Bouzovské

noviny
duben 2017

Vážení občané,
jak již jistě víte, dne 31. 3. 2017 na veřejném
zastupitelstvu obce Bouzov skončil na vlastní
žádost ve své dlouholeté funkci starosta naší obce
pan Ing. Zdeněk Foltýn a odešel do zaslouženého
důchodu. Vedl obec po dlouhých dvacet šest let,
a jak jsem již řekl na zastupitelstvu, stopa jeho
práce bude viditelná ještě několik generací.
Jenom namátkou vzpomeňme na bouzovské
„náměstí“, opravu školy a stavbu tělocvičny, vybudování sportovního areálu, zahájení kompletní
rekonstrukce cest v naších vesnicích, vybudování
celé řady obecních bytů, výstavba DPS na Bouzově
a tak dále. Dalším velice významným počinem bylo
vítězství v dlouholetém soudním sporu s Lesy ČR
o majetek bývalého lesního družstva, jehož jsme
byli členy. V současné době jsme majoritní vlastníci
s.r.o. Bouzovské lesy a příspěvek z hospodaření této
firmy významně konsoliduje náš obecní rozpočet.
Za to a za mnoho dalšího patří Ing. Foltýnovi
nesporně veliké poděkování a dovoluji si mu dále
jménem všech občanů obce Bouzov popřát zdraví,
štěstí a osobní pohodu do dalších let.
Na stejném zastupitelstvu jsem potom byl zvolen na místo starosty já, místostarostou byl zvolen
pan Ing. Michal Kuhn a do rady obce byl zvolen pan
Stanislav Malínek, takže vedení obce doznalo významných změn. Doufám, že to bude jen k užitku,
ale prosil bych o malou shovívavost, zvláště v našich začátcích. Přebrat kompletní agendu obecního úřadu jako takového a zajistit nepřerušený
chod na rozpracovaných akcích vyžaduje nemalé
úsilí.
V nejbližší budoucnosti nás čeká ne malý, ale
obrovský úkol. Zastupitelstvo schválilo vypracování projektové dokumentace ke kanalizaci a čistírně
odpadních vod v první fázi pro Bouzov a nejbližší
okolí. Budou svolány veřejné schůze ve všech místních částech, kterých se to bude týkat, kde se dozvíte veškeré potřebné detaily této akce. Žádám Vás,
aby jste se dostavili, v co nejhojnějším počtu, aby
jednání byly plodné a konstruktivní.
Závěrem děkuji všem, kteří mi dali důvěru k vedení naší společné obce.
S úctou a přáním pěkného dne
Marcel Chmelina

č. 2/2017

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem občanům
a spolupracovníkům, kteří mně pomáhali v nelehké funkci starosty obce, kterou jsem vykonával
od roku 1990. Bez Vaší pomoci a podpory by tuto
činnost nebylo možné vykonávat. Snad jsme společnými silami přispěli k rozvoji obce. Byl vytvořen
základ, na který mohou naši následovníci navazovat a rozvíjet ji i do budoucna. Máme proto předpoklady. Staráme se o rozsáhlé území s 12 místními
částmi, což v naší republice nemá obdoby. O to je
práce složitější a náročnější.
Důležité je, že máme schválen strategický plán rozvoje obce, který postupně realizujeme a máme ještě několik let k jeho naplnění. Toto období je třeba
maximálně využít.
Přeji všem, kteří budou naši sloučenou obec rozvíjet, hodně sil, zdraví a hlavně pevné nervy.
Ing. Zdeněk Foltýn

