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Vážení spoluobčané,
V současné době se úsilí celého obecního úřadu
soustřeďuje mimo běžné provozní záležitosti na pomoc projektantům při vyřizování projektu kanalizace a čistírny odpadních vod. Abychom mohli včas,
tedy nejpozději na začátku ledna 2018, podat úplnou žádost o dotace, musíme mít projekt kanalizace
hotový a musí proběhnout minimálně územní rozhodnutí. Proběhly už čtyři veřejné schůzky s občany všech tří našich součástí, kterých se kanalizace
v první fázi dotýká, tedy Bouzova, Podolí a Jeřmaně.
Dále proběhla schůzka s majiteli pozemků „Na Boubelce“ a čekají nás detailní jednání se všemi majiteli
pozemků, přes které kanalizace povede.
Jsem velice rád, že se rozhodnutí zastupitelstva
obce o realizaci kanalizace a ČOV setkalo v celé
naší veřejnosti s kladným ohlasem. Je nesporné,
že vybudování této akce vyřeší nejen ekologickou
zátěž, kterou produkujeme, ale především zlepší
životní podmínky obyvatel bydlících v dolních částech dotčených vesnic. No a v neposlední řadě i finančně pomůže těm, kteří mají žumpy na vyvážení a poctivě domovní splašky vyvážejí na nejbližší
čistírnu odpadních vod, tedy do Mohelnice nebo
Litovle.
Postup prací na kanalizaci je takový, že v letošním
roce bude zpracován detailní projekt a proběhne
první fáze stavebního řízení. Na přelomu roku podáme žádost o dotace, a pokud dotace bude přidělena, tak budeme pokračovat ve stavebním řízení k povolení stavby, dále v polovině roku 2018
proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby jak
kanalizace, tak i čistírny. Zahájení stavebních prací
předpokládáme buď na konci roku 2018, ale spíše
začátkem roku 2019. Na první pohled to vypadá celkem jednoduše, ale když si vezmete obrovský objem prací, v současné době na administrativní bázi,
tak máme všichni co dělat.
Pokud bude mít kdokoliv nějaké dotazy nebo pochybnosti, může se na mě obrátit, co budu moci
mu vysvětlím hned nebo po konzultaci s Ing. Janem Rozsívalem z firmy IROP Olomouc, který je generální projektant.
Závěrem chci všem poděkovat za vstřícnost a pochopení.
Ing. Marcel Chmelina, starosta

č. 3/2017

Topení a voda ……..

Po skončení letošní zimy se do dneška potýkáme s řadou poruch na našem topení v Bouzově. Museli jsme
opravit porouchaný kotel v kotelně, ale největší starosti nám dělá venkovní teplovodní a vodovodní síť. Nedovedeme si vysvětlit proč, ale v letošním roce nám na
několika místech prasklo potrubí a dochází k únikům
teplé i pitné vody. Celkem složitě hledáme konkrétní
místa poruch a pokud se nám to podaří, pak musíme
vykopat potrubí, vypustit vodu, svařit potrubí, zaizolovat a vodu zase napustit a vše zase zaházet. Bohužel,
vzhledem k podloží, které máme a je silně kamenité,
neprojevují se mnohdy úniky vody na povrchu. Proto
jsme navázali spolupráci s odbornou firmou, která
dělá průzkum pomocí dronu s termovizí a v brzkých
ranních hodinách, než vyjde slunce a začne hřát, létáme nad Bouzovem a hledáme teplá místa, které naše
vytékající horká voda ohřívá.
Mohu Vás ujistit, že všichni děláme, co můžeme, aby
se veškeré závady opravily. Vzhledem ke složitosti situace si dovoluji Vás všechny požádat o pochopení
a také o spolupráci. Pokud se Vám bude zdát, že je někde nezvykle mokrý flek, ze země stoupá pára, nebo
víte o nezvyklém jevu jako například kruh extrémně
zelené trávy vůči svému okolí, nebo naopak vypálený
kruh v zelené trávě, dejte nám laskavě vědět na obecní úřad a my to místo prověříme.
Jak sami dobře víte, v létě bývají potíže s vodou a je
zbytečné a příliš drahé s ní plýtvat a jakýkoliv únik
vody, ať už přes teplovod nebo samostatný vodovod
se nám v době sucha může vymstít.
Dále prosím všechny odběratele tepla, aby si sami
zkontrolovali hlavní ventily u výměníků, a pokud jsou
vadné, nahlaste to na obecním úřadě a v průběhu
roku se budeme snažit ventily vyměnit.
Omlouvám se za problémy, které vznikají při výpadku
teplé a pitné vody a mohu slíbit, že se o nápravu budeme vždy snažit s co největší rychlostí.
Ing. Marcel Chmelina, starosta

