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Vážení občané,
zastupitelstvo obce Bouzov na svém 18. veřejném
zasedání dne 28. 3. 2018 schválilo mimo jiné i rozpočet obce Bouzov na letošní rok. Jedná se o klíčový dokument, kterým se vytýčily základní mantinely
pro provoz obce jako takové.
Jak všichni víte, největší chystanou akcí na Bouzovsku je plánovaná splašková kanalizace Podolí,
Bouzova a Jeřmaně. V současné době je požádáno o dotaci a je vydané platné územní rozhodnutí
o umístění stavby. Pro potřeby vlastního stavebního
povolení je zpracovaná technická dokumentace a
zpracovávají se dílčí podklady pro další vyjádření a
povolení potřebné k tomuto povolení jako je geologický průzkum, biologický průzkum a podobně. Do
schválení dotace musíme všechny tyto práce platit
ze svého rozpočtu, a proto jsme na kanalizaci vyčlenili 2.000.000 Kč.
Další velkou akcí, která nás letos v zimě a začátkem příštího roku čeká, je odbahnění prostředního rybníka. Máme předběžný příslib dotace ve výši
dva miliony korun a projektové náklady činí přes tři
a půl miliónů. Proto se muselo v rozpočtu vyčlenit
1.500.000 Kč na tuto akci, i když doufám, že cena
při probíhajícím výběrovém řízení klesne.

Největší náklady jsou již tradičně na vytápění
v Bouzově. V loňském roce jsme začali řešit již neudržitelnou situaci na teplovodu vybudováním pěti sekčních uzávěrů a v letošním roce plánujeme provést
instalaci elektrických samočinných ventilů na odběrných místech. Proto jsou náklady na topení v letošním roce plánovány na 7.700.000 Kč. Předpokládáme, že se nám do několika let tyto náklady vrátí.
Nezapomínáme ani na opravy historických památek, a tak v letošním roce opravíme kříž na Dolech za 466.000 Kč, z čehož 326.000 Kč činí dotace
Ministerstva zemědělství.
Plánujeme samozřejmě i další dílčí opravy obecních komunikací – dva milióny korun, údržbu zeleně – čtyři milióny korun, investice do požární ochrany jeden miliónů korun a další. Nezmiňuji se zde o
tzv. mandatorních výdajích jako je chod úřadu, zastupitelstva, příspěvek pro školu, veřejné osvětlení,
zimní údržba silnic, svoz odpadů všeho druhu, údržba vodovodů a další, takže celkové výdaje obce jsou
na letošní rok plánované (bez dotací) na 45.713.963
Kč.
Závěrem lze tedy konstatovat, že cíle jsou vytýčeny
a nyní nás čeká jen práce.
Ing. Marcel Chmelina, starosta

Parkování v Bouzově

Prosím tedy všechny, kteří budou napříště parkovat, aby si uvědomili, kde a jak parkují, aby tak
nevznikaly vzájemné konflikty a žilo se nám více
v poklidu. Děkuji. Ing. Marcel Chmelina, starosta

V poslední době se na Obecním úřadě množí
stížnosti na špatné parkování v Bouzově. Zarážející
na tom je to, že se nejedná o špatné parkování návštěvníků, ale o neustálé porušování předpisů místními obyvateli. Tyto stížnosti podávají pravidelně
nejen popeláři, kteří nemůžou projíždět uličkami,
ale i místní obyvatelé, případně dovozci zboží.
Předně je nutno uvést, že parkování v Bouzově
je povoleno pouze na příslušných parkovištích. To
se týká celého Bouzova, tedy i „Skalky, kde je situace s parkováním asi nejhorší. Většina majitelů rodinných domů mají garáže, zahrady, dvory a podobně, kde se s autem parkovat dá, ale ono je mnohem
pohodlnější zůstat stát před domem. A že ostatní
nemají prostor na projetí, to je nezajímá.
Obecní úřad nemá jinou možnost jak těmto nešvarům zabránit, než zavolat Policii ČR, která hříšníky bude pokutovat. Je to však krajní cesta, kterou
se nechceme vydat, neboť stačí jen trochu ohleduplnosti a trochu vzájemné tolerance.

● Oznamujeme občanům, že OÚ Bouzov
bude ve dnech 7. 6.–8. 6. 2018 UZAVŘEN.
● Připomínáme občanům, kteří doposud
neuhradili poplatek za odvoz komunálních
odpadů, aby úhradu provedli neprodleně,
v případě neuhrazení do 30.4.2018 bude poplatek navýšen.
● Upozorňujeme odběratele vody z obecního vodovodu (Bouzov, Hvozdečko, Olešnice), kteří dosud neuhradili zálohy na vodu za
I. čtvrtletí roku 2018, nechť tak učiní nejpozději do 30. 4. 2018.
● Na webu obce je ke zhlédnutí fotogalerie
Ireny Talpové.

Informace pro jubilanty

V obci Bouzov existuje dlouholetá tradice zveřejňování jmen občanů, kteří oslaví v daném měsíci významné výročí, na obecních vývěskách a v Bouzovských novinách. Obecní úřad zveřejňuje tyto údaje na
základě souhlasu, který získal od občanů.
Dne 25. 5. 2018 začne platit nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a stávající souhlasy se stanou neplatnými. Vedení obce by rádo tuto tradici zachovalo a k tomu je třeba, aby občané, kteří mají nadále zájem o zveřejnění svého životního jubilea, podepsali nový souhlas. Bližší informace poskytne matrikářka obecního úřadu paní Petra Knápková. Bohužel bez tohoto souhlasu nemohou být jména jubilantů
uveřejněna.									
Michal Kuhn, místostarosta

JUBILANTI

Květen
Pan
Forétek Stanislav		
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Drobné opravy v nájemních bytech