Víte, že
- V letošním roce začnou práce na stabilizaci koryta Břenůvky v Jeřmani dle projektové dokumentace. Investorem úprav jsou Lesy ČR.
- Byla schválena dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj na opravu kapličky ve Hvozdečku a opravu místních komunikací v Podolí. Práce budou
realizovány v letošním roce.
- Další dotace byla podána na Olomoucký kraj
a řeší dovybavení SDH.
- O další dotaci žádáme na obnovu kamenného
kříže s korpusem Krista a balustrádou, který je
umístěn u silnice na Dolech.
- Dokončuje se úprava prostoru před hasičskou
zbrojnicí na Olešnicích. Na vlastní budově dojde
k výměně oken a dveří.
- Pokračují práce na čištění kanalizace v Bouzově
včetně monitoringu, který nám ukáže problémová místa, která bude potřeba opravit.
- Je vydáno stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí směr „Podolí“. V této souvislosti
se pokládá kabelové vedení od trafa u mateřské
školy do trafa u základní školy a další práce budou pokračovat.
- Bylo provedeno nazvučení kostela na hřbitově.
- Začali jsme projektovat ČOV, kdy v případě realizace se bude jednat o největší investici v historii
obce.
- Byla vybudována další bytová jednotka z bývalé
oční ordinace.

JUBILAnTI

UPoZoRnění

Upozorňujeme odběratele tepla, kteří dosud neuhradili vyúčtování za rok 2016, aby tak učinili
nejpozději do 30. 4. 2017. V případě neuhrazení
odebraného tepla, bude přívod tepla zastaven.
Upozorňujeme odběratele vody z obecního
vodovodu (Bouzov, Hvozdečko, Olešnice),
kteří dosud neuhradili zálohy na vodu za I.
čtvrtletí roku 2017, nechť tak učiní nejpozději do 30. 4. 2017.
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za odvoz komunálních odpadů, aby
úhradu provedli neprodleně, v případě neuhrazení do 30. 4. 2017 bude poplatek navýšen.
Upozorňujeme občany, že OÚ Bouzov bude
ve dnech 1. 6.–2. 6. 2017 UZAVŘEN.
Obec Bouzov přijme brigádníky na sečení křovinořezem. Zájemci, nechť se přihlásí na OÚ Bouzov.
OÚ Bouzov žádá občany, kdo by měl fotografii
památníčku, který byl postaven v roce 1951 před
měšťanskou školou v předzahrádce v Bouzově,
aby umožnil okopírování na OÚ v Bouzově pro
archivaci. Pomníček byl postaven na poděkování
Sovětské armádě za osvobození byl v roce 1974
odstraněn v souvislosti s přestavbou školy a zrušení předzahrádky.
Pozemková komise obce Bouzova začne provádět
šetření ve věci záboru obecních pozemků (oplocení předzahrádek, skládky materiálu apod.). Žádáme dotčené občany, aby podali do konce roku
2017 žádost o odprodej obecních pozemků nebo
jejich částí na obecní úřad Bouzov. Žádost musí
obsahovat: údaje žadatele, telefon, číslo parcely,
grafický náčrt, případný záměr.

PoděkoVání
Ing. Zdeňkovi Foltýnovi u příležitosti odchodu z funkce starosty obce Bouzova, za
všechno, co v období 26 roků starostování
pro občany, obec Bouzov a osady udělal,
zejména v oblasti rozvoje obce, vybavení
obce, vrácení lesů obcím, obnově památek, pomoc zájmovým organizacím (Sokol,
Hasiči, Ochránci panských rybníků, MS Kozov – les jiné) bouzovské farnosti a dalších
bezpočet iniciativ.
Za bouzovské občany
Jiří Ženožička

PODĚKOVÁNí
Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s panem

Bohumilem Rohlederem
z Jeřmaně. Rovněž děkujeme za projevená
slova útěchy a květinové dary.
Rodina Rohlederova z Jeřmaně
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PhDr. Zuzana Šulcová
Stanislav Forétek
Jan Zacpal
Jiřina Vyjídáčková
Petr Malíček
Pavel Mejzeš
Petr Bárta
Elena Spurná
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Jan Šnobl
Rozalie Tejkalová
Antonín Komárek
Eliška Kopřivová
Jaroslav Najman
MUDr. Marie Fryšáková, CSc.
Jaroslav Reif
František Šipka
Lenka Odložilová
Žofie Kunčarová
Petr Kop
Zdenka Rosí
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STAROSTOVÉ - po roce 1848
Po zrušení roboty 7. 9. 1848 získala obec více pravomocí
a tím i pudmistři. V tomto období již také byli voleni
starostové pravidelně na tři roky.

