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Vážení spoluobčané,

končí starý rok a zanedlouho začne nový, rok 2018.
Toto období přímo vyzývá k zamyšlení nad tím, co
jsme v uplynulém čase udělali, co se nám podařilo
nebo nepodařilo a co plánujeme do budoucna.
Letošní rok byl pro obec Bouzov do určité míry přelomový. Na konci března skončil ve funkci starosty obce
pan Ing. Zdeněk Foltýn po více než 26 letech služby
obci. Je na místě mu ještě jednou opravdu poděkovat
za všechno, co pro obec udělal. Jen namátkou v posledních letech – oprava a zateplení školy, vybudování
tělocvičny, oprava náměstí, vybudování sportovního
areálu a tak bych mohl pokračovat. Od prvního dubna jsem nastoupil na jeho místo já a místostarostou
byl zvolen pan Ing. Michal Kuhn. V podstatě tím byla
završena generační obnova celého obecního úřadu,
neboť v posledních třech letech odešli do zaslouženého důchodu paní pokladní, matrikářka i účetní. Tato
obroda však nebyla a není úplně jednoduchá, protože
spousta zkušeností je prostě nepřenositelná. A navíc
každý z nás má jiný styl práce, do určité míry jiné priority, jiné osobní vztahy a podobně.
V současné době je jasnou prioritou pro budoucnost obce výstavba kanalizace a čistírny odpadních
vod. Na Litovelsku jsme poslední větší obec, která ještě nemá vyřešen problém s nakládáním odpadních

č. 6/2017

vod. V současné době probíhá územní řízení u Městského úřadu Litovel a do 18. ledna příštího roku plánujeme podat žádost o dotace. Celá akce je v současné
době administrativně velmi náročná a pokud nám, jak
pevně doufám, dotace budou přiděleny, tak nastane
i fáze vlastní výstavby, která bude náročná i organizačně, dopravně apod..
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli jak na chodu obce, tak
i na organizaci veřejného života. Všem hasičům, sokolům, myslivcům, rybářům a dalším spolkům, kteří
se schází, aby něco udělali nejen pro sebe, ale i pro
druhé, učitelům a zaměstnancům naší školy a školky,
kteří se starají o naše děti a všem ostatním, na které
jsem nyní zapomněl.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem, občanům,
chalupářům i chatařům popřál z celého srdce příjemné a klidné prožití nastávajících vánočních svátků a do
nového roku Vám přeji štěstí a hlavně zdraví. Pokud
se v příštím roce povzneseme nad malicherné půtky,
nebudeme se škorpit a společně každý svou trochou
přispějeme k naší vzájemné pospolitosti bude naše
společná Obec Bouzov vzkvétat.
S úctou Váš
Marcel Chmelina, starosta obce
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OZNÁMENÍ

Poděkování

Obecní úřad oznamuje, že bude v době
od 22. 12. 2017 do 29. 12. 2017
UZAVŘEN.
Obecní úřad žádá občany, kteří ještě neuhradili: vodné – záloha na IV. čtvrtletí
2017, vyúčtování – vodné (Bouzov, Olešnice, Hvozdečko), nájemné, zálohy na topení, pronájmy pozemků, aby tak učinili
nejpozději do 21. 12. 2017.

Obec Bouzov děkujeme dětem Základní školy
Bouzov za výrobu letošních ozdob na vánoční
stromeček na náměstí v Bouzově. Rovněž patří poděkování všem spolkům a občanům, kteří
se podílejí na pořádání adventních podvečerů na náměstí v Bouzově a na organizaci ostatních akcí pořádaných během roku na Bouzově
a v okolních obcích.
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Kompostéry
Naše obec společně s obcí Příkazy a dalšími získala z Operačního programu životního prostředí dotaci
na pořízení celkem 100 kusů domácích kompostérů
pro využití občany a obyvateli naší obce. Cílem dotačního programu je předcházení vzniku organického odpadu a jeho využití přímo u původce tohoto odpadu.
Jak určitě víte, má naše obec zřízenu kompostovací linku a do všech místních částí obce dovážíme
velkoobjemové kontejnery na biologický odpad. Rozvoz a svoz je však ekonomicky a časově náročný. Využitím domácích kompostérů chceme na jedné straně
omezit nutnost tohoto svozu a na straně druhé zvýšit
komfort občanů, kteří nasečenou trávu, listí, větvičky a ostatní rostlinný materiál zužitkují přímo doma
a nebudou muset jezdit třeba přes celou vesnici ke
kontejneru. Dobře udělaný kompost má potom široké využití na zahradě jako hnojivo a ke zlepšování půdy.
Kompostéry
budou
přednostně
rozdávány
v nejmenších vesnicích jako je Bezděkov, Kadeřín,
Svojanov apod. a teprve zbylé se případně rozdají v Bouzově nebo Podolí. V průběhu ledna a února
2018 bych chtěl uspořádat ve všech obecních částech
besedy, jako již uspořádané setkání v Obectově, kde
všechno vysvětlím a určitě dojde i na jiné otázky než
jen kompostování. Zájemci o kompostéry budou mít
kompostér na pět let zapůjčený na základě smlouvy a po uplynutí této doby zůstane kompostér v jejich
majetku. Zapůjčení i pozdější převod je bezúplatný.
Kompostéry potom hned na jaře rozvezeme tak, aby
se mohly používat od začátku sezóny.
Doufám, že s využitím kompostérů budete spokojeni.
Marcel Chmelina, starosta obce

