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Hospodaření v lesích pod správou společnosti Bouzovské lesy s.r.o. v roce 2016
Extrémní chod povětrnostních vlivů /zejména sucha/ během posledních dvou let oslabil vitalitu lesních porostů i v našem regionu. Nedostatek vitality vede les k daleko větší vnímavosti vůči
škodlivým faktorům, zejména biotickým činitelům.
V našich podmínkách se jeví nejnebezpečnějším
z těchto činitelů podkorní hmyz.
V roce 2016 jsme navázali na zpracování nahodilých/zejména kůrovcových/ těžeb z roku 2015. Do
poloviny měsíce dubna byly zpracovány souše, zlomy a vývraty v celkové výši 2,7 tis. m3. Na úmyslnou
těžbu tak v prvním čtvrtletí zůstalo cca 1300m3.
V dalších měsících byly zpracovávány stále nově se
nacházející souše. Měsíc červenec byl srážkově velmi příznivý, následující sucho v srpnu a září nás ale
opět dostalo do složité situace. Na trhu se dřívím
se objevilo obrovské množství kůrovcové smrkové
hmoty, což samozřejmě velmi nepříznivě ovlivnilo
její cenu/v kulatinových sortimentech horší kvality
šla dolů až o 700 Kč za 1m3/. Těžba ostatních dřevin započala až v úmyslných těžbách koncem října
a v listopadu. S těžební činností jsme skončili v polovině prosince. Celková výše těžby činila 12251
m3, přičemž podíl nahodilé těžby činil 63%. Z uvedených čísel je patrné mírné zlepšení stavu oproti
roku 2015. Vlastní kůrovcová těžba poklesla o více
než 500 m3. V samovýrobě bylo vytěženo celkem
447 m3 dříví.
V pěstební činnosti se jeví plnění stanovených
úkolů poměrně dobře. Vše se odvíjí od toho nejdůležitějšího, a tím je zalesňování. V průběhu roku 2016
bylo vysazeno 62,6 tis. sazenic na ploše 10,16 ha,
převážně v dřevinách buk, dub a smrk. Z důvodu
poměrně příznivých srážkových poměrů až do července odhaduji ztráty na zalesnění okolo 10 %, což
je velmi dobré. V ochraně lesa proti kůrovcům jsme
obranná a kontrolní opatření navýšili na 200 ks/položení lapáků a instalace lapačů/. Bylo ožnuto 82 ha
kultur, natřeno cca 305 tis. stromků, postaveny 3 km
oplocenek a ošetřeno proti klikorohu bylo cca 50 tis.
stromků. Prořezávky byly provedeny na ploše asi 37
ha. Dle objednávek byly prováděny pěstební a těžební práce i pro cizí, nejvíce pro obce Bouzov /cca 60
ha vlastního lesa/ a Luká/cca 90ha/.
Mám-li hodnotit ekonomické ukazatele, situace nebyla v roce 2016 vůbec příznivá. Zcela zásad-

ním způsobem nás ovlivnil
již výše zmíněný trh se smrkovou kulatinou. Přesto firma Bouzovské lesy s.r.o. výsledkem svého hospodaření
v roce 2016 posílí rozpočty
vlastníků o 5,3 mil. Kč. Tradičně největším obchodním
partnerem byla Pila Javořice, kam zamířilo 52%
veškeré naší produkce dříví. Dalšími partnery byly
pily: Šternberk- Bubeníček, Vojtěchov- Havlíček, Bohuslavice- Hofman, Kozov, Kašpar, Ponikev- Výmola,
Dřevopar- Loštice a Pernica. Dříví v nekulatinových
sortimentech odebíraly nejvíce Obec Bouzov/kotelna/ a Litovelská lesní. V produkci palivového dříví
štípaného rok 2016 prakticky kopíruje rok předchozí, když bylo vyrobeno cca 650 prm dříví.
Rád bych se ještě zmínil o jisté zajímavosti kontrole a údržbě budek pro puštíka obecného,
jakožto součásti biologické ochrany kultur v porostech Bouzovských lesů s.r.o. Budky byly instalovány v roce 2012 v počtu 10 ks. Nejvíce mláďat
bylo vyvedeno v roce 2014 - celkem 17 ks. Obsazenost v roce 2016 byla 50%, přičemž bylo vyvedeno
9 mláďat/uhynulo 5/.
Závěrem bych rád popřál v roce 2017 lesům
v našem regionu co nejméně škůdců, větrných kalamit a ostatních vlivů narušujících plynulý způsob
hospodaření v lesích.
Ing Miroslav Půr, jednatel společnosti.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