Výčet starostů:
Jan Weis, učitel
1848–1855
Josef Adámek, rolník, č. 14
1855–1860
František Kolář, sedlář, č. 31
1860–1869
Josef Nerušil, rolník, č. 28
1870–1874
Josef Beran, řezník, č. 49
1874–1877
Josef Nerušil, rolník, č. 28
1877–1880
František Wiederman, obchodník, č. 12
1881–1903
Antonín Rotter, kovář, č. 35
1903–1910
Josef Stropek, rolník, č. 13
1910–1919
Bohumil Wiederman, obchodník, č. 12
1919–1923
Václav Vařeka, rolník, č. 3
1923–1945
Justin Slouka, obchodník, č. 31 (za ČSL)
V. 1945–II. 1946, V. 1946–III.1947
Ferdinand Volkmer, rolník, č. 16 (za KSČ) II. 1946–V. 1946
Rudolf Hajný, účetní lesní správy (za KSČ)
III. 1947–II. 1948
Josef Kuba, pošťák č. 2 (za KSČ)
II. 1948–1954
Ladislav Švec, automechanik, č. 19 (za KSČ) 1954–1960,
1964–1986
Josef Štefan, vedoucí jeskyní v Javoříčku, č. 26 (za KSČ)
1960–1964
Josef Spáčil, ekonom JZD Bouzov, č. 100 (za KSČ)
1986–1990
Ing. Zdeněk Foltýn, ekonom JZD Bouzov 1991–III. 2017

Naše škola rozkvetla kytkami na oknech, takže
všichni víme, že nás navštívilo jaro. Chodby se pyšní spoustou beránků, květinových věnců a zajíců,
přinášejí nám Velikonoce. Jako každý rok se paní
učitelky vyzbrojily velkou mírou trpělivosti, vysvětlovaly, pomáhaly a pak zdobily. Děkuji jim.
Ve škole se máme jarně, ale hlavně pracovně.
Deváťáci si už vybrali svoje vysněné střední školy
a teď jen budou čekat, zda také na tyto školy po přijímačkách nastoupí. Budeme jim držet palce. Nezapomínáme ani na další aktivity a akce, rozhodně
se neválíme, máme pořád co na práci a čas nám
strašně rychle utíká.
Jako každé jaro nám pozvedne ducha recitační soutěž, těšíme se na neotřelé básně a umělecký přednes ve školním kole, do kterého postupují
z třídních kol vždy tři nejlepší recitátoři. Žáci si potrápili mozkové buňky v Pythagoriádě a v soutěži
Matematický klokan, který je určen pro žáky již od
druhého ročníku. S plaveckým výcvikem jsme pro
letošní rok skončili, určitě se nám vyloupli noví šikovní plavci a ti starší si vybrousili plavecké styly
a vylepšili svoji imunitu otužováním.
Pilně připravujeme zápis pro budoucí prvňáčky,
budeme je v pátek 21. dubna v základní škole netrpělivě očekávat. Do školky nám také přibudou nové
děti, přijdou 10. května k zápisu, prohlédnou si školičku, hračky a paní učitelky a pak už budou moci
netrpělivě očekávat září, aby mohly vyrazit mezi
nové kamarády.
Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala bývalému panu starostovi Ing. Zdeňku Foltýnovi za
krásnou dlouholetou spolupráci a zároveň se těším
na nadcházející spolupráci s nově zvoleným panem
starostou, Ing. Marcelem Chmelinou, určitě budeme mít všichni radost, když se nám bude vzájemně
dařit.

Všem přejeme krásné a veselé jaro a mnoho příjemných jarních zážitků.
Za děti a učitelky naší školy Andrea Řezníčková
www.zsbouzov.cz