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
61. Bouzov na přelomu 19. a 20. století
V dnešním předvánočním pokračování opustíme
hrad a projdeme se Bouzovem konce 19. století, tedy
v době, kdy architekt Hauberrisser a velmistr Evžen
pracovali na plánech přestavby hradu. V té době došlo jak k významným změnám v nejbližším okolí, tak
také v rozvoji a zvelebení samotného městečka. Část
těchto změn přitom přímo či nepřímo s přípravnými
pracemi na přestavbě hradu souvisela.
Našimi průvodci na cestě městečkem budou dva
znalci tehdejší historie Bouzova, místní farář P. Petr Janák a vlastivědný pracovník Štěpán Zákravský, autor
„Kroniky městečka Bausowa“.
Pro zlepšení úrovně života vesnice i pro zahájení
přestavby hradu bylo jednou z nejdůležitějších podmínek vybudování nové silnice, která by usnadnila příjezd do Bouzova od vlaku v Moravičanech. V 80. letech
19. století byla postavena silnice, vedoucí až k Vranové Lhotě, ale stále chyběl úsek z Dolů k Bouzovu, velmi
příkrý a nebezpečný, který byl nazýván Kamenná cesta. Po dlouhých jednáních se nakonec podařilo zajistit, že majitelé gruntů z Bouzova, Dolů a Jeřmaně dali
k dispozici část svých polí a bouzovský velkostatek věnoval bezplatně další, především lesní pozemky. Nakonec mohl zednický mistr Jan Zatloukal z Podolí zahájit v roce 1896 samotnou stavbu silnice, která byla
dokončena v květnu následujícího roku. Současně
byla na Bouzově zřízena poštovní telegrafní stanice
a z Loštic začala do městečka jednou, později dvakrát
denně zajíždět pošta. Jak se ovšem uvádí, velký užitek
jízdní pošta nepřinesla, neboť mohla přepravit pouze
jednu osobu a neměla připojení k žádnému vlaku.
S cílem zlepšit spojení městečka s okolím pak práce pokračovaly také na počátku příštího století. V letech 1902-1903 byla pod vedení Františka Navrátila
budována silnice na opačnou stranu, z Bouzova do
Hvozdečka.
Dalším velkým problémem, který sužoval Bouzov
po celá staletí, byl nedostatek vody. Vodu z rybníka na
náměstí nebylo možné k pití používat, navíc měl vodu
pouze po vydatných deštích nebo na jaře při tání sněhu. Kromě studně u fary a na hradě bylo v městečku
pouze pět dalších veřejných studní.
Výstavbou vodovodu se zabýval již v 60. letech
19. století velmistr řádu Maxmilián Josef Rakouský-Este, ovšem plán tehdy realizován nebyl. Znovu se myšlenky zřízení vodovodu ujal arcivévoda Evžen. Nový
vodovod byl vybudován v letech 1895-1896, v době
zahájení přestavby hradu. Voda byla vedena trubkami
ze zdroje u Kadeřína nejprve do rezervoáru na vrch
Bakuli a odtud do hradu. Na prosbu bouzovského sta-