V poslední době narůstá množství požadavků
nájemníků našich obecních bytů na různé drobné
opravy. Dovoluji si proto připomenout všem nájemníkům, že ve smlouvě o nájmu bytu je odstavec, vycházející z občanského zákoníku o tom, že nájemce
je povinen hradit drobné opravy a běžnou údržbu
související s užíváním bytu. K tomuto problému vydala vláda ČR nařízení č. 308/2015 Sb., které vymezuje, co jsou drobné opravy a běžná údržba.
Dle § 2 se rozumí běžnou údržbou např. čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, malování,
oprava omítek, tapetování, čištění podlah, čištění
zanesených odpadů až ke svislým rozvodům atd.
§§ 3 a 4 poté definuje drobné opravy a do nich
mimo jiné patří opravy podlahových krytin, opravy
dveří a oken včetně kování, opravy žaluzií a rolet,
opravy elektrických koncových zařízení a rozvodů,
zejména vypínačů, zásuvek, jističů, světel, ventilace,
dále opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměna sifonů a lapačů tuku, opravy a
certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii a zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, vodoměry, opravy regulátorů prostorové teploty,
dále opravy vodních výtoků, odsavačů par, mísících
baterií, sprch, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, linek apod.
Dále se do drobných oprav považují i další opravy, jestliže náklady na jednu opravu nepřesahují
1.000 Kč bez dopravy a jiných nákladů spojených
s opravou.
Pouze v případě, že součet nákladů na výše uvedené drobné opravy v kalendářním roce přesáhne
částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, se další
opravy nepovažují za drobné opravy, a tedy je hradí
majitel bytu.
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Shrneme-li to, pak nájemník musí na své náklady byt řádně udržovat a hradit výše uvedené drobné opravy. Dále je v jeho vlastním zájmu
uchovávat doklady o těchto opravách v jednom kalendářním roce, aby mohl případně uplatnit zvýšené náklady na opravy u obecního úřadu.
Ing. Marcel Chmelina, starosta

TALENTOVÉ ZKOUŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ
V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ředitelka ZUŠ Litovel vyhlásila přijímací řízení ke vzdělávání v základní umělecké škole pro školní rok
2018/2019. Talentové zkoušky na
Bouzově budou probíhat 3. května
2018 od 16 do 18 hodin v budově
Obecního úřadu Bouzov. Uchazeči
se mohou hlásit do studijních zaměření hra na zobcovou flétnu, sólový zpěv a hra na klavír. V případě
nevyhovujícího termínu talentové zkoušky na pobočce na Bouzově je možné využít další termíny na kterékoliv jiné pobočce nebo na hlavní budově školy.
Zájemci o vzdělávání ve výtvarném oboru, který
je vyučován pouze v Litovli, se mohou dostavit na
hlavní budovu ve dnech 3. a 4. května vždy v celou
hodinu, tj. ve 14, 15, 16 a 17 hodin.
Přihlášky ke vzdělávání se vyplňují předem elektronicky přes webové stránky školy. Kritéria a další
informace, včetně přesného rozpisu konání talentových zkoušek ve všech místech poskytovaného
vzdělávání, jsou zveřejněny na webových stránkách
www.zuslitovel.cz.
Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. – ředitelka školy

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
63. Hrad před přestavbou (2)
V minulém pokračování jsme se při prohlídce hradu v době před jeho celkovou přestavbou zastavili na
mostě, vedoucím z prvního nádvoří do vlastního hradu. Na dobové fotografii, kterou jsme si mohli při té
příležitosti prohlédnout, stála proti nám poměrně
zachovalá původní podoba Alžbětina (jižního) a Oppersdorfského (jihovýchodního) křídla, která byla po
zakoupení hradu řádem německých rytířů nově zastřešena. To byly také jediné dvě budovy z celého hradu, v nichž bylo možno se v některých jejich místnostech ubytovat. Zejména v Oppersdorfském křídle, ke
kterému nechal po polovině 19. století arcivévoda
Maxmilián přistavět další patro, s oblibou trávila své
bouzovské pobyty arcivévodkyně Alžběta se svým synem Evženem.

Z ostatních částí hradu zbyly pouze ruiny. Pohled
na severní palác, v němž dnes procházíme mimo jiné
rytířský sálem a kapitulní síní, nám ukazuje, že jeho
stěny byly prorostlé křovinami a stromy. Původní hláska, která v době Podstatských v polovině 16. století vyhořela, byla zazděna. Přesto ovšem bylo tehdy možné
jednu významnou stavbu spatřit. Na místě dnešní kaple sv. Alžběty ještě stála kuchyně s vysokým komínem,
zbudovaná v 16. století, jedna z mála tak starých hradních kuchyní, dochovaných v českých zemích.
Na závěr se podívejme, jak viděl tehdejší hrad významný bouzovský farář a znalec místní historie Petr
Janák: „ Zříceniny hradu se nacházely na straně severní – strana východní, trakt Oppersdorfský byl vystavěn, a podobně část jihozápadní … Zříceniny tvořily
podlouhlý čtverec, uprostřed byla prostora se zahrádkou a ochozy s pavlačí, jež se táhla kolem zevnější zdi
a odkud okny byla vyhlídka do kraje na sever a z části
i na východ.“
Celou prohlídku hradu před jeho přestavbou tedy
můžeme uzavřít konstatováním, že pokud hrad v té
době něčím upoutával, pak jedině krásnou vyhlídkou
do všech světových stran.
Hrad a jeho nejbližší okolí v té podobě, v níž jsem
je v předcházejících řádcích ukázal, se staly architektu
Hauberrisserovi základem pro jejich velkolepou celkovou přestavbu. Od arcivévody Evžena dostal následující zadání: na původním půdorysu vybudovat s využitím
některých dochovaných částí nový, svou celkovou podobou i jednotlivými architektonickými prvky středověký hrad, který by sloužil jednak k pořádání významných