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
57. Bouzovsko v 19. století (2)
1885:
Ve škole byl počet žáků 109 chlapců a 27 děvčat.
1886:
Byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který čítá
30 členů.
1889:
Roku 1889 byla založena Občanská záložna. Vedla
si dobře a roku 1899 koupila velký zájezdní hostinec za 12 000 zlatých.
1890:
Počet žáků stoupl přes 230, takže bylo málo místa,
proto byla školní budova r. 1891 na trojtřídní.
Farářem se stal Petr Janák, první konventuál (člen
řádu) z Opavy. (Rád bych uvedl, že byl také významným znalcem dějin hradu a městečka Bouzova).
1894:
Dne 26.8. byla otevřena ve Hvozdečku nová školní
budova.
Byl založen pohřební spolek sv. Gotharda. Vzmáhá
se a koupil si krásný pohřební vůz.
1895:
Během listopadu byla nově založena farní Cyrilská
jednota, která vytkla si účelem povznésti a zvelebovati zpěv církevní. Cvičilo se v místnostech školy.
1897:
Do Bouzova vedla dříve příkrá Kamenná cesta. Vyjednávalo se dlouho s majiteli gruntů z Bouzova,
Dolů a Jeřmaně o náhradě za pole, kudy měla vést
nová silnice. R. 1896 začal se stavbou podolský
zednický mistr Jan Zatloukal, když velkostatek dal
bezplatně značnou část pozemků. Kámen se bral
z místa u silnice. Do provozu byla dána posledního
května 1897.
V létě byla postavena na Bakuli blízko vodovodu
30 m vysoká dřevěná vyhlídková věž. Byl z ní krásný
pohled do údolí Špranku a na Balatkův vrch. Byla
ze dřeva a její model je v hradním museu. Později
ztrouchnivěla a počátkem války se zřítila.
1897:
V Podhradí, tam kde jsou dnes v parku lípy, stály
tehdy domy, které (arcivévoda) Evžen skoupil: hospoda Frant. Smrčka s výměnou, vedlejší dům Josefa Michla, dům bratrů Jana Dvořáka, dům Havlíčka
nyní Köhlerův a Jana Kabilku, dřívější poštu. Domy
byly zbořeny a majitelé dostali náhradu a místa na
postavení nových domů na Skalce /nové domy mají
původní stará čísla/.
Dne 27. VII. skočil do Strže jeden 18. letý mladík ze
Střemeníčka a utopil se. Byl nepolepšitelným zlodějem.
1898:
Od 1. ledna byla zavedena také jízdní pošta dvakrát
denně z Loštic. Nic se tím nezískalo, protože vůz
je příliš malý a může jen jednu osobu vzíti s sebou
a ještě nemá spojení k žádnému vlaku. Od 1. ledna
1901byl zde přidělen také listonoš pro venkov.
Od 1. ledna 1898 odbývá se zde každý první čtvrtek
v měsíci soudní řízení. Mluvilo se dlouho o zřízení okresního soudu na Bouzově, ale obec neměla
vhodné budovy, ani peněz na postavení nové, tak
vše umlklo.
Byla zde založena Divadelní společnost.