rosty Františka Wiedermanna byla vybudována ještě
druhá větev vodovodu, která zásobovala obec a na níž
se obec podílela částkou 6 tisíc zlatých.
V roce 1897 byla na Bakuli postavena 30 metrů vysoká dřevěná rozhledna. Nevydržela ovšem ani dvacet
let a na počátku první světové se v důsledku ztrouchnivění zřítila.
Podívejme se nyní na samotné městečko. V roce
1900 zde podle oficiálního sčítání žilo 794 obyvatel,
čísel domů bylo tehdy 82. Domy, které do roku 1897
stály v parku v místě dnešních lip, arcivévoda Evžen
vykoupil, nechal zbourat a jejich majitelé dostali náhradou na postavení nových domů parcely ve Skalce.
Šlo např. o hospodu Františka Smrčka, dům Josefa
Michla, poštu Jana Kabilky a další.
Velkou zásluhu na zvelebení obce měl již vzpomenutý starosta Fr. Wiedermann, který tuto funkci zastával od roku 1881 více než dvacet let. Když v roce 1910
zemřel, odkázal kromě jiných položek také 7.000,- korun na stavbu radnice, 4.000,- na polévkový fond chudým žákům a 600,- hasičům.
Především je ovšem nutné zmínit starostův podíl
na úpravě náměstí. Původně hrbolatý povrch nechal
vyrovnat, podél silnice a stavení dal vysázet kaštany
a především rozhodl, také na přání arcivévody Evžena, aby byl zasypán nevábně vypadající rybník a přeměněn na parčík. Nejvýznamnější budovou na náměstí, stojící v jeho severním čele, byla již tehdy správní
budova někdejšího velkostatku, za níž se rozkládal
panský dvůr.
Je zajímavé připomenout, kolik řemeslníků se
v městečku na přelomu 19. a 20. století uživilo. Tehdy
bychom mohli využít služeb pěti stolařů, dvou kovářů, jednoho strojníka na secí a jiné stroje, dvou kolářů, dvou krejčí, pěti obuvníků, dvou sedlářů, jednoho
bednáře, jednoho klempíře, tří řezníků, z nichž jeden
byl uzenář, a jednoho pekaře.
Bouzov netrpěl ani nedostatkem obchodů. Místní
měli k dispozici dva kupce se smíšeným, střižním a železným zbožím, tři obchodníky s moukou a potravinami a jednoho zelináře. Jako zajímavost bych uvedl, že
v roce 1895 si zde jeden rukavičkář z Loštic zařídil dílnu na rukavice, která ale nepřežila ani dvě léta.
V roce 1905 skončily svou činnost místní pivovar,
sladovna a palírna, jejichž počátky spadají do poloviny 16. století. Do hospody Na špici, která stála u pivovaru, pak bylo dováženo pivo z Loštic, další bouzovské
hospody byly zásobovány pivem z Litovle.
Před koncem 19. století se dokonce uvažovalo
o tom, že na Bouzově bude zřízen okresní soud. Zůsta-

lo však pouze u plánů, neboť v městečku k tomu nebyly žádné vhodné prostory. Soudní jednání se konala
jednou za měsíc na hradě, tam také v budově, kde je
nyní instalována výstava k 700. výročí první zmínky
o bouzovském hradě, bývalo tehdy vězení. Na konci

městečka směrem ke hřbitovu v bývalé pazderně byla
umístěna obecní šatlava. V procházce Bouzovem by se
dalo ještě pokračovat, ale čas a prostor to již neumožňují. Snad se k některým dalším zajímavostem dostaneme znovu někdy příště.
Jiří Marek

ZPRAVODAJSTVÍ Z ODDÍLU 1. FC OLEŠNICE U BOUZOVA
Dovoluji si jménem fotbalového výboru 1. FC Olešnice u Bouzova v kostce zhodnotit podzimní část sezóny 2017/2018.
Do této sezóny náš oddíl přihlásil 3 družstva.
Tým mužů po postupu ze III. třídy zahájil působení
v nejvyšší okresní soutěži výborně a hned od začátku
sezóny se usadil v popředí tabulky, kde vydržel až do
konce podzimní části a přezimuje na 2. místě, které by
na konci soutěže znamenalo postup do I.B třídy, což
je i cílem mužstva. Pozitivně musíme hodnotit atraktivní útočnou hru s velkým množstvím nastřílených
branek. V tomto ohledu nemá mužstvo v této soutěži
konkurenci. Svoje kvality tým mužů předvedl i v Hanáckém poháru, kde porazil 4 soupeře hrající krajské
soutěže a stal se vítězem tohoto poháru. Zejména výkony s Náměští a Hlubočkami byly opravdu vynikající.
Bohužel se však mužstvu nevyhnuly také výpadky.
Zejména špatný výkon v Blatci a porážka v Přáslavicích, kdy Olešnice vedla již 2-0, musí mrzet.
Cílem pro jarní část bude tyto ztráty eliminovat
a nadále bavit diváky výborným fotbalem se spoustou
šancí a branek.
Děkujeme celému realizačnímu týmu (L. Gallo,
P. Bárta, J. Prucek) za odvedenou práci a přejeme
hodně štěstí v jarní části soutěže.
Zároveň jsme rádi, že nám i nadále velmi dobře
fungují týmy mládeže.
V letošní sezóně hrají soutěž starší benjamínci pod
vedením trenérů R. Kvapila a O. Vogla. Nově jsme do
soutěže přihlásili mladší žáky, které mají na starosti
trenéři Jakub Havlíček, Martin Komárek a Filip Sasák.
Benjamínci jsou v soutěži již adaptovaní, podávají velice dobré výkony, těší nás jejich zájem trénovat
a hrát. Navíc trenéři odvádí výbornou práci, za což
jim patří upřímné poděkování, stejně jako trenérům
žáků, kteří se tuto sezónu s hrou na větším hřišti seznamují. Přístup je ale stejně jako u benjamínků velice dobrý.