1. Do 31. 3. 2017 je nutné uhradit poplatek za psa.
Poplatek činí částku za 1. psa 100 Kč, za 2. a dalšího psa 150 Kč.
2. Do 31. 3. 2017 je nutné uhradit alespoň ½ poplatku za odvoz komunálních odpadů u trvale
bydlícího občana. Poplatek činí částku 550 Kč
za trvale bydlící osobu za rok a 550 Kč za rekreační objekt za rok.
3. Odběratelé vody z obecního vodovodu z Bouzova, Hvozdečka a Olešnice mají povinnost uhradit zálohu na vodu za I. čtvrtletí roku 2017.
4. Do 31. 3. 2017 je třeba uhradit vyúčtování tepla
za rok 2016 (Bouzov).
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JUBILANTI

Bártová Anežka 		
Kryl Zdenek 		
Milenovský Miloš
Snášelová Anna
Franková Jana 		
Švec Vilém 		
Hampl Jiří 		
Pluháčková Marie
Zbořilová Ivana 		
Vařeková Marie 		
Recová Marta 		
Faltýnek Radomír
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Jeřmaň
Kadeřín
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Kadeřín
Bouzov
Kovářov
Kadeřín
Podolí

Vykydal Rostislav
Jakubjancová Anna
Frank Pavel 		
Škrabal Miroslav
Vyjídáčková Alena
Kopka Stanislav
Skoumal Jiří 		
Opravilová Věra 		
Formánek Petr 		
Lepová Ludmila
Kuchařík Jaroslav

Kovářov
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Jeřmaň
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Blažov
Doly
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Jeřmaň

Zprávy z matriky k 31.12.2016:

Přihlášeno
33 občanů
Odhlášeno
40 občanů
Zemřelo
16 občanů
Narozeno
16 dětí
Sňatky uzavřené v matričním obvodě Bouzov:
Bouzov - 71 / Luká - 7
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 – 1522 obyvatel
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SDH BLAŽOV
Poděkování:
 Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi, členům rady, zastupitelstva a paní matrikářce za
pomoc a finanční podporu v roce 2016.

Událo se….

Dne 14. 01. 2017 proběhlo „Vítání občánků“. Novými
občánky jsou Mikuláš Kunčar z Bouzova, Anna Hlaváčková a Marie Hlaváčková z Dolů.

 Dále děkujeme za spolupráci Zuzaně Šulcové, Ivaně
a Rosťovi Bartoňovým, Marii Kopkové, Marii Sloukové,
Aničce a Radomíru Vařekovým, Zuzaně Köhlerové, Petru Vymětalovi, Petru a Evě Frodlovým, Zdeničce Vlkové,
Heleně Ženožičkové, Sylvě Markové, Milanu Kotrášovi,
Jiřímu Opíchalovi, Jaromíru Orságovi, Ireně Grohmannové, Marii Chudobové, Růžence Budzelové, Adolfu Odložilovi, Miloslavě Plačkové, Marii Podsklanové a Jiřímu
Ženožičkovi z Bouzova.
 Děkujeme i našim sponzorům, kterými jsou: Státní
hrad Bouzov, Michal Mayer, Kaufovi, Ontekovi, Anna Elnerová, Tvarůžkárny Loštice, Metrie Loštice, Chráněná
dílna – Eva Vařeková.
 Velké poděkování patří i všem lidem, kteří se účastní našich akcí. Věříme, že letošní rok bude i díky Vám
minimálně stejně vydařený, jako ten loňský.

Jejich revírem je obec Blažov.
Jejich tempo je vražedné.
Jejich protivníci jsou nepřející lidé,
škarohlídi a pomlouvači.
SDH Blažov a lidičky z vesnice pracují ve dne v noci. Jejich úkolem je udržovat kulturní tradice a dobrou náladu v obci. :-)