Víte, že…

- 18.–20. 8. proběhne tradiční akce „Balony nad hradem“
- 19. 8. v 19:30 hod. v rámci akce „Balony nad hradem“ Vás srdečně zveme na jedno z nejhranějších evropských představení vzniklé pod vyšším uměleckým
dohledem pana Boleslava Polívky, didaktickou klaunikyádu inspirovanou románem Miguela de Cervantese Saavedry uchopenou podle vzoru velkého českého
emigranta Jana Ámose Komenského „Don Quijote de
la Mancha“.
- 25.–26. 8. se bude konat festival „Moravské hrady“
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„Bouzovská třicítka“
Dne 19. května 2017 se konal 43. ročník
„Bouzovské třicítky“. Přestože počasí moc
nepřálo, „třicítku“ absolvovalo 780 účastníků. Bylo připraveno 6 tras, 2 cyklotrasy
a 4 trasy pro pěší.
Účast na jednotlivých trasách:
Pěší

3 km
8 km
15 km
30 km

63
239
351
26

Cyklo

25 km
40 km

46
55

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
58. Počátky řádu německých rytířů na bouzovském hradě
V dnešním pokračování se opět vrátíme k bouzovskému hradu a budeme sledovat jeho další dějiny od
roku 1696, kdy ho získal řád německých rytířů, až do
doby počátků přestavby hradu na přelomu 19. a 20.
století.
V čele řádu se až do roku 1923, kdy se arcivévoda
Evžen Habsburský vzdal řadového vedení, vystřídalo
celkem devět velmistrů. Jejich podobizny si můžete
prohlédnout na hradě v chodbě jižního (Alžbětina) křídla, erby všech velmistrů jsou umístěny v arkýřovém
pokoji, kterým při prohlídce hradu procházíte cestou
z velmistrovy pracovny směrem do rytířského sálu.
V roce 1805 vydal císař František I. Rakouský na
základě jednoho z článků tzv. prešpurského míru, podepsaného v Bratislavě mezi zástupci rakouského císařského dvora a císaře Napoleona Bonaparta, rozhodnutí, že všichni následující velmistři řádu budou
muset být příslušníky císařské dynastie habsburskolotrinské, odvozující svůj původ od císařovny Marie
Terezie a jejího manžela Františka Štěpána I. Lotrinského. O dvacet let později byl tento výnos upřesněn
v tom smyslu, že pokud bude někdy mezi možnými
adepty na hodnost velmistra více členů císařské rodiny, má být při volbě zvýhodněna ta osoba, která má
k císařskému domu nejblíže.
Kromě posledního z velmistrů, arcivévody Evžena,
se ani jeden z nich na hradě delší dobu nezdržoval,
a proto hrad stále více chátral. Snad s výjimkou předhradí nebyl v prvních desetiletích, kdy ho řád vlastnil,