Samozřejmě uvítáme pomoc rodičů a jejich aktivní zapojení při organizaci zejména domácích utkání,
kde je potřeba nachystat hřiště včetně zázemí.
Závěrem děkujeme sponzorům, kteří ať už finančně nebo materiálně přispěli na činnost našemu oddílu – Obec Bouzov, Bouzovské lesy, Olomoucký kraj,
p.B.Charvát, MUDr. Jaroslav Čampiš. Rádi samozřejmě uvítáme další spolupráci.
Velké díky patří také bývalému starostovi, Ing.
Z. Foltýnovi, za zajištění finančních prostředků na vybudování důstojného zázemí pro pořádání zejména
sportovních akcí v Olešnici.
Poděkování patří rovněž dobrovolníkům, kteří
svou prací pro klub umožňují vůbec samotné jeho
fungování a bez kterých by zde fotbal vůbec neexistoval!!!
Prodej občerstvení, přípravu zázemí a hřiště,
ale i zajištění hnojiva, sečení hřiště, úklid, administrativu atd. zajišťují pánové – J. Vlček, R. Zapletal,
D. Zapletal, F. Snášel, T. Kamler, R. Zatloukal, P. Sedlář, M. Novák, J. Sedlář st., M. Mlčoch, P. Poles st.
a dámy J. Sedlářová (mockrát děkujeme i za úklid
po domácích utkáních), L. Rozmanová, P. Nováková,
J. Bednářová, L. Haicová, M. Mlčochová. Pokud byl někdo opomenut, omlouvám se …. všem těmto lidem
patří obrovský dík, že díky jejich práci je možnost cca
8 měsíců v roce 1x za 14 dní vyrazit i v této malé vesnici na fotbal …
Plánované akce:
29. 12. – tradiční zimní zabíjačka
– prodej od 13 hod.
31. 12. – tradiční silvestrovský fotbal
– od 13 hod.
Za výbor fotbalového oddílu
Jan Kamler ml.

Furka – elektro s.r.o.

nabízí volná místa na pozici:

dělník/ce pro zapojování a vkládání
statorových svazků el. motoru.
Nástupní mzda smluvní individuální dle zvolené pozice
od 14 500 - 25 000 CZK

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2018.
Obec Bouzov

Pracovní doba: 6.30 - 14.30
Náborový příspěvek po zkušební době: 8 000,Nástup: ihned Pracoviště: Bouzov
Vzdělání: základní, příp. výuční list.
Proškolení zajistíme.
Požadavky: spolehlivost, flexibilita, ochota učit se
novým věcem, ranní směna.
Kontakt: Furka Josef
mob: 603 366 757
email: josef.furka@seznam.cz

A je to tady! Mrzne jen praští a děti si konečně užijí pořádnou zimu.
Listopad ve škole nám nesmírně rychle utekl, byl totiž ve znamení příprav na nadcházející adventní školní jarmark. Všude ve třídách
se vyráběly ozdoby na obecní i školní stromeček a výzdoba do oken. Pilně jsme nacvičovali
program na jarmark, někteří pilovali zpívání,
jiní se rozpohybovali ve víru tanečků. Stejně
jako každý rok se k nám při přípravě jarmarku
přidali rodiče, kteří nás chtějí podpořit. Zase
jim moc a moc děkujeme, protože bez jejich
pomoci bychom tak velkou akci sami vůbec nezvládli.
Kromě finiše na jarmark jsme si zpříjemnili
čas také jinými zajímavými akcemi. Například ve

4. a 5. ročníku proběhla netradiční módní přehlídka. Všichni žáci se pokusili zahrát si na modely a modelky a také se učili takovou přehlídku moderovat. Užili si legrace a přitom se zase
něco nového naučili. Také jsme byli ve velkém
olomouckém divadle – I.stupeň navštívil pohádku
O líných strašidlech. Nejenom že to byla zábava, ale ještě děti zjistily, že není úplně příjemné, když nás někdo zezadu kope do židle, tleská,
když nemá, nebo si povídá při představení... A to
je důvod, proč jezdíme do divadla – abychom se
naučili společenskému chování a stali se z nás
kulturní lidé.
V prosinci si užíváme návštěvy z Pekla
a z Nebe, Mikuláš, andělé a čerti nás vždy potěší ale i poučí o tom, na co je dobré dát si pozor.
Také dodržujeme naši krásnou školní
tradici a scházíme se pod školním vánočním stromečkem ke společnému
adventnímu zpívání. Moc nás to baví
a těšíme se z příjemné společné atmosféry.
Na závěr bychom my všichni z naší
školy rádi popřáli lidem krásné a klidné
vánoce a fajnový rok 2018.
Za děti a učitelky z naší školy
Andrea Řezníčková
www.zsbouzov.cz