Proto bychom vás rádi
pozvali na:
22 .4. 2. Slet čarodějnic
		
na Blažově
27 .5. Filmový festival
		
„BLAŽOVSKÉ VARY“ – kácení májky

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
56. Bouzovsko v 19. století
V minulém pokračování jsem věnoval pozornost událostem, jež se na Bouzovsku odehrály v 18. století, v
tomto a příštím čísle projdeme století následující. Průvodcem nám bude Štěpán Zákravský, jeden z největších znalců bouzovské historie. Z jeho „Kroniky městečka Bauzova“, kterou sestavil v roce 1959, jsem
vybral několik zajímavých dat, které uvádím v původním znění:
1802:
V roce 1802 byla zřízena pobočka školy ve Hvozdečku
a v r. 1809 v Kozově a Blažově. Byly spravovány z Bouzova.
1804:
Obyvatel bylo 424 (v roce 1777 pouze 275) a domů 66.
1805:
Dle registru robotního museli robotovat sedláci týdně 2-3 dni koněm a 2-4 dni pěšky, 9 zahradníků 2 dni
nebo den, domkaři a podruzi den.
1806:
Dne 6. května byl ustanoven za učitele a to s vyučovací řečí moravskou Augustin Kašpar, který zde 52 roků
vyučoval.
1831:
Dne 10. listopadu vypukla na panství cholera, „zlo z Haliče“ v Březině, Veselíčku, Řimicích a Vojtěchově. Na
Bouzově onemocnělo 22 žen a 3 muži, zemřel pouze jeden hoch. Celkem na farnosti zemřeli 3 muži a 1 žena.
1845:
Dne 27. března byla přivtělena bouzovská fara a šest
jiných německému řádu.
1849:
Hřbitov u kostela sv. Maří Magdaleny byl původně
malý, proto byl r. 1849 rozšířen. Muselo se navézti
mnoho hlíny. Roku 1879 přistavěna byla u vchodu síňka, v níž bývaly mrtvoly postaveny dříve, než jsou neseny do kostela.
1851:
V roce 1851 vypukla v Bouzově a v Bezděkově asijská
cholera. V jednom měsíci zemřelo v Bouzově 36 a v
Bezděkově 29 lidí.
1852:
Roku 1852 byl zrušen patrimoniální soud po zavedení
okresního soudu v Litovli. Soudní řízení bylo doposud
na hradě, kde byli i provinilci trestáni. Byly tam dva
aresty pod mostem do předhradí, tři na předhradí na
pravé straně a tři ve věži, šatlava obecní bývala na pazderně (byl to poslední dům na cestě ke sv. Maří). Do Litovle se chodívalo pěšky.
1857:
Bylo provedeno rozšíření školní budovy tak, že stará přízemní budova vystavěním poschodí se rozšířila o dvě
učírny. Počas stavby se vyučovalo v kovárně č. 75. Dne
1. září 1858 započato s vyučováním ve dvou třídách.
Ustanoven byl provisorem Josef Kupka z Dubicka.
1862:
V roce 1862 byl Bouzov postižen velikým požárem,
takže značná část městečka lehla popelem. Celá řada
domů na vrchní straně od Vařeků (obchod Wiedermanna) až nahoru ke Sloukům (nyní Volkmer) a na druhé
spodní straně také několik domů. Při tomto požáru
pomáhal účinně p. farář Navrátil a jen jemu možno
děkovati, že byl požár lokalisován. Vyhořelým poskytl
význačnou pomoc, fara byla zaplněna dětmi a různými věcmi, které sem lidé si donesli. Při požáru došlo
k různým příhodám, tak varhaník pamatoval jen na
zachránění svých hudebnin, odnášel je v roztrhaném
šátku a cestou téměř všechny poztrácel.

1863:
Kostel sv. Maří Magdaleny časem sešel a hrozil sesutím,
zvláště na kůr se nesměl nikdo ani odvážiti. Byl proto
v roce 1863 přestavěn. Presbytář zůstal starý, loď byla
přestavěna a sakristie zvětšena. Varhany byly prabídné,
natahovaly se řemenem a při každém natahování sténaly žalostně, což hru rušilo a bylo nepříjemné.
1868:
Větrná smršť 11. prosince způsobila velikou katastrofu. Během necelé hodiny vyvrátila v lese stromů přibližně na 36.000 metrů.
1870:
Dle sčítání lidu r. 1870 má Bouzov 79 domů a 682 obyvatel, Doly 141, vesměs katolíků.
1875:
Od roku 1875 je zde četnická stanice o třech mužích.
1877:
Vznikl v Olešnici velký požár. Oheň založily děti hrající
si. Požáru padla většina domů v obci za oběť, protože
vznikl, když byli všichni lidé na poli a ztratili vše, zůstalo jim jen co měli na sobě.
1881:
Starostou se stal obchodník František Wiedermann a
byl jím po řadu let. Shledal vše v nepořádku, on povznesl obecní majetek. Pronajal pastviska u panských
sýpek a podél cesty k pivovaru, ty byly proměněny v
pole. Nasázel podél cesty k sv. Maří a na Kamenné karlátky, břeh nad sv. Maří třešněmi. Hrbolaté náměstí
bylo upraveno, vyprosil u vrchnosti stromky kaštanové a dal je podél stavení a silnice nasázet. Rybník na
městečku byl zavezen a proměněn v krásný park. Na
Boží Tělo míval starosta nejkrásnější oltář.
1884:
Na sv. Cyrilla a Methoděje přihnala se odpoledne silná bouře, takže bylo tma jako v noci. V tom začaly padat kroupy v takovém množství, že se zdálo, že na poli
bude vše zničeno. Protože kroupy doprovázel silný liják, škoda se zmírnila, jen místy bylo pole potrháno.
V létě jel sedlák Antonín Zendulka domů do Jeřmaně,
při sjezdu v Kamenné splašily se mu koně a on spadl
hlavou pod vůz. Byl smrtelně poraněn a musel býti na
místě zaopatřen, kde také zanedlouho zemřel. Koni
se zlomila noha. (Dokončení příště)
Jiří Marek
(Dokončení příště)

