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

Kadeřín
Blažov
Svojanov
Kozov
Bezděkov
Doly
Jeřmaň
Bouzov - obě skupiny
(na autobusové točně)

1. skupina
8.00 hod.
8.45 hod.
9.45 hod.
10.30 hod.
11.20 hod.

2. skupina
8.00 hod.
8.30 hod.
9.00 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
10.50 hod.
11.30 hod.
12.10 hod.

8.30 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
11.00 hod.
11.50 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.

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.
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 a 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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