ani obyvatelný. Bylo to dáno také tím, že správa řádového panství sídlila v Bruntálu, a proto oprava zchátralého hradu nepatřila k prvořadým výdajům řádového hospodářství. Ve zdech severního paláce, v němž je
umístěn např. rytířský sál, z něhož zbyla pouhá zřícenina, tehdy zakořenily stromky, věž Hláska ležela samozřejmě po požáru z poloviny 16. století v troskách.
Podívejme se na přiloženou fotografii. Lze jen těžko
uvěřit, že je na ní zachyceno druhé hradní nádvoří, na
němž zcela vpravo stojí bývalá stará kuchyně z 16. století s vysokým komínem, který, jak vidíme, dosahoval
až ke krovům hradu.
Přesto se nedá říci, že by řád ponechal po roce
1696 hrad bez povšimnutí. V literatuře se můžeme dočíst, že především z důvodu bezpečnosti byly zbourány zbytky hradní věže, která se po požáru v polovině
16. století, tedy v době, kdy hrad i panství vlastnil rod
Podstatských, zřítila, severní palác byl téměř celý odstraněn a další hradní paláce byly alespoň provizorně
zastřešeny.
Z roku 1719 pochází socha českého zemského patrona Jana Nepomuckého, kterou nechal zhotovit
hradní hejtman Küffel a která nyní zdobí druhý hradní most.
O Küffelově nástupci na místě hradního hejtmana,
Johannu Karlu Duschekowi, se v archivech dochovalo
zajímavé svědectví. V roce 1734 se konal soud se selským pacholkem Jiřím Kolářem z Řimic, který našel
na panském poli poklad, obnášející 140 dukátů. Peníze si ponechal a nález neohlásil. Když se o nalezeném pokladu dozvěděly úřady, Kolář zpočátku zapíral
a později uvedl, že mu peníze vzal hejtman Duschek
a přikázal mu, aby o celé věci mlčel. U soudu pak obě
strany přísahaly, že pravda je na jejich straně. Z rozhodnutí soudu byl Duschek přísně potrestán a varován, aby v zájmu své chamtivosti neutiskoval poddané
na panství.
Další stavební úpravy, které proběhly ve 40. letech
18. století, se týkaly budovy na předhradí. Můžeme se
domnívat, že její přestavba souvisela s pruským voj-

ZPRÁVY Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI
Neděle 18. 6.- Slavnost Božího Těla
V neděli 18. 6. bude v 9.30 hod. v naší farnosti slavena Slavnost Těla a Krve Páně.
Již tradičně k ní patří průvod obcí se zastavením u čtyř oltářů a požehnáním obci
a občanům.
Pátek 30. 6. - Opékačka na farní zahradě
V pátek 30. 6. v 18.00 hod. bude sloužena dětská mše
svatá na závěr školního roku. Po ní bude “opékačka”
na farní zahradě. Paralelně proběhne táborová porada
pro rodiče, kteří jedou s malými dětmi na farní tábor.
Čtvrtek 6. 7. - Březina
Ve čtvrtek 6. 7. v 15.00 hod. bude v Březině v tamní
kapličce sloužena mše svatá.
Sobota 5. 8. - Olešnice
V sobotu 5. 8. v 15.00 hod. bude v Olešnicích v tamní
kapličce sloužena mše svatá.
Sobota 12. 8. - Hvozdečko
V sobotu 12. 8. v 17.00 hod. bude ve Hvozdečku v tamní
kapličce sloužena mše svatá. Dle aktuální situace (plánovaná rekonstrukce kapličky) bude mše svatá sloužena uvnitř kapličky nebo na venkovním prostranství.
Neděle 27. 8. - FARNÍ DEN
V neděli 27. 8. proběhne v naší farnosti Farní den. Mše
svatá bude sloužena výjimečně ve 14.00 hod. Po ní
proběhne na farním dvoře společné posezení.