Jiří Marek

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017
v jednotlivých obcích
V 52 obcích našeho regionu koledovalo letos 116
skupinek koledníků:
Litovel
86 647
			
			
Chořelice
7 982
Nasobůrky
7 621
Rozvadovice
5 910
Unčovice
12 581
Tři Dvory
5 815
Savín
4 157
Myslechovice
5 130
Červenka
36 363
Pňovice
6 904
Bílá Lhota
4 364
Hradečná
4 515
Hrabí
4 530
Měník
2 852
Mladeč
5 905
Sobáčov
0
Slavětín
4 420
Měrotín
7 728
Loučka
4 467
Bouzov, Doly
17 977
Kovářov
2 405
Podolí
3 563
Hvozdečko
3 371

Kozov, Blažov,
Kadeřín, Svojanov,
Bezděkov
10 941
Olešnice
3 863
Luká
13 607
Ješov
4 945
Veselíčko
1 900
Bílsko
5 850
Vilémov
13 841
Olbramice
5 900
Dubčany
8 569
Náklo
23 847
Mezice
6 986
Skrbeň
23 195
Příkazy
25 787
Hynkov
8 399
Haňovice
10 073
Kluzov
5 771
Cholina
13 586
Senice
31 493
Cakov
5 979
Odrlice
5 059
Senička
10 511
Náměšť
46 696
Loučany
22 721

Rádi bychom také touto cestou poděkovali
všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních
projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům
a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou
sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

TJ SOKOL BOUZOV
Vážení příznivci bouzovského fotbalu,dovolujeme
si vás pozvat na jarní část fotbalové sezóny dle rozpisu.
Věříme, že budete opět navštěvovat naše zápasy v hojném počtu a podpoříte hráče v jejich fotbalovém úsilí.
Bohužel musíme konstatovat, že fotbalový areál opět navštívili bouzovští vandalové a vážně poničili krásně vyrobenou novou udírnu, kterou pracně a
nákladně vytvořil V. Aigl se svými pomocníky. K tomu
jí ještě převrátili na nově vybudovaný plot, který tím
také poškodili. A to není poprvé, co vandalové v areálu něco poničili. V dřívější době se jednalo o rozbité
zářivky, světla, předchozí udírnu, stoly a lavice, pošpiněnou zeď, zůstává nepořádek po každé jejich návštěvě přístřešku. Jedná se stále o ty samé jedince, kteří
ovšem tvrdí, že oni nic. Je tudíž na zamyšlenou, jestli
má vůbec smysl se snažit něco budovat, ať už se jedná
o cokoliv kdekoliv v obci, když to dokáže parta výrostků beztrestně během okamžiku zničit. A co na to rodiče? „To by náš …. v životě neudělal“

Celkem bylo vykoledováno: 554 726 Kč

Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a
přepočítání pokladniček na jednotlivých městských nebo obecních úřadech následně odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny.
Z centrálního konta budou peníze rozděleny do
regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován na podporu záměrů pro lidi
v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci
pro seniory, matky dětmi v tísni, lidi s postižením,
bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na pomoc
rozvojových projektů do zahraničí, případně jako
rezerva pro případ humanitárních katastrof (loni
šlo například o zemětřesení v Nepálu, Pákistánu
a Afghánistánu).
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno
v 52 obcích na Litovelsku 529 886,- Kč. Část sbírky, určená pro vlastní projekty Charity, byla využita
následovně: nahradili jsme technicky nevyhovující auto v Pečovatelské službě (272 000 Kč), poskytli jsme přímou pomoc sociálně slabým rodinám
(35 000 Kč).
V letošním roce budeme žádat o schválení záměru financovat z prostředků sbírky vznik nových
sociálních služeb v našem středisku a to Dluhové
poradny a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi. I letos bude mít naše středisko k dispozici
prostředky na přímou pomoc sociálně slabým rodinám.