řádových shromáždění (zasedání generální kapituly,
přijímání nových členů do řádu apod.) a dále jako řádové muzeum, v němž budou shromážděny unikátní
památky z dějin řádu, především soukromé Evženovy
sbírky, jednak také jako reprezentativní místo velmistra, v němž by přijímal významné hosty, a místo odpočinku rodiny, zejména jeho matky Alžběty. V literatuře se můžeme dočíst i další důvody, které údajně vedly
arcivévodu Evžena k přestavbě hradu. Tak je uváděna
např. krásná krajina, do níž je hrad zasazen, a výhledy,
které poskytuje směrem k Jeseníkům, oslava dvoustého výročí zakoupení hradu řádem a dokonce také snaha pomoci okolnímu nebohatému kraji tím, že stavba
zaměstná řadu místních lidí.
Bohatá korespondence mezi arcivévodou Evženem a architektem Hauberrisserem, týkající se rekonstrukce bouzovského hradu, započala již v roce 1894,
kdy se Evžen stal po svém strýci Vilému Rakousko-Těšínském velmistrem řádu. Při četbě dopisů zjistíme, že
díky ní docházelo k vzájemnému tříbení a sbližování
názorů na samotnou stavbu, což se projevilo mj. v tom,
že původní návrh přestavby se průběžně měnil a upřesňoval. Asi největšími změnami v průběhu přípravných
prací prošly návrhy na podobu hlásky, kdy se její tvar
postupně měnil z formy typické pro německé hrady na
věž, která je alespoň o něco bližší české renesanční architektuře.
Architekt podrobně informoval arcivévodu o svých
cestách, při nichž se v antikvariátech a obchodech
s uměleckými předměty snažil pro hrad získat díla, jež
by co nejlépe odpovídala charakteru rekonstruovaného objektu. Přitom také neustále průběžně seznamoval, ať písemně nebo při častých setkáních na Bouzově, s postupem prací na projektové dokumentaci.
O pečlivém přístupu architekta ke svěřenému úkolu
svědčí nejlépe fakt, že postupu přestavby jednotlivých
částí hradu bylo v rámci přípravy věnováno kolem
2 400 výkresů převážně metrového formátu.

Během přípravných prací podnikl Georg von Hauberrisser řadu cest po německých, rakouských a severoitalských (tyrolských) hradech, v nichž hledal inspiraci.
Kromě Runkelsteinu v Tyrolsku, který vidíme na obrázku, můžeme jmenovat např. Kreuzenstein a Rosenburg
v Rakousku, německé řádové domy v Rottenburgu a
Merhentheimu a řadu dalších.
Na základě několikaleté detailní přípravy pak bylo
možné se v roce 1895 pustit do vlastní přestavby bouzovského hradu. 			
Jiří Marek

Máme po Velikonocích a definitivně nám začíná
jaro. Můžeme se konečně těšit na příděl sluníčka,
zpěv ptáků a příjemný vlahý vzduch.
Na Velikonoce jsme odcházeli všichni s pocitem, že si chceme odpočinout, načerpat nových jarních sil a užít si velikonočních zvyků. Rodiče si jistě
všimli, jaké krásné výrobky si děti přinesly ze školy.
Napřed nám zdobily školní chodbu a potom určitě
udělaly radost doma. Hned po návratu po Velikonocích děti nadšeně vyprávěly, jak strávily jarní svátky, a tak jsme pro vás připravili i do dnešního vydání novin jejich postřehy z Velikonoc.

Moje Velikonoce
Velikonoce pro mě začaly již ve čtvrtek. Jak
jsem se vzbudila, udělala jsem si k snídani vajíčka
s pažitkou, chtěla jsem alespoň trochu dodržet tradici, vždyť byl Zelený čtvrtek. Pak jsme šli klapat,
když zvony utichly a odletěly do Říma. Klapat jsme
šli i na Velký pátek ráno, ve dvanáct a ve tři. A pak
ještě v sobotu, to už šli kluci sami. Já jsem se v sobotu chystala na oslavu mých narozenin. Letos mi
to vyšlo tak, že jsem mohla slavit právě o Velikonocích. Mamka připravila dorty a po obědě jsme už
čekali hosty. Od tety a strejdy jsme dostala krásný
dárek, náušnice a náhrdelník od Pandory!
V neděli jsme povinně museli jít na oběd k babičce. Upekla nám kachnu. Mňam! A v neděli byl
zrovna také APRÍL. Nachytala jsem skoro všechny.
Tetě jsem zalhala, že vidím, jak jí kuna běží po zahradě. Ta byla v šoku! Babičku jsem zase nachytala tak, že jsem jí řekla, že jí prasklo sklo na mobilu,
to byla legrace….V pondělí přišlo to hlavní z celých
Velikonoc. Byl „šmikustr“. Dostala jsem hodně
našleháno od dědy. Přišlo k nám hodně koledníků a tak nám nezbylo žádné vajíčko ani pentlička. Naštěstí pak bratři s taťkou zase spoustu sladkostí a vajíček zase vykoledovali, vždyť chodili na
„šmikustra“ po celých Olešnicích! Letošní Velikonoce byly moc hezké, jen to šlehání holek se mi
trochu nelíbí!
Alexandra Knápková, 4. ročník