skem, které se v té době pohybovalo rovněž v okolí
Bouzova. Tato budova, v jejímž průjezdu je nyní umístěna pokladna, sloužila původně jako purkrabství. Od
poloviny 18. století byly do ní přestěhovány kanceláře, byty lesmistra a dalších úředníků. Podíváme-li se
z prvního hradního mostu na hodinovou věž, vidíme
v její spodní části, nad průjezdem, po stranách erby
bruntálských místodržících, Františka Zikmunda Bedřicha ze Satzenhofenu a svobodného pána Rudolfa
von Werdensteina, kteří se na přestavbě předhradí
podíleli. Připomeňme si, že erby obou řádových představitelů jsou umístěny také na budově bouzovského
obecního úřadu.
Velký zájem o bouzovský hrad projevoval velmistr
Maxmilián Josef Rakouský-Este, který zde také rád pobýval. Jako zajímavost bych chtěl uvést, že v roce 1847
nechal u nádraží v Července vystavět zámeček, který
mu sloužil jako čekárna na vlak a z něhož vyjížděl kočárem na své cesty na Bouzov a Sovinec. Dnes je zámeček využíván jako domov pro seniory.
Velmistr Maxmilián se ovšem věnoval také samotnému bouzovskému hradu. Kromě toho, že jeho zásluhou byl zpracován projekt vodovodu pro bouzovskou
obec, nechal brzy po svém nástupu do funkce zvýšit
budovu oppersdorfského paláce o jedno poschodí,
v němž byly zřízeny místnosti s keramickými krby. Právě tuto část hradu měla nejraději arcivévodkyně Alžběta, která zde často po smrti svého manžela, arcivévody Karla Ferdinanda, pobývala se svým nejmladším
synem Evženem.
Posledním velmistrem řádu před arcivévodou Evženem, byl Vilém Rakousko-Těšínský, o němž se říká,
že byl předobrazem pro postavu markýze Gera ze
Slezských písní Petra Bezruče. Byl to on, kdo zakoupil
grunt bývalého bouzovského starosty Melhuby a nechal ho přestavět na chudobinec pro 12 mužů a žen,
který řád finančně zajišťoval. Po jeho smrti v roce 1894
se velmistrem řádu stal arcivévoda Evžen, jemuž bude
věnováno následující pokračování.
Jiří Marek

FARNOST BOUZOV
si vás dovoluje srdečně pozvat na tradiční

Pouť ke sv. Máří Magdaleně
neděle 23. 7. 2017 v 9.30 hod.

Mši svatou bude sloužit P. Metoděj R. Hofman OT.
(mše sv. v kostele sv. Gotharda pod hradem nebude)

Ohlédnutí za Sousedským posezením 2017
Sousedské posezení proběhlo v neděli dne 7. května u příležitosti bouzovské pouti a dne matek. Maminky dostali od přítomných mužů ke svému svátku malou kytičku a děti si mohli „zadovádět“ na skákacím hradu. Celé posezení se neslo v příjemné sousedské atmosféře.
Na organizaci se podílela ŘKF Bouzov a Místní organizace KDU-ČSL Bouzov. Akci finančně podpořila
Obec Bouzov, za což jí, zejména jménem dětí, patří upřímné díky.

Je tu červen a my finišujeme. Blíží se konec
školního roku, prázdniny a konečně si užíváme
tepla a sluníčka. Každý měsíc si připomínáme nějaké výročí. Například teď zrovna probíhá výstavka
k 75. výročí atentátu na Heydricha a vypálení Lidic,
v květnu to bylo 300 leté výročí narození císařovny
Marie Terezie a výročí smrti Stanislava Sedláčka.
V dubnu jsme slavili Den Země. K této příležitosti
si žáci II. stupně vyrobili krásnou velkou textilní nástěnku s motivy světadílů a taky psali dopis Zemi.
Jeden takový dopis bych Vám dnes ráda představila:
„Milá planeto!
Chtěla bych ti vzkázat, že si cením toho, co pro
nás děláš. Máme kvůli tobě šanci žít. A my se k tobě
přitom chováme bezcitně. Nevážíme si skoro ničeho, dokonce se i domnívám, že někteří si neváží ani
svého zdraví. Ty jsi pro nás vším a my se k tobě chováme jako hulváti. V přírodě se povalují odpadky,
které odhazujeme. Někdy si ani nevšímáme toho,
co děláme, protože pro některé je to samozřejmostí odhodit plast nebo papír do přírody. Vypouštíme
z aut smog, škodíme sobě ale i ostatním. Prostě si
pod sebou řežeme větev. Většina lidí si ani neuvědomuje, co všechno jsi nám dala a vše berou samozřejmě, jsme už rozmazlení dnešní dobou. Stvořila
jsi krásu a my ji ničíme! Přesto doufám, že se to
změní. Chci ti poděkovat za to, co jsi pro nás udělala!“
Napsala Nikola Blažková