Stolní tenis – Moribundus cup 2017

ASDS Moribundus a SDH Olešnice zvou všechny,
kteří mají zájem se zúčastnit XII. ročníku turnaje ve stolním tenise (neregistrovaných hráčů). Turnaj se uskuteční v sobotu 25.února 2017 v 9 hod.
v obecní klubovně v Olešnici. Hrát se bude v kategoriích muži a ženy. Přihlásit se lze do dvojhry i čtyřhry a to nejpozději do 24. února 2017 na adrese:
Jiří Kolavík, Bouzov – Olešnice 20, tel.: 773 212 743,
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz

Tříkrálový šachový turnaj 2017

Dne 7. ledna 2017 se v obecní klubovně v Olešnicích
uskutečnil za účasti 16 hráčů XV. ročník šachového
turnaje s následujícím medailovým pořadím:
Dospělí:

Žáci:

1. K. Volek - Mohelnice
2. J. Opravil st. - Bouzov
3. M. Plhák - Bohuslavice

1. P. Hampl - Cholina
2. J. Navrátil - Loštice
3. P. Zapletal - Bouzov

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
hráčům za účast , ŠK Luká za zapůjčení šachovnic
a hodin, obci Bouzov a SDH Olešnice za finanční a
materiální podporu turnaje. Za ASDS Moribundus
		

a SDH Olešnice Miroslav Kolavík

Tentokrát se nám nabízí začít popěvkem:
Sněží, sněží, mráz kolem běží….
Už pár týdnů opravdu zažíváme krásnou mrazivou zimu a po několika letech si jí užíváme
opravdu do sytosti. Naštěstí ve škole máme
teploučko a tak pohled z oken je příjemný a
romantický.
Děti z družiny chodí téměř denně bobovat
a nadšeně řádit ve sněhu. Sněhovou nadílku jsme plně využili a na úterý 24. ledna jsme
zorganizovali zimní závody nazvané „Bouzovská stopa 2017“. Samozřejmě, že hlavním cílem bylo vyzkoušet si pocit skluzu na běžkách,
k tomu přidat závodní tempo, pohlídat si stopu a usmívat se do objektivů fotoaparátů.
Kdo z různých důvodů nemohl absolvovat závod na běžkách (např. nemáme ve škole TAK malé běžkařské boty nebo TAK velké běžkařské boty), zdolal sněhovou trasu normálním během.
Našli se i takoví borci, kteří dokonce zvládli obě disciplíny. Počasí se nám krásně vydařilo, stopy byly vyšlapány, voňavý čaj uvařený a tak jsme se mohli vrhnout na sportovní výkony.
Zde je skromná statistika závodů:
Počet běžkařů: 29, počet běžců ve sněhu: 33.
Délka běžkové trasy pro starší: 750 m, pro mladší:
500 m, délka překážkové trasy pro běžce: 100 m.
Všichni jsme si závody báječně užili, nikdo z
účastníků boj nevzdal (protože přece „Bouzovská
stopa“ se nevzdává !) a všichni byli s výkony spokojeni. Prostě-povedený den!
Na vyhlášení vítězů jsme si počkali do 31. led-

na. Nejúspěšnější závodníci byli na stupních vítězů dekorováni medailemi, dostali diplom a všichni
účastníci si zasloužili alespoň sladkou odměnu.
Vítězové jednotlivých kategorií byli:
Běžci mladší: Štěpán Pospíšil, běžkyně mladší: Eliška Vysloužilová. Běžci starší: Jakub Škrabal, běžkyně starší: Martina Nováková. A za kategorii nejstarší
zvítězil Patrik Zapletal.
Běžkaři mladší: Pavel Fryšák, běžkařky mladší:
Valentina Valerie Pospíšilová. Běžkaři starší: Tobiáš Řezníček, běžkařky starší: Natálie Koutná. Všem
ještě jednou blahopřejeme!
Doufáme, že takové bezvadné závody si budeme moci zase brzy zopakovat. Už teď se těšíme!
31. leden byl tedy pro žáky dnem svátečním. Kromě medailí jsme totiž rozdávali
pololetní vysvědčení. Největší radost z něj
měli prvňáčci, protože to bylo jejich úplně
první opravdové vysvědčení. Všichni prvňáci na něm letos měli jen samé jedničky!
Ale i v ostatních třídách byly výsledky víceméně uspokojivé a my jsme moc rádi, že
na bouzovské škole máme takové šikovné
děti.
Na závěr ještě sděluji termíny zápisů do 1.
ročníku ZŠ a do mateřské školy:
 zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v úterý 21. dubna 2017 ( předškoláci dostanou včas zvací dopis)
 zápis do mateřské školy se uskuteční 10.
května 2017 ( bližší informace se rodiče
dozví před zápisem)
Ještě pár týdnů a budeme se těšit na jaro.
Odstartují nám ho jarní prázdniny, které v
letošním roce připadají na dny od 27. února do 3.března.
Všem přejeme krásné dny!
Za děti a zaměstnance naší školy
Andrea Řezníčková a Světlana Nováčková.
Více informací a spousta fotek na:
www.zsbouzov.cz