1900:
Okolo kostela sv. Gotharda býval malý hřbitov, na
němž jsou pochováni faráři J. J. Böhm, J. Švarc,
Aug. Čech a kaplan Toman. Mimo ně také někteří
panští úředníci, jejich paničky a děti. Již několik let
se však na hřbitově nepochovává.
Obecní dům chátral. Stávala tam pazderna za
oněch časů, kdy se ještě pěstoval len. Jeden čas
tam bydlel zkrachovalý největší místní sedlák. Také
se tam nalézá obecní šatlava. Stál na konci obce na
cestě ke sv. Maří.
Dne 29. března při silném větru chumelí se stále.
Všecka krajina pokryta je sněhem. Není pamětníka
na tolik sněhu zde.
V den sv. Marka účastnily se každoročně dítky s učiteli procesí do okolních vsí na vyprošení zdaru úrody.
Dle sčítání lidu 31. prosince bylo zde 794 lidí a čísel
domů 85.
1901:
V únoru zemřel knížecí rada Maxmilián Blumenwitz. Byl úředníkem na panství 40 let. Chudí
v něm ztrácí svého otce a místní obyvatelstvo
dobrodince (Blumenwitz je také autorem spisku
„Krátká kronika hradu a panství Bouzov“, který byl při slavnostním dokončení stavby hradu
v roce 1899 vložen s dalšími předměty do věžní
koule).
Z řemeslníků bylo zde 5 stolářů, 2 kováři,
1 strojník na stroje secí a jiné, 2 koláři, 2 krejčí,
5 obuvníků, 2 sedláři, 1 bednář, 1 klempíř, 3 řezníci (z nichž jeden je uzenář), 1 pekař. Z obchodů jsou dva kupci zbožím smíšeným, střižním
a železným, 3 obchodníci moukou a potravinami
a 1 zelinář. Hospody zájezdné jsou 2 a třetí panská je na Špici u pivováru. R. 1895 zařídil zde jistý
Rašner z Loštic dílnu na rukavičky, která však netrvala ani plná dvě léta. 24. listopadu byla v Kozově zřízena mlékárna.
1902:
V červenci byla otevřena silnice z Bouzova do
Hvozdečka. Stavěl ji František Navrátil z Hvozdečka.
1904:
Založena je zde Živnostenská škola pokračovací.
1908:
27. června byla otevřena škola v Obectově a učitelem byl tam ustanoven Karel Trčka.
6. října byla otevřena škola ve Střemeníčku. Děti tamější chodívaly dříve do Kovářova a od r. 1880 do
Javoříčka.
Do třítřídní zdejší školy bylo zapsáno na nový školní
rok 205 dítek: z Bouzova 105, z Dolů 24, z Jeřmaně
23, z Podolí 53.
Rokem 1908 ukončím dnešní pokračování a další historické události, spojené s Bouzovskem, ponechám na pozdější dobu. Zároveň bych chtěl připomenout, že v dosavadním přehledu jsem úmyslně
vynechal vše, co bylo spojeno s bouzovským hradem, neboť jemu budou opět věnovány následující
díly.
Jiří Marek

Ouhor

Mám takovej malej ouhor. Spisovně řečeno úhor.
Půda mizerná, spousta kamení a taky v docela slušném svahu. Pozemek, který ani za moc nestojí,
kromě plevelů se tam nedaří vůbec ničemu. Je to
jen kus pozemku, který leží ladem.
V dřívějších dobách bylo zvykem, že se obdělávalo jen část pozemku. A ta druhá jednoduše odpočívala. Mělo to svůj smysl, pozemků bylo relativně
dost, a kdyby všechno něčím oseli, tak by to stejně
nesnědli. Odpočatá půda, která se zasela obrok
nebo ještě o nějaký ten rok později, byla jistě ve
výsledku plodnější než půda zasypaná každý rok,
hojnou dávkou chemického hnojiva. Když máme
půdu jakoby navíc, je jistě lepší, nechat ji jako ouhor…
Čert ale nikdy nespí! Vzpomněl jsem si na slova
svýho strejdy, kterej s nadhledem vždycky dokázal
odhalit, že to není jen tak jednoduchý.
Osloví mě známej, prej jestli bych mu ten ouhor
nemohl ponechat, že by si na něm udělal vinohrad.
No, proč ne. Já bych na to nikdy neměl „koule“,
a když mi z toho vykoukne nějaký ten obolus v podobě demižónu slušnýho ryzlinku, tak jiné „proti“
nemám. Jednoduše jsme si plácli. Já mám ouhor,
ty máš záměr, co s ním, pohoda.
„Já ho až tak nepotřebuju, tak si tam ten vinohrad klidně udělej! Jistě to bude lepší na pohled,
než ty kopřivy a lebeda,co tam roste.“
Houževnatým úsilím začíná ouhor nabývat na
kráse. Kamení mizí v přístupové cestě, vzniká i několik schodů aby kopcovitý terén byl lépe schůdný.
Na úpatí pozemku se začíná rýsovat základ vinného sklepa i s příslušným zázemím.
Moc volnýho času nemám, ale chvilku si najdu
vždycky a rád, abych se přišel podívat, jak se dělá
zázrak. V duchu přemýšlím, zdali je víc nevysychající kapitál, dobrej záměr, myšlenka, představa nebo
vnitřní síla a houževnatost. Počáteční nadšení má
jistě taky svoji hodnotu, to ale dřív nebo později
vždycky vyprchá. Myslím, že houževnatost a vytrvalost jsou na prvním místě. A kdo má i slušný kapitál, tak ten má z velké části vyhráno.
Peníze nejsou nic, jsou-li pro vás všechno. Ale
mít skvělý záměr, výbornou myšlenku, ale kapsy
prázdný, to je pech. To už je lepší tu myšlenku,
ten záměr, někomu sdělit ať to realizuje ten, kdo
na to má. Ten dotyčnej to ale musí převzít se vším
všudy, tedy i s tím, že je to „jeho dítě.“ Vy v tom
případě máte trochu smůlu, protože se musíte
spokojit pouze s tím, že to byl váš nápad. A poslušně se zařadíte mezi velkou skupinu remcalů,
že oni to přece říkali taky. Když ale budete mít
štěstí a z toho vašeho známýho se po letech stane kamarád, tak vám nechá vyrobit na důstojné
místo, malou bronzovou tabulku, že ten krásný
vinohrad by nikdy nevzniknul, nebýt toho vašeho ouhoru. Nic si za to sice nekoupíte, ale dobrej
pocit si koupit vlastně ani nejde. Dobrej pocit si
musíte jen vytvořit. Třeba tak, jak jsem na to šel
já. Ani ta bronzová cedulka není důležitá, to je jen
taková třešnička na dortu.
Každej rok dostanu tolik vína, že ho velkoryse
rozdávám dál. K tomu hromadu ovoce, protože ta