Vystřihujeme ozdoby
na obecní stromeček

Naše módní přehlídka

Vánoční nostalgie
Koho by v předvánoční čas, s končícím rokem, nenapadlo hodnotit, co se nám povedlo a nebo nepovedlo. Takové slovní vysvědčení sami sobě za uplynulý
rok. Během roku se nám povede spousta dobrých věcí,
ale jako stín nám to kopíruje i slušný zástup toho, na
co pyšní nejsme. Když to zjednoduším, tak se spousta
dobrého narodí a na druhou stranu zase sejde ze světa. Holt to tak na tom světě chodí.
I mně se koncem roku v hlavě honí spousty otázek
a odpovědí. Někdy je to tak intenzivní, že se mi z toho
udělá až slabo, jako bych si pustil žilou. Úplně mě to
vnitřně vycucá, že nemůžu večer usnout a ráno se mi
nechtějí ani otevřít oči, abych neviděl ten svět kolem
sebe. Když se to na mě tak sesype, léčím to hudbou.
Hluboce se klaním před sourozenci Hanou a Petrem
Ulrychovými. Pustím si něco z jejich tvorby a kdyby mi
bylo sebe víc slabo, tak mě to postaví na nohy, abych
mohl jít dál. Je to takovej balzám na duši, hodinová
terapie, která se vám zahnízdí pod kůži a nechce ven.
Klobouk dolů, když to tak někdo dokáže.
Nebudu, ani nechci tady popisovat moje vzlety
a pády za uplynulý rok. Chtěl jsem tím jen naznačit,
že když je nám „ouvej“, můžeme si sílu dobíjet i jinak,
než pořádnou porcí jídla a dobrého pití.
Stačí třeba v něco věřit. Kdo si nevěří, ten už má
zápas prohraný předem. Víra s člověkem dělá divy. Už
od mládeneckých let jsem byl přesvědčenej o tom, že
když si budu něco usilovně přát a bude to mít nějaký
reálný základ, tak to musí klapnout. S odstupem let
jsem přesvědčený o tom, že to funguje. Víra je prostě
základ.
Kdo bude pouze věřit ve svou neschopnost, ten si
zadělá na problém, který se taky hodně ochotně a rád
zahnízdí pod kůži. Na tohle bude ale léčba hudbou asi
krátká.
Když se ještě vrátím k té mojí terapii hudbou. Někdy je to taková síla, že se mi z očí kutálejí slzy jako
hrachy.Občas mě zaplaví i husí kůže, úplně mě to odzbrojí a přišpendlí do křesla jako motýla do sbírkové
krabice. V tu chvilku se nechám unášet v nebi na obláčku a s pokorou čekám, kam až dopluji. Většinou CD
dohraje, tak pak po chvilce ticha vstanu a dám si ještě
jednu terapii.
Nikdy by mě nenapadlo se v tom takhle pitvat. Když
to ale funguje u mě, tak proč to nesdělit dál. On i ten
čas vánoční nás trochu obměkčuje. I lidi co se vzájemně moc normálně nevyhledávají, tak mají příležitost
být k sobě blíž. Je pak jen na každém z nás, jestli se
na sebe budeme dívat skrze prsty nebo si něco jako
odpustíme a budeme se brát a tolerovat takoví, jací
jsme.
Všechno má ale svá „pro“ a „proti“. Co se týče mého
dopingu hudbou, napadlo mě taky, že úplně stejně to
funguje i s vůněmi. Dokonce název „aromaterapie“ je
mi známý. Prostě lidově řečeno, tak jak některá hudba
vás dokáže uklidnit nebo nabudit, tak s vůněmi je to
stejné.
Za chvíli budou vánoce a konec roku. O co víc se
těším na vánoční čas a na tu atmosféru (třeba tu, že
maj lidi k sobě blíž), tak konec roku mě zase postaví nohama na zem, protože si připíšeme další čárku.
Všichni připíšeme. To jenom na okraj, kdyby si někdo
třeba myslel, že na to vyzraje. Nevyzraje.
Jak se tak blíží čas vánoc, chceme si alespoň ti nejbližší udělat radost nějakým tím dárkem. To je jistě