Nová doba – „doba absurdní“
„Čo je to vlastně, to – absurdné?“
Ptá se major Terazky v závěru filmu o černých
baronech. Vojín Kefalín mu opatrně položí nenápadnou otázku:
„Vy to nevíte, pane majore?“
Major Terazky s výrazem pitomce pokrčí rameny
a nechápavě hledí do nikam.
„Aha?!? …Tak na shledanou pane majore!“
S koncem roku, lépe řečeno poslední dobou, přicházím na to, že ač čas rychle letí, tak lidská hloupost stále kvete nádhernými květy. Když v nedaleké
historii, asi tak v první polovině 19. století, daroval car Alexandr I. semínka Bolševníku velkolepého knížeti Metternichovi, vypadalo to jistě jako milá
pozornost, hezký dárek. Dnes je to agresivní plevel,
na který je krátký jakýkoliv herbicid. Jistě si tenkrát
pan kníže neuvědomoval, jak si zaplevelí park, protože tam, kde se Bolševník vysadí, vystrnadí všechno, co tam doposud rostlo. Bolševník je takový prevít. Takový Bolševik.
Dnešní doba je absurditou prosycena, že z toho
vzniká již hodně hustá kaše. Před lety v naší zemi
koloval „vtip“, jak při nákupu mikrovlnné trouby ve
Spojených státech bylo v návodu k použití napsáno
i tohle sdělení: „Mikrovlnná trouba není určena pro
sušení živých zvířat!“
Ono to bylo asi tak. Jedna paní doma vykoupala kočičku. Té micině bylo po koupeli samozřejmě zima,
protože jen málokterá kočka má vodu ráda. Nebyla
už topná sezóna, tak paní napadlo, že kočičku dá
ohřát do té mikrovlnné trouby. Jak to asi dopadlo,
to už si domyslíte. Paní se pak jistě soudila, že to nebylo napsáno v návodu k použití. A jak to v Americe
bývá zvykem, vysoudila balík peněz a jistě to ani netrvalo nekonečně dlouho jako u nás. Výrobce mikrovlnek pak investoval do nových návodů k použití
a věc byla, jakoby, vyřešena. Pro něj.
Co ale čert nechtěl. Asi rok na to na procházce v
parku nečekaně promokne jedna paní se svojí milovanou čivavou. Říká ji Kiki. Čivava se klepe i v teple, neboť je celá mokrá. Paní přiběhne domů a šup
s Kiki do mikrovlnky.
„Tam se rychle zahřeje a já si zatím skočím do
sprchy…“
Paní si totiž asi nepřečetla návod k použití. Chuderka Kiki.
Víte, že v Americe se každý rok utopí kolem 4
tisíc lidí v zahradních domácích, bazénech? To je
docela vysoké číslo. Jistě na těchto bazénech bude
muset být veliký nápis třeba: „Při koupání hrozí utonutí!“, nebo: „Koupání možno, jen pod dohledem
promovaného plavčíka a rychlé záchranné služby!“
Taky tam asi přibudou alespoň ze 40-ti % neslepitelné samolepky s fotkami utonulých lidí…
Když zase nějaká „chytrá hlava“ vymyslela, na
krabičkách cigaret ty nechutné fotografie, tak jediný, kdo z toho má radost, je výrobce náhradních
obalů a tabatěrek. Koupené cigarety (třeba s tou bílou dětskou rakvičkou), se jednoduše strčí do jiné.
Jak prosté. Lidi hulí dál, protože tím obalem to jistě není.