réva vinná je asi jen na půlce toho pozemku. Když
si najdu chvilku a zastavím se, nikdy se mi nechce
domů. Nikdy bych tohle nedokázal, i kdybych měl
peněz sebevíc. Tohle musím pokorně uznat. Takže k myšlence, záměru, houževnatosti a hromadě
peněz, musíte mít to hlavní – „KOULE“.
Jak tak sedím a popíjím to výborný víno, na
kolečka nakrájená mufloní klobáska s křenem,
kterej jsem koupil nedávno od jednoho chlápka
v hospodě, přemýšlím o tom do jaké míry je to víno
moje anebo toho kamaráda, co ho vytvořil. Vždyť
ten ouhor je přeci stále můj! Sám před sebou si
připadám trapně, jak mě mohla tahle myšlenka
vůbec napadnout? Cítím, jak se červenám, tím vínem to jistě ještě není, mám první skleničku. Jak
mě vůbec mohla napadnout myšlenka, že bych
měl mít na něco nárok? Snad opravdu jen na tu
bronzovou tabulku. Hned jak to bude možný, zastavím se na katastru a za notářem, abych bezúplatně pozemek převedl kamarádovi. Bude to takové poděkování za tu cedulku. Ulevilo se mi. Tím
rozhodnutím se mi ulevilo. Racionálně si vysvětluji, jak jsem mohl mít takový myšlenky. Nu, každý
máme občas hříšnou myšlenku. Záleží ale jen na
nás, jak s ní naložíme…
Po letech je vinohrad takovou perlou v okolí. Lidé
se tu sjíždějí, jen aby si tu udělali nějakou fotku,
jako že tu byli. Ochutnat víno ale nelze. Zas taková produkce prostě není. Mám tam taky doživotní,
bezbřehý deputát, tak že turisti maj smůlu.
Někdo má myšlenku, druhej má schopnosti.
Někdo má možnosti, my máme ouhor. Když nejsme
pitomci, narodí se vinohrad.
Jaro je plném proudu, za chvíli jsou Velikonoce.
Ubytovala se mi pod střechou na trámu paní Kosová. Aby měla klid, chodím raději druhou stranou.
Hnízdo má veliké a je pro mě stále záhadou, jak to
dokážou, když nemají ani maturitu. Sedí už na vejcích, už se těším, až se vyklubou malí kosi. Budu tu
mít alespoň veselo…
Jak raší v parku nebo v lese první tráva a kvítka, to je to nejkrásnější období jara. Vždycky
mám v sobě sobecký pocit, že musím být u toho,
abych se toho nasytil dosyta. Abych měl alespoň
ten malý kousek skutečnosti, že jsem byl u toho.
Že jsem si mohl připít z toho společného poháru, který otevírá jaro. Možná si trochu připadám
i jako paní Kosová, která trpělivě čeká, co se jí
z vajec vyklube. Jaro je prostě takový odrazový
můstek do celého roku. Takový baťůžek, se kterým vyrazíme do světa.
Procházím tím našim parkem a těší mě, jak se
všechno okolo probouzí. Sem tam kos se objeví po
cestě přede mnou, občas proběhne i veverka. Krásný hrad se rýsuje v dáli, krásný je snad ze všech
úhlů pohledu. Tak to přeci jeho stavitelé chtěli,
když měli tu možnost tento skvost zrealizovat. Jak
jdu dál, tlačí se mi do hlavy rým: „Hrad, hrad, hrad,
je to krásný vinohrad…“
Kdo má pocit, že neví, o co jde, doporučuji si to
přečíst ještě jednou, v klidu a pomalu. Těm ostatním přeji hezké jarní dny, pak samozřejmě i těm,
kteří si to přečetli napodruhé.
Michal Mayer