A takto si připomínali

Den Země prvňáčci.
Všem přejeme krásné letní dny a žáčkům veselé a dobrodružné prázdniny. Po
prázdninách zase hurá do školy!
Za děti a zaměstnance naší školy
Andrea Řezníčková
www.zsbouzov.cz

Blažov žije!

2. slet čarodějnic
V sobotu 22. dubna 2017 se
Blažov stal dějištěm 2. sletu čarodějnic. I přes nepřízeň počasí
přilétly čarodějnice z blízkého
i širokého okolí. Pro příchozí
smrtelníky byla připravena bohatá
čarodějnická
tombola
a každý si mohl odnést originálního „kočkina“. Velkým překvapením pro všechny byl příjezd
čarodějnic z Balatkova vrchu na
originálním přibližovadle, a tak
pro porotu nebylo snadné vybrat čaromiss. Panovala dobrá
nálada, uzené havěti a lektvarů
bylo do sytosti.

Blažovské Vary
Letošní kácení máje na Blažově proběhlo ve stylu filmového festivalu. Celou akci moderovali známí
hrdinové Old Shatterhand (Olda Šetrný) a Vinnetou
(Vincek) a jak to tak na filmovém festivalu bývá, tak
ani u nás nechyběl červený koberec, VIP zóna, Blažovský Pupp-ák a spousta známých hvězd. Pozvání

přijali a ocenění získali: skupina ABBA a herci z českých filmů a pohádek. Do filmové síně slávy vstoupil
za 26letou režii pan Ing. Zdeněk Foltýn. Návštěvníci
festivalu byli zařazeni do slosování o tomahawk. Ať
herci či neherci, všichni se prošli po červeném koberci!

Úsměv a poděkování nic nestojí a přesto zahřeje
u srdce. A proto děkujeme panu bývalému starostovi Ing. Zdeňku Foltýnovi, panu starostovi Ing. Marcelu Chmelinovi, členům rady, zastupitelstva a paní
matrikářce za pomoc a finanční podporu.
Dále děkujeme Zuzaně Šulcové, Ivaně Bartoňové, Marii Kopkové, Kateřině Grohmannové, Marii
Sloukové, Anně a Radomíru Vařekovým, Zuzaně
a Kamile Köhlerovým, Marušce Kopkové a Gabrielu Ošťádalovi, Sylvě Markové, Elišce a Milanu
Kotrášovým, Jiřímu a Ivaně Opíchalovým, Jaromíru Orságovi, Marii a Laďovi Chudobovým, Miloslavě
Plačkové, Marii Pluháčkové, Jarce a Romanovi Zavadilovým, Radce Tejkalové, Tomáši Majerovi, Evě
a Petru Frodlovým, Evě Frodlové z Bouzova, Monice
Polesové, Simoně Číhalové a Elišce Finsterlové.
Děkujeme našim sponzorům, kterými jsou: OEZ
s.r.o., Státní hrad Bouzov, MUDr. Jaroslav Čampiš,
A. W. spol. s r.o., paní Irena Bártová, Květinka Hopinka, Masna – paní Růžena Chromčáková, AVON –
paní Eva Šafářová, Pony klub Olešnice, Metrie spol.
s r.o., paní Marie Krbcová, Kaufovi, drogerie U Rouzi
Loštice, pan Michal Mayer, První litovelské stavebniny s.r.o., Bouzovské lesy a.s., Hrochovi, paní Jaruška
Ošťádalová, Second Hand Bouzov – pan Emil Friedl, Chráněná dílna Loštice, Balsac papermill, s.r.o.,
Pivovar Litovel, a.s., Zahradnicví Jan Holub, s.r.o.,