K tomu už je kousek k zákazu kouření v hospodách. Vlastně téměř všude tam, kde můžete narazit
na člověka. Proč by i ti kuřáci nemohli mít hospodu,
kde si můžou hezky pokuřovat. Tohle právo by měl
mít v rukou jen ten hospodskej, nikdo jinej. Sám nekouřím, ale nikdy mě nikdo nenutil, abych šel do zahulený hospody. Vždycky má člověk na výběr. A tak
je to jistě v pořádku. Zakazovat tohle zákonem je
hloupost.
Každý, kdo se motá občas v kuchyni, ví, že na
nože se musí dávat pozor. Nemusíte být profesionálním kuchařem, abyste věděli, že nožem se dá
říznout. Nemusíte být ani profesionálním vrahem,
abyste věděli, že nožem se dá i zabít.
V kuchyni se motám dost a baví mě to. Nožem jsem
se řízl mockrát, pozor nepozor. Paradoxem je ale
ta skutečnost, že nožem se v kuchyni říznete spíše,
když je tupý. A někoho propíchnout jistě lze i nožem
příborovým.
Přišlo mi hodně zvláštní, když naši zákonodárci
řešili problém s možným budoucím útokem nějakého teroristy nebo nějakého možného psychopata.
Tak, jak se to stalo v úterý 24. února 2015 v Uherském Brodu, v restauraci Družba, když nějaký pán
tam postřílel osm lidí.
Zvláštní na tom byla ta skutečnost, že člověk, který
legálně drží zbraň, jednoduše má zbrojní průkaz a
revolver za pasem, tak se musí na takového psychopata jen dívat. Protože tu zbraň ani v tomto případě
použít prostě nesmí. Hned jsem si představil, jak je
plná hospoda myslivců po úspěšném honu a dávají
si třeba kančí se šípkovou. V tom tam vletí nějakej
pošahanej magor, co třeba ze žárlivosti hledá svoji
ženu, co zrovna nebyla doma a vystřílí tam půl hospody. Ten myslivec totiž nesmí použít svou flintu…,
jo a taky už měl přece pivo…
Tady už mi zůstává rozum stát.
Nedávno bylo hodně populární ve městech i na
vesnicích porazit každý větší strom. Co kdyby přišla vichřice, a ten strom na někoho spadnul. Nebo
ta nechuť vysazovat stromy podél cest a silnic. Co
kdyby tu jel řidič nepřiměřenou rychlostí a do toho
stromu narazil a zabil se. Pro „chytré hlavy“ je jistě nejlepší řešení vyklučit všechno, co roste asi tak
padesát metrů kolem silnic. Pak se možná začnou
bourat i domy, které jsou u silnic blíže než padesát
metrů. Protože, co kdyby si nějaký motorista pomačkal plechy o váš dům. To byste se možná nedoplatili.
Možná vypustíme všechny rybníky, protože se v nich
může vždycky někdo utopit. Možná se začnou prodávat žebříky bez šprušlí, protože co kdyby po něm
někdo chtěl vylézt a náhodou by spadl a zlomil si
vaz. Možná bude zákaz prodeje zápalek, protože co
kdyby se někdo popálil. Možná že bude zákaz prodeje i pastelek a tužek, protože taková dobře naostřená tužka s tvrdou tuhou 6H vás může propíchnout stejně jako bajonet. Možná že už ani šachy si
nezahrajeme…
To už je hodně dávno, ještě když vycházel Mladý
svět, tak tam byla rubrika – Tržiště senzací. Nějací dva týpci tam hráli šachy, jakože na čas. Myšleno
na čas, jak dlouho a bez přestávky budou hrát tuto
hru. Asi po dvou dnech, jeden hráč zaklimbnul tak,

že mu hlava spadla do šachovnice a ten nebožák si
dámou propíchnul oko. O to oko přišel.
Jak se zdá, tak i šachy dokážou být pěkně nebezpečný sport. Možná, že šachy nikdy nezakážou, ale
figurky budou muset být asi z molitanu.
Nedávno jsem si narazil pár žeber. A jak jsem
večer šel do postele, zjistil jsem, jaká je to otrava se
s tím dobře vyspat. Ležel jsem jen na levém boku a
na zádech…Nic moc. Normálně se celou noc melu
z boku na bok a trochu občas na zádech. Těšil jsem
se celou noc na to, až ráno vstanu. Jak jsem tak ležel a čekal na ráno, přišla mi na mysl absurdní představa, že určitě musí někdo vytvořit zákon o tom,
jak se má spát. Třeba 80 % na zádech a po 10ti % na
levém a pravém boku.