Jak se máme o Velikonocích?
O Velikonocích dodržujeme pár velikonočních
zvyků. Ve středu se nesmí nikdo mračit, jinak by
se pak mračil celý rok, každou středu. Docela si to
hlídáme a dodržujeme, protože když třeba přijdu
k někomu na návštěvu, všichni se smějí od ucha
k uchu. Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma
a tak v podvečer začínají místo zvonů kluci vrkat.
Další den chodí už v šest ráno a většinou mě tím vrkáním vzbudí. Na Velký pátek býváme u babičky.
Babička nám vždycky uvaří výborný oběd. Většinou to bývá nějaké jídlo, které máme všichni moc
rádi. V sobotu jedeme nakupovat různé velikonoční dobroty. V neděli jdu nejdřív k babičce nabarvit
vajíčka. Nebarvíme je barvičkami, ale po domácku, cibulově. Večer pomáháme babičce připravovat

chlebíčky pro koledníky. Nenápadně u toho ujídáme! V pondělí to všechno začne, chodí „šmikustranti“. Rozdáváme vajíčka a chlebíčky, nechybí ani
spousta dobrot. No a takhle prožívám Velikonoce.
Sabina Kuncová, 4. ročník

Jak jsem prožila letošní Velikonoce
Letošní Velikonoce nezačaly zrovna moc zajímavě, protože mě bolela hlava a bylo mi špatně.
Naštěstí v pátek už to bylo lepší a tak jsem se mohla účastnit všech příprav. Velikonoce ale pro nás
děti začínají už ve čtvrtek, protože máme velikonoční prázdniny. Ve čtvrtek večer chodili kluci vrkat, ale můj bratr Honza už nemohl, protože je na
vrkání už moc velký. Chodit nemůžu ani já, protože jsem holka. To se mi zdá nespravedlivé, protože kluci si vyvrkají hodně sladkostí a peněz! Nejlepší den pro mě byla velikonoční neděle. To jsem
s mamkou vyráběla pozvánky na oslavu svých narozenin a taky jsme chystaly dobroty. Barvily jsme
vajíčka, pekly buchtu a zdobily chlebíčky. V pondělí hned brzy ráno za mnou přišel taťka s pomlázkou. Vytáhl mě z postele, aby mě vymrskal. No,
moc ráda jsem teda nebyla! Pak postupně přiházeli
koledníci. Odpoledne jsme šli k babičce, tam jsem
si hrála s bratranci. Byli jsme celá rodina pohromadě a to bylo moc prima. Klára Hekelová, 5. ročník
Ještě se ale musíme vrátit do doby před Velikonocemi a připomenout si naši školní biatlománii. Dne 23. 2. 2018 jsme ve škole zorganizovali tzv.

Short track biatlon. V rámci konání olympijských
her jsme chtěli i my ve škole zkusit tolik oblíbený
sport – biatlon. Na běžky jsme si sice netroufli (hodně mrzlo a nemáme tolik natrénováno), ale kombinace běhu a střelby z laserové pušky nás velice
lákal. Závody v tělocvičně se moc povedly a určitě
nebyly poslední! A jak vypadaly stupně vítězů?
V kategorii 1.–2. ročníku se na 1. místě umístil
Jan Navara, na 2. místě Julie Kramplová a na 3. místě
Katrin Labonková (holky to klukům trochu natřely!)
V kategorii 3.–5.ročníku zvítězil Kryštof Pospíšil,
2.místo utrhla Táňa Vrtková a na 3.místě se umísti-

la Bětka Fryšáková. A v nejstarší kategorii borců od
6. do 9. ročníku všechny na hlavu porazil Ondřej Labonek, těsně druhý skončil Lukáš Vinš a stupně vítězů ozdobila na 3. příčce Verča Koutná.
Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme, ale ostatní závodníci jim vzkazují, ať se netěší, že v příštích
závodech jim určitě zatopí!
Přejeme všem krásné jaro a samé krásné svěží
zážitky.
Za naši školu Mgr. Andrea Řezníčková
a Mgr. Světlana Nováčková
www.zsbouzov.cz

ZPRÁVY Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI
Pouť ke svatému Gothardovi

V neděli 6. května se koná pouť ke sv. Gothardovi.
Začne v 9:15hod. liturgickým průvodem z náměstí
obce do kostela sv. Gotharda.

Májové pobožnosti v květnu

Bouzov - v Út, Čt, Pá, Ne od 19:00 hod.

Mše svaté v kapličkách
Jeřmaň - neděle 22. dubna, 15:00 hod. - Patrocinium zdejší kaple zasvěcené svatému Jiří.
Svojanov - sobota 5. května, 15:00 hod. - Patrocinium zdejší kaple zasvěcené sv. Gothardovi.
Blážov - neděle 20. května, 15:00 hod. - mše svatá v kapličce

Dětský den. Pro děti k Mezinárodnímu dni dětí.
Skákací hrad a hry pro děti na náměstí obce. Bude
ještě upřesněno - sledujte vývěsky :-)
Boží Tělo. Neděle 3. června - průvod obcí se zastavením u čtyř oltářů.

Proč slavíme Boží Tělo. Křesťané v tento den
oslavují, že Ježíš Kristus přebývá mezi námi v eucharistii, tedy v chlebu, který během mše svaté promění kněz v Kristovo tělo. Proto se tento den koná
průvod ke čtyřem oltářům v obci, aby věřící vyprosi-

Sousedské posezení

Srdečně zveme na Sousedské posezení, které se koná v neděli 6.
května odpoledne v 15:00hod. na
náměstí obce. Již tradičně zde zakončíme pouť a oslavíme svátek
maminek. Skákací hrad pro děti a malé občerstvení zajištěno.

li Boží požehnání nejenom pro sebe, ale pro celou
obec a vše, co se pojí s každodenním lidským životem. Zvou tak symbolicky Krista do svého běžného
života, na místa na nichž žijí a kde chtějí, aby s nimi
byl i On, žehnal jim a chránil je, ale i všechny, kteří
zde žijí s nimi. Průvodem obcí pak chtějí ukázat, že
Kristus zde není jen pro úzkou skupinu lidí v kostele, ale že je zde pro každého člověka.