v pořádku. Cena takového dárku není podstatná, ale
hodnota je většinou nevyčíslitelná. Rozdíl mezi cenou
a hodnotou rozebírat nebudu. Bylo by to asi na delší
vyprávění a třeba na to ještě někdy přijde řeč. Někdo
dárek vyrobí, i když většina ho někde koupí. A jako
„každý správní Češi“, necháváme všechno na poslední chvilku. Tak v tuhle dobu jít do nějakého prodejního
centra, obchodní zóny, či jiných prodejen, je celkem
„očistec“. Je prostě všude spousta lidí, kteří něco touží sehnat.
Neustále vás tam masírují hudbou a zpěvy s vánoční tématiku. Před takovým centrem je jistě stánek pro
ty, co se potřebují trochu zahřát. Nebo pro ty, co dělají doprovod svým partnerům a nechce se jim dovnitř.
Když vezmete nejlevnější víno a přidáte hojně skořici,
hřebíček a badyán, svaříte to dohromady, tak vyrobíte
svařák. S kapkou rumu i punč. Voňavé koření se line
všude okolo a když se vaše přítelkyně zasekne na nákupech, ručím vám za to, že vám dobře moc nebude.
Když to z hladu zajíte horkými kaštany a sladkým trdelníkem, tak vám těžko bude asi pravděpodobně i na
druhý den.
Můžete ale venkovní lákadla ignorovat, jít jako
slušný partner své milé do vnitra obchodního centra
a dělat nosiče, poradce, třeba i dozor. Bude vám tam
sice horko a dusno z množství lidí, protože v takovém
davu by bylo naivní si myslet, že k obědu nikdo neměl
hrách a kroupy, prostě luštěniny. To se pak peristaltika střev dokáže ozvat a v tom množství lidí nemáte
šanci někoho hledat a zjišťovat, co měl kdo k obědu.
Kolem koutku parfumerie si lidi bez nějakých problémů otevírají lahvičky, aby si přivoněli, některým je to
málo, tak si to značkují po rukách a loktech. Nejsem si
jistý, zdali to má nějaký význam, protože po pár vzorcích to musí vonět stejně jako ten svařák venku. Když
potom ta dáma promačká všechny bagety, aby si vzala
tu nejkřupavější, vy si toho nevšimnete a jednu ochytanou si koupíte domů, tak vám pak voní všemi těmi
značkami parfémů, co si paní vybírala. Čím kvalitnější
parfém, tím méně ho spotřebujete a tím více na všem
voní. I na bagetě…
Do toho neustále hrající koledy, které maximálně
nahradí jiný předvánoční song z populární hudby.
Ve frontě u pokladny se pak jiná dáma prodírá na
těsno kolem vás, propocená jako olympijská vítězka,
s plným sáčkem vonných františků, se slovy:
„Járo, promiň, nemohla jsem je nikde najít.“
Přiotrávený Jára ještě něco pro formu komentuje,
možná aby odlehčil napětí u pokladny, která pár minut
byla mimo provoz. Já mezi tím, v těsné blízkosti paní,
pozoruji její křiklavě oranžové tričko, na kterém už
znatelně vypocená sůl začínala vytvářet svoje mapy.
Těším se už domů, dnes chci jen ticho a klid. Na
koupenou bagetu nemám ani chuť a první co udělám,
půjdu si umýt ruce. Půjdu si lehnout. Vzácně, v úplném tichu.
Vůně i hudbu přijímat pro sebe je jistě dobrá věc.
Nesmí to být ale nikdy z povinnosti, z nařízení, nebo
z pocitu, že se to tak má. Neznám sice nikoho, komu
by nevoněla vanilka, ale jestli někdo takový existuje,
má jistě právo vanilkové rohlíčky o vánocích bojkotovat. Já osobně si aromaterapii vanilkovým rohlíčkem
nechám až na vánoční svátky a hudboterapii použiji
tehdy, jak uznám za vhodné.
Přeji vám hezké vánoce a šťastný nový rok!
Michal Mayer

V naší farnosti ve spolupráci s obecním úřadem proběhlo v neděli 3. prosince setkání se svatým Mikulášem. Jako každý rok, i letos, nás navštívil svatý Mikuláš. Spolu s anděly přišel do bouzovského kostela na
nedělní mši svatou, aby obdaroval děti, které si pro
něj připravily básničky a písničky. Při odchodu z kostela musely nejen děti, ale i dospělí projít peklem, které se objevilo před kostelem. Bez rozdílu věku museli
všichni stoupnout na čertovskou váhu, aby mohly být
zváženy jejich hříchy. Vyhnout se váze, čerti nikoho
nenechali a každého si označili mourem a sazemi.
Naštěstí nikdo nebyl čerty odnesen a všichni se vrátili
do svých domovů k nedělnímu obědu. Děti překonaly strach z čertů a za odměnu si odnesly balíček plný
sladkostí.
Marcela Foltasová