Před nástupem na základní školu dostanete při
očkování na záškrt, tetanus a černý kašel, ještě pod
kůži čip, velký asi jako zrnko rýže. Ten čip bude zaznamenávat a přenášet někam do bezedné databáze, zdali nespíte na levém či pravém boku víc než
vám přikazuje zákon. Ti kdo rádi spí na břiše, ti by
už měli přemýšlet asi o emigraci. Jistě by si zadělali
na neodpustitelný problém se zákony.
My, jako obyčejný lidi, co mají v plánu se jen uživit, občas si udělat i nějakou tu radost a to spíš v podobě toho, co tu po nás zůstane, tak to jsme asi ti
Kefalíni. Majorů Terazských je tady skoro plný parlament a smutné na tom je, hlavně ta stále stejná
odpověď na danou otázku:
„Čo je to vlastně to – absurdné?“
Michal Mayer

Plán akcí na rok 2017 – HRAD BOUZOV
V roce 2017 oslaví hrad významné výročí 700 let první písemné zmínky. K tomuto výročí chystáme na léto
výstavu a srdečně všechny zveme k návštěvě. Dále se hrad Bouzov zapojil do celorepublikové kampaně
Národního památkového ústavu s názvem "Rok renesanční šlechty" a společně se letos vydáme do období
renesance v rámci letního historického jarmarku v srpnu.
Plán akcí na rok 2017

Termín

Velikonoce na hradě
Mezinárodní den památek

14. - 17. 4.
18. 4.

Jarní Flóra
Čarodějnice na hradě
Prohlídky s večerníčky
Odpolední čaj + rok habsburků
Běžíme na hrad
Prohlídky pro školy
Noc kostelů
Večerní promítání
Víkend s princeznou Šahrazád
Víkend s princeznou Šahrazád
Večerní promítání
Bouzovský mumraj
aneb Markraběte Jošta turnaj
Večerní promítání
Hrady cz
Balony nad hradem
Mohelnický dostavník
Dny evropského dědictví
Večerní prohlídky
Večerní prohlídky
Adventní prohlídky

Druh akce

prohlídky velikonočně vyzdobeným hradem, dílna
trasa "Hrad Bouzov" za cenu trasy "Hrad se představuje"
dekorace v hradě a v kapličce v parku, prezentace v
areálu výstaviště
29. 4 - 30. 4. prohlídky s čarodějnickou tematikou, výtvarná dílna,
13.00 - 16.00
15. - 19. 5.
Prohlídky pro školky a první ročníky základních škol
27. 5.
historický piknik v hradním parku s programem
13.00–18.00
2. - 4. 6.
běžecké závody okolím Bouzova
5. - 9. 6.
tematické prohlídky pro školy s programem
9. 6.
večerní kaple + postavy světců
1. 7.
promítání filmu
15. - 16. 7.
program na I. nádvoří hradu
15. 7.
večerní galashow v Rytířském sále
29. 7.
promítání filmu
5. - 6. 8.
jarmark, šermíři, soutěže pro děti
12. 8.
25. - 26. 8.
18. - 19. 8.
24. 8.
9. - 10. 9.
27. 9. - 1. 10.
26. - 29. 10
2. - 3. 12.

promítání filmu
hudební festival
balonová fiesta s celodenním programem
zahájení festivalu na I. Nádvoří
komentované prohlídky parku + 2 postavy v parku
večerní kostýmované prohlídky
večerní kostýmované prohlídky, dílna
prohlídky s adventní tematikou, adventní dílna

Bouzovské nadělování
Vánoční hrad Bouzov

24. 12.
26. - 27. 12

Silvestr na hradě

31. 12.

prohlídka hradu s kastelánkou
prohlídka vánočně vyzdobeným hradem, výtvarná
dílna
prohlídka s překvapením

Macecha řezy

Pudink:
800 ml mléka, cukr, 2 pudinkové prášky
Těsto:    
250 g cukru, 1 dl vody, 5 žloutků, 1 dl oleje, 250 g
hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 5 bílků na sníh,
kakao
Krém:  
250 g šlehačky, 2 vanilkové cukry, 500 ml zakysané
smetany
Příprava:
Uvaříme pudink. Žloutky s cukrem vyšleháme, přidáme vodu a olej, opatrně vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva a sníh z bílků. Více

než polovinu těsta vlijeme
na vymazaný a moukou vysypaný plech, druhou polovinu obarvíme kakaem a
nalijeme na bílé těsto. Navrch dáme pudink a vidličkou všechny vrstvy až na
dno vlnkovitě či spirálovitě
„protáhněte“ a pečeme na
180 °C cca 30 minut. Pudink se v těstě propeče a
vytvoří na řezu mramorovanou strukturu. Necháme
vychladnout. Ušleháme šlehačku, vmícháme do ní
smetanu a cukr, natřeme na těsto a posypeme kakaem. V lednici necháme ztuhnout.
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