Závěr školního roku. Na konci června pro-

běhne rozloučení se školním rokem. Rozloučíme
se dětskou mší v bouzovském kostele, následovat
bude opékání špekáčků a posezení u ohně na farní
zahradě pro všechny děti školou a školkou povinné.
Podrobnější informace se dozvíte v červnovém vydání obecních novin.

Poděkování. Děkujeme obci za zprostředkování
opravy kostela sv. Máří Magdaleny po vichřici.

Oslavy 120. let a SDH a sjezd rodáků
a přátel Podolí
Vážení spoluobčané,
jak již možná někteří z vás vědí, připravuje SDH
Podolí ve spolupráci s Obecním úřadem Bouzov a
ostatními okolními sbory oslavy 120. let SDH Podolí a Sjezd rodáků a přátel naší vesnice. Nejvýznamnější akce za posledních dvacet let se v Podolí uskuteční v sobotu 23. června 2018 a po celý den bude
připraven opravdu bohatý kulturní a společenský
program. Během dne, večera i noci například vystoupí tyto soubory: Holóbkova mozeka, L.I.F. Olomouc, A.M.Úlet, Katapult cover band, bude vystavena historická i současná hasičská technika, budou
předvedeny hasičské útoky a zásahy, proběhne prezentace Českého červeného kříže. Ve spolupráci
s Farností Bouzov se uskuteční mše svatá, vysazena bude památeční lípa a také bude možnost si zakoupit knihu, která mapuje nejen historii Podolí.
V zasedací místnosti nad zbrojnicí proběhne výstava fotografií z historie i současnosti naší vesnice.
Samozřejmostí bude také bohaté občerstvení až do
pozdních nočních hodin.
Již nyní bych chtěl jménem celého organizačního výboru co nejsrdečněji pozvat nejen všechny hasiče a podolské rodáky, ale samozřejmě i všechny
ostatní občany. Věříme, že si všichni najdete v bohatém programu to svoje a že společně strávíme
v Podolí hezké chvíle – těšíme se na vás!
Za organizační výbor Stanislav Malínek
*****************************************************************

50. výročí založení kopané v Bouzově

V sobotu 23. června 2018 se na fotbalovém hřišti v
Bouzově uskuteční fotbalové odpoledne na oslavu
jubilejního výročí založení kopané v Bouzově. Nejprve proběhne utkání „starých pánů“, poté se odehraje turnaj současných i bývalých hráčů. Následovat bude volná zábava při hudbě.
Na akci s bohatým občerstvením Vás všechny
zve TJ Sokol Bouzov.

Vážení spoluobčané,
na provozovně Pošta partner na Bouzově 60
jsme ve spolupráci s firmou MediPoint Services
a.s. zahájili prodej vyhrazených léčivých přípravků
(pouze bez lékařského předpisu). Tato mini lékárna obsahuje základní léky proti bolesti, na zažívací
problémy, vitamíny, desinfekci a náplasti apod.
Podobným způsobem se prodávají vyhrazené
léčivé přípravky i na benzínových pumpách či v některých obchodech. Léky lze po dohodě zakoupit
i mimo provozní dobu Pošty, tj. v otevírací dobu některé z našich dalších provozoven na Bouzově 60
(Expozice, Kavárna, či Pivnice U Yettiho), čili prakticky denně do nočních hodin.

Nabídku léků plánujeme do budoucna ještě
mírně rozšířit o ty nejčastěji požadované druhy.
Na Poště též došlo k rozšíření sortimentu papírenského zboží o další obálky, pohlednice, blahopřání apod. Do provozu byl dán Sazka terminál
s rozšířenými službami a je na prodej více druhů stíracích losů. Dobíjení kreditu do mobilních telefonů
funguje nyní pro všechny operátory.
Provozovna Pošta Partner na Bouzově bude od
letošní turistické sezóny plnit další (původní) funkci: bude pokladnou právě dokončované stálé expozice historické výpočetní a organizační techniky
z období ČSSR.
Věřím, že vám i návštěvníkům Bouzova bude
naše provozovna sloužit k plné spokojenosti.
		
Kateřina Svobodová

TJ SOKOL BOUZOV POŘÁDÁ

V SOBOTU 19. KVĚTNA 2018
44. ROČNÍK TURISTICKÉ A CYKLOTURISTICKÉ AKCE

BOUZOVSKÁ TŘICÍTKA
pěší trasy 3, 8, 15 a 30 km
cyklotrasy 28, 43 a nově 55 km
start 7,00 – 11,00 z fotbalového hřiště