Ontekovi, paní Anna Elnerová, pan Emil Elner, pan
Petr Elner, ZLKL, s. r. o., Hotel Bouzov, RELAX PARK
BOUZOV - Minikáry a Koloběžky Bouzov, pan Pavel
Vojáček a všem ostatním.
Velké díky patří i všem členům SDH Blažov v čele
s Janou Odložilovou, kteří se podíleli na organizaci
akcí a bez kterých by nebylo možné tato krásná setkání uskutečnit.
Akce za námi a co dodat,
musíme ale zkonstatovat,
že přišlo tolik lidiček,
zahřálo nás u srdíček.
Rádi vás tu opět přivítáme,
radost z toho vážně máme.
Krásné odpoledne jsme si spolu užili
a hodně srandy zažili.
Všech akcí jsme se v duchu báli,
i díky vám slyšíme slova chvály.
Každý to rád vidí,
když přijde hodně lidí.
Všichni jsme se spřáhli,
za jeden provaz táhli.
DĚKUJEME!
SDH Blažov

Lesní klub Mloček se představuje ......................................................
Od září loňského roku je na Bouzovsku
v provozu nová lesní školka pro děti s názvem
Lesní klub Mloček. Její vznik iniciovala skupina
rodičů z Bouzovska a okolí, kteří mají za cíl
vzdělávat děti v každodenním přímém kontaktu
s přírodou, s respektem k ní, i k sobě navzájem.
Za tímto účelem jsme založili také spolek Mloček,
z.s., který sídlí v Jeřmani a který je zřizovatelem
lesního klubu.
Klub samotný se nachází v malebném
Věžnickém údolí na pomezí katastrů obcí
Bouzov a Vranová Lhota. Zde nám jako zázemí
slouží skautský srub, který využíváme díky
vstřícnosti olomouckých skautů. Ve srubu
máme uložené náhradní oblečení a pomůcky
a jinak se zde zdržujeme převážně v čase oběda
a odpoledního odpočinku. V létě ani to ne.
Vzdělávací program probíhá venku, pokud není
počasí opravdu velmi nepříznivé, což se stává
spíše výjimečně.
Z pobytu dětí venku není třeba mít obavy.
Zkušenost nám ukazuje, že pokud mají děti
kvalitní vybavení, žádné počasí je neohrozí,
ani nerozladí. Pobyt venku v tak rozmanitém
přírodním prostředí, jakým Věžnické údolí
bezesporu je, je pro děti velmi prospěšný.
Denně mají možnost nasávat krásy listnatých
lesů, potoka, nedaleké studánky. Když zaprší,
z různých koutů vylézají v hojném počtu mloci
skvrnití (odtud náš název).