Pozvánka na koncert Kapely KAPKA
Kde: Městské kulturní středisko LOŠTICE
Kdy: 24. 5. 2017 v 18 hod.
Vstupné: 200 Kč
Vstupenky předprodej: MKS Loštice

KapelaKAPKA

Kapela KAPKA se poprvé široké veřejnosti před-

stavila v TV Šlágr na podzim 2012 a začala si získávat
své posluchače a příznivce po celé republice, hlavně
svým širokým a neotřelým repertoárem. Najdeme v něm
např. Věrné milování od Bedřicha Smetany, téměř zapomenutou, ale znovu objevenou píseň Orlické hory a mnoho dalších. KAPKA vydala 6 nosičů oblíbených písniček,
na posledním z nich s názvem „Na zdraví“ pak naleznete
i skladby vlastní. Písničky vznikaly tak, jak život šel. Jsou
smutné i veselé a každý si v nich najde kousek svého
příběhu. KAPKA hraje ve složení Petr Šimáček harmoniky a Dana Sokolová kytara, mandolína, vozembouch.
Láska k hudbě nás dala dohromady a vytvořila z nás nerozlučitelnou dvojici.

Dostali jste se
do obtížné situace
a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk
v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné sociální
poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se
zorientovat ve vaší situaci, sepsat splátkový
kalendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady, asistenci při
hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a děti
ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími
institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás
můžeme navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14. Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve všední dny
od 8 do 16.30 hodin.

PRONÁJEM
Hledám do nájmu zemědělskou půdu na hospodaření. Za nabídky předem děkuji.
Zapletal Lukáš, Hvozdečko 15

Tel.: 734 107 175

Furka – elektro

s.r.o.

Nabízí volná pracovní místa s možností ubytování na
pozici:
• Dělník/ce pro zapojování a vkládání statorových
svazků el. motorů.
• Strojník pro zatahování statorových svazků.
• Účetní možno i na zkrácený prac. úvazek, požadavek
maturita s odborným vzděláním.
Nástup ihned.
Pracoviště: Bouzov
Vzdělání: základní, příp. výuční list. Proškolení zajistíme.
Požadavky: spolehlivost, flexibilita, ochota učit se nové
dovednosti, ranní směna
Kontakt: Furka Josef, mob: 603 366 757
email: josef.furka@seznam.cz
tel. Kozov: 587 408 795

Kontakty:
Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078

SHD Obectov a obectovští občané srdečně děkují obci Bouzov za poskytnutí financí a za realizaci nového zázemí, na obectovské návsi, pro kulturní akce. Těšíme se až občany Bouzovska přivítáme právě zde na některé z budoucích akcí Obectova.