V cíli pro všechny zapsané účastníky diplom, upomínkový
předmět a možná výhra v losování.
Hlavní cena – Let horkovzdušným balónem.
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Smysl života
Vážení a milý čtenáři, přemýšleli jste někdy
o svém životě? Jeho smyslu?
Pokud se Vám někdy něco přihodilo, položili
jste si otázku „Proč právě já?
Proč se mi to a to stalo? „ a mnoho podobných?
Věřte že nic není náhoda, náhody neexistují. Vše co
se děje ať již vám nebo vašim známým a blízkým,
vše má svůj důvod.
Žijeme v době kdy jsme pohlceni vnímáním věcí
a povinností a zábavou , která nám slouží většinou
k odpočinku nejen fyzickému ale i mentálnímu.
A tak díky tomu nám uniká to nejpodstatnější
a to je podstata života.
Mnohdy chodíme do práce, která nás
nenaplňuje ale bereme ji jako zdroj příjmu
a obživy ale již nepřemýšlíme co má naše práce ve
skutečnosti za význam, co vše způsobuje, kdybychom šli do důsledku ale stejně tak jsme na tom
s pohledem na náš holý život. Jako by nás jeho
podstata až tak již nezajímala. Hlavně ať se máme
dobře, ať máme hodně peněz, nejhezčí auto aby
sousedé koukali, abych jel na dovolenou co nejdál a tak by se dalo pokračovat. Neříkám že jsme
všichni stejní a všichni na tom takto a v žádném
případě mi nenáleží soudit žádného člověka. Kam
ale kráčí lidstvo?
Mnohdy už nezná ani soused souseda a kdo by
dnes byl ochoten pomoci člověku na ulici? Jsou
naštěstí lidé i vnímaví, to ano.
Podívejme se však s jakým úmyslem vykonáváme
práci? Jakou práci? Co přináší? Jak trávíme volný
čas? Známe své protějšky? Své děti? Společnost
ve které žijeme? Co jsme ochotni udělat pro druhé
nezištně? Jen tak?
Jak vnímáte tu honbu za majetkem a pomíjivými věcmi? Můžeme mít dnes
vše nač si vzpomeneme na rozdíl od našich předků
a přesto nejsme šťastni mnohdy ani z polovičky
jako oni. Víte proč tomu tak je? Věci a majetek nám
totiž štěstí a radost nikdy nepřinesou. Snad jen na
krátký pomíjivý čas a to proto že jde o věci, kterým
je dána pomíjivost.
Co však není pomíjivé? Co je věčné? Co vám
nikdo nikdy nemůže vzít, ukrást? Je to láska,vztahy,
vzpomínky, poctivost, znalosti, píle….
A já se ptám : kde je tomuto dnes konec? Na jakém místě v žebříčku hodnot je stavíte? Předkové
nevlastnili mnoho majetku a přece byly bohatší
než jsme dnes mi, a to na duchu. Věděli že majetek
a veškeré pomíjivé věci si po skončení pozemského
putování nikam nevezmou. Ale to nejcennější na
čem celý život pracovali půjde s nimi tam kam jejich duše. Dle zásluh které jim byly přičteny nebo
odečteny podle toho jak žili.
Ať je vaše víra jakákoli, vždy bylo dobro a zlo
a každému člověku bylo dáno svědomí, které mu
pomáhá tyto dvě strany mince rozlišovat. Je ale
zvláštní že máme mnohdy strach z toho dobrého
a činit zlé věci někomu mnohdy nevadí. Přemýšleli
jste někdy nad důvodem? Co je vlastně dobro?
Proč se lidé snaží být dobří? Je dobro
podmíněno? Nebo jeho odměna je podmíněna?

A když vykonáme zlo, kam nás dostanou následky? Je podmíněno i vykonání zla? Následky jsou
většinou až druhotné a podmínění je prvotní a ano,
dobro je podmíněno, kdežto zlo ne.
Kam tedy vede vykonání dobrého a kam
špatného činu. Kam vlastně tedy směřuje náš život?
Jaký smysl má náš život?
Jaký je náš každičký všední i nevšední den?
Mnohdy svádíme žabomyší války, řešíme malichernosti a pravá podstata smyslu a způsobu života s rychle bežícím časem mizí a prokluzuje mezi prsty
každému kdo se nad svým životem nezamýšlí a žije
jej jen takto povrchně a pomíjivě bez ohledu na
jeho hloubku a hodnotu kterou život naskýtá.
A tak při pohledu na lidi jako populaci musím
konstatovat že je mezi lidmi mnoho těch co jsou
jako balonky nafouknuté vzduchem, které jsou
pouze při zemi a jen pár se jich vznáší k nebi s obsahem helia.
Snažme se tedy nebít balonky nafouknuté vzduchem, kterým hrozí že se při zemi píchnou
o nějaký kámen nebo stéblo a prasknou a bude se
po nich jen šlapat. Přeji nám lidem najít zdroj helia
abychom se v co největším počtu mohli vznést
k nebi a naše životy tak našli ten nejlepší smysl,
způsob a směr veškerého bytí.
Jana Vlasáková

Bylo, nebylo…, proč mám rád fotbal
a proč jsem ho nikdy nehrál
Často si kladu otázku, zda-li bylo dřív líp anebo
je to jen iluze. Byli jsme mladší a měli jsme více sil.
O tom nelze pochybovat. Síly ubývají, ale zkušenosti
a rozum v nás krystalizuje do krásných artefaktů,
kterými by se mohla chlubit nejedna mineralogická
sbírka.
Slovo mělo větší váhu, než má dnes. Když jste
se s někým na něčem dohodli, bylo dohodnuto. Sejdeme se v pátek, v sedm večer na rohu u „hodin“.
Tahle dohoda byla důležitější více, než když vám
pošťák doručí oficiální dopis s barevným pruhem.
Chtěli jste-li danou dohodu změnit, nebylo to zas
tak jednoduché. Telefonní linky byly málo kde
a vyřizování po několika lidských sděleních, nebylo
vždycky na jistotu. Nekoluje v nás pravděpodobně
moc indiánské krve, tak s tímto druhem komunikace máme problém. Bylo možno telefon vyhledat, to jo, ale museli jste se mít dovolat kam. Když
dotyčný telefon neměl, tak indiánským způsobem,
vyřizovat touto cestou sdělení přes několik lidí,
přinášelo většinou vždycky nějaké problémy. Bylo
možné vzít propisku a papír, nebo pohledničku,
napsat a plánovanou schůzku poupravit. To ale
znamenalo dva až tři dny předstihu. Prostě, když
se něco domluvilo, tak to platilo. Myslím, že tento
způsob domluvy už platí jen vzácně.
Ve fotbalovém světě, tam to až na malé
výjimky platí ještě stále. Co se domluví, to platí.
V mládežnickém fotbale dostanou kluci itinerář
na celou půlsezónu a svůj život si musí uzpůsobit
tak, aby vše stíhali. Nikdo nechce v zápase chybět.
Celej čas makat a dřít, pak to ukázat v mistrovském
utkání, to je smysl tohoto sportu. Jediné co to může
ovlivnit je zdraví. Když jste „chabrus“ nebo musíte