Z BOUZOVSKÉ
FARNOSTI

Vážení spoluobčané,
Tak už zase znovu prožíváme adventní dobu, rozsvítily se na různých
návsích stromečky, které nám mají
připomínat, že nás opět čekají Vánoce. Přemýšlel jsem mnohokrát, co nám vlastně Advent
chce připomenout. Není to jen nezadržitelně se blížící
vánoční čas, ale připomíná nám také, že jednou má
přijít ten, kterému Bůh vložil všechnu moc do rukou,
aby soudil živé i mrtvé. Je to tedy výzva k rozjímání
nad kvalitou vlastního života. Jak ho prožívám, co se
mi daří a co naopak ne. Ježíš jako kritérium tohoto
posledního soudu stanovuje kvalitu života, když říká:
„Nedivte se tomu; vždyť přichází hodina, v níž všichni,
kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo
činili dobře, budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali
zle, budou vzkříšeni k soudu.“ (Jan 5,28-29 ).
Z toho jasně vidíme, že podmínka je zcela jasná,
ti kdo žili dobře, budou vzkříšeni k životu. Nosnou
otázkou v adventním rozjímání by tedy mělo být nejenom to, jak žiji, ale co mohu udělat pro to, abych žil
lépe. Ježíš velmi dobře zná naše slabosti, náš sklon ke
špatnostem a hříchům, ale i přesto se rozhodl přijít na
tento svět, přijmout lidskou podobu a nakonec usmířit svou smrtí nebeského Otce za to, co člověk od počátku pokazil. Tím dal celému světu naději, že každý
člověk může být lepší.
V duchu této úvahy bych nám všem přál, aby adventní doba nebyla dobou shonu, nákupů, ale především dobou, kdy si znovu uvědomíme, že smysl našemu životu dávají ti, kteří jsou okolo nás, ti pro které
můžeme žít. Ptejme se tedy, jsou díky nám šťastnější,
a pokud ne, co můžeme udělat pro to, aby byli. Nevíme, kolik času nám ještě zbývá, ale není to pro tento
účel podstatné, protože čas něco změnit k lepšímu
máme v každé chvíli našeho života, jenom musíme
chtít. Změna k lepšímu začíná rozhodnutím každého
z nás.
To vám o tomto Adventu a během celé doby vánoční z celého srdce přeji a v modlitbě vyprošuji
O. Metoděj, farář zdejší farnosti

Misijní jarmark
Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se zapojili a něco dobrého upekli na Misijní jarmark, který se
pořádal v rámci rozsvícení vánočního stromu na náměstí Bouzova v sobotu 2. prosince. Vše co se upeklo
se i prodalo. Vyzískalo se 8 tis. korun, které poputují
prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc
chudým dětem v misijních zemích. Všem dárcům velkým i malým za jejich ochotu pomáhat upřímné Pán
Bůh zaplať.

VÁNOCE – MŠE SVATÉ
Neděle 24.12.
Štědrý den

14:00 – Jesličková hra. Kostel sv. Gotharda.
Účinkují místní děti
21:00 – Bouzov, půlnoční

Pondělí 25.12.
Slavnost Narození Páně

9:15 – Bouzov, mše svatá

Úterý 26.12
sv. Štěpán

9:15 – Bouzov, mše svatá

Neděle 31.12.
sv. Silvestr

9:15 - Bouzov – mše sv. za arcivévodu Evžena

Pondělí 1.1. Nový rok,
Slavnost Matky Boží Panny Marie

9:30 – Bouzov, mše svatá

Bouzovský Betlém
Během svátků je možno shlédnout v kostele bouzovské jesličky vždy po mši svaté. Mimořádně bude otevřeno pro širokou veřejnost také 25.12. a 26.12. od 17:00 do 17:30 hod. Dále je možnost náš originální
betlém vidět kdykoliv po domluvě s p. Mackem ml. nebo paní Ulrichovou.

Farnost Bouzov Vás srdečně zve na

SDH Bouzov

OTVÍRÁNÍ JESLIČEK

21. ročník
zimního pochodu

v neděli 24. prosince ve 14:00 hod.
v bouzovském kostele

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

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v režii rodiny Kolčavové z Dubicka,
který se bude konat

v obecním sále Bouzov

v neděli 7. ledna 2018
v 17:00 hodin
Přijďte si prodloužit vánoční čas
poslechem krásné hudby.

vás zve na

sobota 30. 12. 2017
Start a cíl v Radničním sále.
Prezentace od 8-10 hod.
V cíli vařený guláš, langoše a bramboráky.
Pečené makrely a jiné dobroty.
Občerstvení připraveno i na trase pochodu.
Povinná výbava 0,3 dcl slivovice
a dobrou náladu vzít s sebou.
Srdečně zvou pořadatelé.

ASDS Moribundus a SDH Olešnice
pořádají

v sobotu 6. ledna 2018 v 10 hod.
v obecní klubovně v Olešnicích

Tříkrálový šachový turnaj

Kategorie: - dospělí
- žáci  (věk do 15 roků)
Startovné činí 30,- (dospělí)

Přihlásit se můžete do 5. ledna na adrese:

Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 26
tel.: 773 212 743
e-mail: :moribundus.olesnice@centrum.cz