V Obectově jako každoročně vyhnaly děti zimu.
S vlastnoručně vyrobenou Smrtkou obešly vesnici
za hlasitého vykřikování „Smrťáku prťáku proč ty
lidi dávíš, useknem ti ruce nohy, abys je nedávil.
Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi, buďte páni
veselí na tu Smrtnó neděli.“ Průvod nalákal mnoho obyvatel Obectova z domů a s radostí na tváři
dětem zamávali, popřípadě si pořídili pár fotek
a zavzpomínali na svá mládí, kdy také vynášeli

zimu ze vsi. Poté, co děti obešly dědinu, zamířily
dolů, k potoku, kde Smrtku zapálily a pak ji vhodily do potůčku. Odpoledne nejmladší děvčátka
z Obectova navštěvovala dům od domu a vítala
jaro, u nás se jim říká Housata spolu s malým

Housátkem, což je nejmladší holčička
ze skupiny: „Smrtonoško, velkonoško,
kdes tak dlouho byla? U studánky, u rubánky, ruce jsem si myla. Šátečkem,
lístečkem jsem je utírala. Paní mámo
krásná, dalaste nám másla, dalaste
nám maličko, přidejte nám vajíčko,
milá matičko.“ Děvčátka pak za odměnu dostala sladkosti, penízky, vajíčka,
co která hospodyňka měla připravené.
Uvidíme, zda obectovské děti vyhnaly
zimu pořádně, ale podle předpovědi
a podle počasí, které vidím za oknem,
by nás už žádná zima neměla překvapit. Přeji vám krásné dny a nezapomeňte pozorovat přírodu kolem sebe a udržujte tradice našich předků, protože to
jediné tu bylo, bude a je tu s námi.

Obectovská miniknihovnička slaví
dvouleté výročí. Přijďte jí popřát a půjčit si některou z knížek. Čeká nás bohatý program, například přednáška
novináře a badatele Stanislava Motla
a mnoho dalších zajímavostí. Těším se
na vás v sobotu 20. května v 15.00 hodin na obectovské návsi.

TJ S okol B ouzov
pořádá

43. ročník
turistické a cykloturistické akce

BOUZOVSKÁ

TŘICÍTKA

v sobotu 20. května 2017
pěší trasy 3, 8, 15 a 30 km
cyklotrasy 25 a 40 km
Start 7 - 11 hod. z fotbalového hřiště.

V cíli pro všechny
zapsané účastníky diplom,
upomínkový předmět
a možná výhra v losování.

BOHATÉ OBČERSTVENÍ zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

Vážení občané,
již v předminulém čísle jsme Vás informovali o zrodu DEKLARACE MORAVSKÉHO NÁRODA a jejímu slavnostnímu vyhlášení, kdy místem vyhlášení byly venkovní prostory před Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad, dne 19. prosince 2016. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili i členové
PS MORAVANÉ - MO BOUZOV. Bližší informace můžete získat na internetových stránkách: www.moravskynarod.cz, kde případně naleznete kontakt na regionální mluvčí, kteří Vám rádi odpoví na Vaše případné
dotazy. Všechno dobré Vám i Moravě.
členové MO Bouzov, v Bouzově, dne 04. dubna 2017
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POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 3. 6. 2017
na těchto místech:
1. skupina
		
		
		
		
		

Obectov				  8.00 hod.		  8.30 hod.
Podolí				  8.45 hod.		  9.30 hod.
Olešnice				  9.45 hod. 		
10.15 hod.
Hvozdečko				
10.30 hod.		
11.00 hod.
Kovářov				
11.20 hod.		
11.50 hod.
2. skupina

		
		
		
		
		
		
		
		

		

Kadeřín			  	  8.00 hod.		  8.20 hod.
Blažov			  	  8.30 hod.		  8.50 hod.
Svojanov			 	  9.00 hod.		  9.20 hod.
Kozov			 	  9.30 hod.	         10.00 hod.
Bezděkov				
10.15 hod.	         10.40 hod.
Doly					
10.50 hod.	         11.15 hod.
Jeřmaň				
11.30 hod.           12.00 hod.
Bouzov-obě skupiny		
12.10 hod.	         13.30 hod.

(areál bývalého zem. družstva)

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, střešní krytina a eternit !!!
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!!!

Milí čtenáři,
v několik následujících číslech Bouzovských novin ukážou moje fotografie pár pohledů do našeho kraje,
v němž po léta žijeme. Vy můžete posoudit, jak se kolem sebe díváte v každodenním životě. Berte mou
snahu jako příspěvek k ještě větší zajímavosti Bouzovských novin.
Václav Kopka
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