řešit nějaký zranění, to je pech. To je omluva. Omluva, kterou ale nikdo využívat nechce…
Ti kluci ve fotbalovém prostředí, celý svůj život tomuto sportu podřizují. Myslí-li to vážně, jinou cestu
nemají. A je to tak dobře, k úspěchu je vždycky cesta trnitá.
Když jsem byl ještě malým klukem, na základní škole, běhal jsem o berlích a záviděl jsem svým
spolužákům, že můžou běhat jen tak, bez berlí. Na
kole jsem se naučil jezdit, až když mi bylo dvanáct
let. Na naší základní škole bylo slušné házenkářské
družstvo, ale s berlemi jsem se mohl jen koukat,
jak to mým spolužákům jde. Měli docela úspěch
a já to jen pozoroval z povzdálí a trochu záviděl, že
nemůžu taky. Nu což, i to život přináší.
Nejvíc mě na tom fascinovalo, že to všechno
funguje jen, když se všichni sejdou. Jedinec, byť
sebelepší, neznamená nic bez svých spoluhráčů,
kamarádů. To je princip všech kolektivních sportů
nebo i jiných aktivit, jako je sborový zpěv, orchestr, kapela a vesnická kutálka taky. Když potřebujete
k úspěšnému výsledku víc než jednoho člověka,
vznikají problémy navíc. Jak by asi fungoval symfonický orchestr, když by na koncert přišel jeden
houslista, trombonista a bubeník. Asi by si moc nezahráli…
Takový orchestr vyžaduje nejenom um od každého
hráče zvlášť, ale hlavně společný tah všech hráčů
dohromady. Ten lepší může sice trochu ztrácet, ale
ti horší se v té konkurenci snaží o to více vyhecovat, že tam nejsou jenom do počtu. V množství je
prostě síla.
Nikdy jsem kolektivní sport nedělal a muziku
nikdy neprovozoval. Celej život ale všem těmto
praktikům tajně závidím a mají můj obdiv. V životě
ale nemůžeme být vším a dělat všechno. Vybral jsem si jednu cestu, snažím se jí držet a moc
nekličkovat.
Když se vrátím zpátky do fotbalového světa, ke
klukům od žáků až po dorostence v mohelnickém
klubu, cítím se tam dobře. Je tam zdravé ovzduší
a většinou pozitivní nálada. Když si po zápase
všichni zujou kopačky, vzduch se tedy razantně
změní, ale ovzduší zůstává. A připočítám-li tři body
za vyhraný zápas v mistrovském utkání, tak ten pot
a slzy voní jako jarní rosa na rozkvetlé louce. Vyhrávat se ale nedá stále. Žádné schody nevedou, ani
žádný strom neroste až do nebe. Ke sportu patří prohraný zápas stejně jako ten vítězný. Dílčí neúspěch
nás dělá lepšími, jinak bychom asi neviděli co dělat
lépe, nebo jinak. Nejlepší ponaučení je vždy jen
z našich chyb. Jen hlupák bude dělat stále stejné
chyby dokola. To ale platí obecně v celém životě.
Tak jako námořníci na lodi plující na mořích
a oceánech. Někdy svítí sluníčko, moře je klidné, hezky se to pluje. Jindy přijdou bouřky, voda nejen dole,
ale i nahoře. Přijdou zmatky i stres. Někteří zachovají
klidnou hlavu, jiní trochu zmatkují, další se nevzdávají svého vrozeného optimismu, jsou to veselé osobnosti a svým úsměvem a dobrou náladou hecují ty, co
podléhají pesimistickým chmurám. Jsou tam i ti, co
mají vždycky dobrou náladu, tak jako i ti co se vždycky
budou tvářit smrtelně vážně, protože smích za
žádných okolností vyloudit nechtějí. Někdo je drsňák

a ničeho se nebojí, jiný zas jak šachový velmistr si umí
spočítat několik tahů dopředu a nebojí se to prodat.
Je to prostě tvůrce hry. Jsou ti, co to umí s balónem
lépe, mají to správné lepidýlko a míč je poslouchá,
jiní jsou běhaví, rychlíci, nikdo jim neuteče. Nemůžu
zapomenout i na ty, říkám jim „haluzáři“, vidět moc
nejsou, ale čeho se dotknou, to se jim povede. Oproti těm, co celej zápas makají a naběhají několik
kilometrů, ti moji „haluzáři“ se zas tak nepřetrhnou,
ale dobře to trefí a rozhodnou zápas. Holt, někoho má
paní Štěstěna více v oblibě a ti ostatní to musí odjezdit. Když to mořeplavci správně chápou, každý dělá to
co má, ať svítí sluníčko anebo leje jako z konve, horko
nebo zima, vždycky ke vzdáleným břehům doplujou.
A když nedorazí jako první, není to žádná ostuda.
První může být jen jeden a důstojné doplutí hřeje na
duši stejně blaze, hlavně když jste si vědomi, že jste
pro celou mořeplavbu udělali maximum.
Když se věnujete něčemu hodně dlouho, několik
let a máte pocit, že to není marná snaha, něčím
vás to naplňuje, myslím dobrým pocitem, že vás
to naplňuje, tak jste na dosahu vrcholu vašeho
chtění. Pod pomyslným vrcholem je paradoxně
nejkrásnější výhled do okolí, protože na samotném
vrcholu většinou hodně fouká a nedá se tam pobývat moc dlouho. V ten okamžik jdete zase do údolí,
abyste se rozhlédly a mohly zdolat další výzvu.
Začal jsem trochu oklikou v minulosti, když
mobilní telefon byl ještě v plenkách, taky trochu
o sobě, abych na sebe něco prozradil a čtenáři si
to dali do souvislostí, protože jinak bych se asi nedobral k tomu, co jsem vám chtěl sdělit. Kdo bude
chtít, tak se tam najde a jinak vám přeji hezké jaro!
Za mě nejkrásnější období celého roku.
						