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

Stáže pomáhají studentům získat zaměstnání
Stáže jsou mezi studenty stále oblíbeným způsobem, jak získat potřebnou praxi nebo dokonce rovnou práci. To
může potvrdit i studentka Veronika, která se zúčastnila stáže s Cestou pro mladé na pozici specialistky marketingu
a hned po skončení stáže dostala nabídku na zaměstnání. A není sama, přibližně polovina zapojených firem nabídne
stážistům další spolupráci.
Smyslem stáže je, aby se studenti seznámili s tím, jak to ve firmě reálně funguje, co obnáší daná pozice a aby se
naučili maximum nových věcí. Veronice se to podařilo, na stáži u Piaristů se dostala k zajímavým projektům i lidem,
psala PR články, dělala monitoring médií a účastnila se i konkrétních eventů. I pro Petra, současného stavbyvedoucího a bývalého stážistu v OK Pyrus, byla stáž úspěšným startem do pracovního světa. Stáž mu ukázala, jaký je rozdíl
mezi praxí a tím, co se učí ve škole. Jako nový stavbyvedoucí má zodpovědnost za kompletní stavbu, cení si hlavně
toho, že může ovlivnit průběh stavby, výběr materiálů i technologické postupy.
Výběr pozic je opravdu pestrý, za první rok proběhly stáže na 65 různých pozicích. Nejoblíbenější jsou architekt/ka,
finanční referent/ka a specialista/ka marketingu. Právě na pozici specialisty marketingu byl i Dominik, který po stáži
také ve firmě IMP net zůstal jako nový zaměstnanec. Věnuje se hlavně SEO optimalizaci, linkbuildingu a obsahové
strategii.
Najít vhodnou stáž není pro studenty vždy lehké, proto je tu Cesta pro mladé, která bezplatně propojuje firmy a studenty a prostřednictvím stáží jim umožňuje navázat nové vztahy. Studentům je proplaceno cestovné a ubytování,
takže mohou jít na stáž kdekoliv v České republice. Výhodou také je, že pokud škola není proti, mohou si studenti
vysokých škol nechat stáž uznat jako povinnou školní praxi, popřípadě ve firmě získat podklady pro psaní bakalářské
či diplomové práce. Studenti si také cení toho, že mohou v průběhu stáže zdarma absolvovat kurz měkkých kompetencí a probrat svou kariéru při individuálním poradenství s odborníkem.
Pro koho je Cesta pro mladé určena?
Na jedné straně pro studenty prezenčního studia již od 2. ročníku vysoké školy a vyšší odborné školy, žáky posledních ročníků střední školy a studenty jednoletých jazykových škol, kterým stáž dává žádanou praxi. Na druhé straně
pro firmy, ale i veřejné a neziskové organizace, které se zapojují, aby stáž studentům poskytly. Za poskytnutí kvalitní
stáže mohou čerpat výhody, které Cesta pro mladé nabízí. Nejenže dostanou finanční odměnu, jako kompenzaci
nákladů, ale získají neotřelé a inspirativní nápady mladého člověka a vyzkouší si potenciálního zaměstnance.
Jak se zapojit?
Firmy i studenti se mohou zapojit do projektu Cesta pro mladé bezplatně. Stačí se online zaregistrovat na www.
cestapromlade.cz, kde je pro studenty zveřejněna kompletní nabídka stáží. V případě dotazů nebo nejasností lze
kontaktovat přímo Marii Trčkovou, manažerku pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Ing. Marie Trčková, marie.
trckova@fdv.cz, 608 224 094.
Projekt Cesta pro mladé realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Hasiči bouzovského okrsku
vás srdečně zvou na

SDH Bouzov

OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES,

pořádá

který se bude konat

v pátek 16. února 2018 od 16.30 hod.

v sobotu 20. ledna 2018,

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

začátek ve 20 hodin
v sále bývalé zemědělské společnosti v Bouzově.
Hudba:

s šaškem Viki

v sále bývalé zem. společnosti Bouzov

Mefisto

Vstupné 60 Kč.

SDH Bouzov

Svoz z jednotlivých částí obce zajištěn.

pořádá
SDH Podolí si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

v sobotu 17. února 2018

47. PLES VOUSATÝCH

HASIČSKÝ PLES

sobota 10. února 2018

v sále bývalé zem. společnosti Bouzov
začátek ve 20 hodin

20.00 hod.

Společenský sál Bouzov

Hudba skupina S-Band.

Hudba: Halogen Olomouc

Vstupné 60 Kč

Bohatá tombola i občerstvení

Bohaté občerstvení a tombola!

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 2018
KOMUNÁLNÍ ODPAD
11. ledna
25. ledna
8. února
22. února
8. března
22. března
5. dubna

19. dubna
3. května
17. května
31. května
14. června
28. června
12. července

2. ledna
29. ledna
26. února
26. března

23. dubna
21. května
18. června
16. července

17. ledna
14. února
14. března

11. dubna
9. května
6. června

PLASTY

PAPÍR

Nebezpečné a velkoobjemové odpady:

26. července
9. srpna
23. srpna
6. září
20. září
4. října
18. října

1. listopadu
15. listopadu
29. listopadu
13. prosince
27. prosince

13. srpna
10. září
8. října
5. listopadu

3. prosince
31. prosince

4. července
1. srpna
29. srpna

26. září
24. října
21. listopadu
19. prosince

2. června a 3. listopadu 2018

Sklo dle potřeby, na zavolání. U plastů a papíru se jedná pouze o orientační data. Může se stát, že
svoz bude posunut v závislosti na množství surovin v předchozích obcích na svozové trase.

„Hrad z Mešnice (buky)“ Foto: Václav Kopka
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