V zimě nás na louce navštívil i krásný lišák,
kterého jsme měli možnost pozorovat při lovu
myší.
Pobyt dětí v přírodě je pravidelně zpestřován
výlety za kulturou a poznáním – návštěva knihovny,
výstavy, hradu, záchranné stanice živočichů,
apod.
Lesní klub je v současnosti v provozu tři dny
v týdnu – od pondělí do středy – v čase 8-16 hod.
O malou věkovou smíšenou skupinu dětí se starají
dva pedagogové (u nás nazýváni průvodci). Provoz
lesního klubu je hrazen výhradně z příspěvků
rodičů, kteří se aktivně podílí na činnosti klubu,
za což jsme velmi rádi. Atmosféra je u nás spíše
neformální, komunitního typu. Pokud byste se
rádi přidali k našim dobrodružstvím, kontaktujte
nás, prosím, předem. Ve Věžnickém údolí platí
zákaz vjezdu. Rodiče, kteří k nám pravidelně
jezdí, mají povolení od Lesů ČR. Nové děti ve
věku 3-6 let přijímáme průbežně. V posledním
týdnu v srpnu připravujeme i přívesnický tábor,
který je dobrou příležitostí k aklimatizaci nových
dětí.
Těšíme se na nové kamarády, malé i velké
a pokud je mezi Vámi někdo, kdo by rád pracoval
jako průvodce v lesním klubu, budeme rádi, když
se ozvete!
Za Lesní klub Mloček
Lenka Šimková

Furka – elektro s.r.o.
Nabízí volná pracovní místa na pozici:
•

Dělník/ce pro zapojování a vkládání
statorových svazků el. motorů.

•

Strojník pro zatahování
statorových svazků.

Nástup ihned.
Pracoviště: Bouzov
Vzdělání: základní, příp. výuční list.
	Proškolení zajistíme.
Požadavky:
• spolehlivost,
• flexibilita,
• ochota učit se nové dovednosti,
• ranní směna
Kontakt:
Furka Josef
mobil: 603 366 757
email: josef.furka@seznam.cz
tel. Kozov: 587 408 795

Nabídka brigády
Zahradnictví Jan Holub s.r.o.,
Hvozdečko 7,  Bouzov

přijme brigádníky

do nového areálu okrasné školky.
Nástup možný ihned.
Zájemci hlaste se prosím na email
objednávky@janholub.cz
nebo telefonicky 734 186 286.
PRAKTICKÝ LÉKAŘ

MUDr. JAROSLAV ČAMPIŠ
ORDINAČNÍ HODINY

od 21. 6. do 27. 9. 2017
Pondělí 6.30 - 9.00
10.00  - 11.30
Úterý    7.30 - 10.00
11.00  - 12.00
Středa
6.30 - 10.00
Čtvrtek 6.30 - 10.00
Pátek
   7.00 -  8.30
   9.30 - 12.00

Bouzov
Bílá Lhota
Luká
Hvozd
Bouzov
Luká
Bílá Lhota
Bouzov

Telefon: 775 723 772
V době nepřítomnosti praktického lékaře ošetří
akutní případy Urgentní příjem FN Olomouc
nebo volejte 155.

SDH KOZOV a příznivci kopané Vás zve
na
17.KOZOV
ročníkatradičního
fotbalového
turnaje
SDH
příznivci kopané
Vás zve

na 17. ročník tradičního fotbalového turnaje

KOZENKYCUP
CUP
KOZENKY
V Vsobotu
24.24.
června
2017
sobotu
června
2017
odod
8.30
hodin
8.30
hodin
hřiště
Kozov
hřiště
Kozov
Turnaje se účastní celkem 8 týmů včetně domácích Kozenek

Turnaje se účastní celkem 8 týmů včetně domácích Kozenek

Pro diváky, hráče a
fanoušky je
Pro diváky, hráče a
zajištěno bohaté
fanoušky je
občerstvení
zajištěno
- bohaté
občerstvení
pečené
makrely,
grilovaná kuřata
a
klobásy
udírny
pečenéz makrely,
-

grilovaná
kuřata
Pro žíznivce
je a
klobásy ztočené
udírny
připraveno
pivo, alko i- nealko
Pronápoje
žíznivce je

připraveno točené
pivo, alko i nealko
nápoje

Program:

8.30-15.00
Program:

utkání ve
8.30-15.00
skupinách

utkání ve
skupinách
15.00-17.00
play-off

15.00-17.00

17.00
play-off
FINÁLE

17.00

17.55

FINÁLE
ukončení
turnaje

17.55

ukončení turnaje
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„Hrad v lese“
Foto: Václav Kopka
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