Michal Mayer

Současná situace a rok 2017 v lesích
pod správou společnosti Bouzovské
lesy s.r.o.
Vážení
občané,
dovolte, abych Vás
ve stručnosti seznámil s kalamitní situací v lesích. Následkem
suchého a teplého
léta došlo v lesních
porostech k nebývalému přemnožení kůrovců, ale zejména nás postihla větrná kalamita.
V době od srpna do konce roku napadlo víc než 7
tis. m3 dříví (zlomy a vývraty). Do konce měsíce září
jsme se intenzivně věnovali zpracování kůrovcového dříví, od října i zpracování zelené nahodilé hmoty. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni překročit plánovanou roční těžbu o cca 2 tis. m3. Celková těžba
za rok 2017 tak činila 14612 m3. Z uvedeného množství představoval podíl nahodilé těžby 67%. Podíl
samotné kůrovcové těžby vzrostl na 29 % (celkem
4251 m3). V pěstebních pracích bylo tradičně nejdůležitější činností zalesňování. Podařilo se nám vysadit téměř 86 tis. sazenic. Z uvedeného množství

tvořil podíl listnatých dřevin 63 %. Z dalších činností
bylo postaveno téměř 6 km oplocenek, ožato 86 ha
kultur, natřeno 326 tis. sazenic a provedeno 13 ha
prořezávek.
Z faktorů, které ovlivňují hospodářský výsledek, musím zmínit nedostatek výrobních kapacit/
s čímž úzce souvisí růst nákladů/ a nižší ceny dříví na trhu. Přes všechny potíže se nám podařilo vytvořit takový hospodářský výsledek, abychom podpořili rozpočty vlastníků (obce Bouzov, Luká, Hvozd
a Ludmírov) více než 6 mil. Kč. Pozitivně hodnotím
také velmi výrazný nárůst prodeje palivového štípaného dříví obyvatelstvu. V loňském roce bylo takto
prodáno celkem 1045 prm dříví. Velký problém vidím ve stále vysokých stavech zvěře (zejména jelen
sika a muflon). Tato zvěř nám způsobuje velké škody na kulturách okusem, v mlazinách potom loupáním. V současné situaci nezbývá než apelovat na
vlastníky (obce Bouzov, Luká, Ludmírov a Hvozd),
aby přinutili myslivecky hospodařící subjekty k redukci stavů zvěře. V současné době pokračujeme
v intenzivním zpracování nahodilé těžby. V měsíci
březnu připadly další stovky zlomů a vývratů a my
bychom rádi zpracovali vše do konce června. Dne
29. 3. jsme započali s nejdůležitější činností, kterou
je jarní zalesnění. Čeká nás nelehký úkol výsadby
téměř sedmdesáti tisíc stromků. Nezbývá, než věřit v lepší vlhkostní a povětrnostní poměry v roce
2018.
V Bouzově 3. 4. 2018
Ing. Miroslav Půr, jednatel společnosti

Vzpomínka
na učitele Vladimíra Kohoutka
„Lampička národa“, jak svoje kolegy příznačně
Jan Ámos Komenský nazýval, nadějný učitel, Vladimír Kohoutek se narodil 27. září 1909 v části obce
Bílá Lhota – Hrabí č.p. 25 do prosté rodiny Osvadla
Kohoutka, domkaře a jeho manželky Josefy rozené
Flášarové z Podolí. Společně se svým o 4 roky starším bratrem Hynkem Ignácem Kohoutkem, jehož
žákem byl například přední český astronom Jiří
Grygar, navštěvovali bílolhotskou obecnou školu.
Jelikož je spojoval společný zájem o učitelskou profesi, vydali se po studiích vzdělávat žáky do českých
škol.
Vladimír Kohoutek působil na Mešťanské škole
v Bouzově jako odborný učitel. Ústav zahájil výuku
v prosinci r. 1938 nejprve v pronajatých prostorách,
a posléze v nové budově, která pro ni byla o rok později vybudována. Ke slavnostnímu otevření novostavby s učírnami došlo za velkého ohlasu, čtyři dny
před vypuknutím druhé světové války, 27. srpna
1939. Jednalo se o státní měšťanskou školu s českým vyučovacím jazykem přestěhovanou z Mohelnice okupované od r. 1938 Němci. Kohoutkův pobyt
v tomto vzdělávacím ústavu však netrval dlouho,
neboť vpád německých okupačních sil na sebe
nedal dlouho čekat a způsobil, že mnoho učitelů
- včetně jeho samotného - bylo zatčeno a internováno v nacistických koncentračních táborech a věznicích. Byl převezen do neblaze proslulé hitlerovské mučírny, koncentračního tábora Mauthausenu,

kde po vyčerpání všech svých sil a následkem duševního i tělesného utrpení dne 15. července 1942
zahynul - svých třiatřicátých narozenin se nedožil.
Mladý učitel, oběť okupace, Vladimír Kohoutek je
připomínán na pamětní desce umístěné v r. 1947
v budově Nejvyššího správního soudu ČR v Brně
s nápisem: „Památce 434 padlých hrdinů z řad učitelů a profesorů Země moravskoslezské v l. 193945. Nezraďte ideály, za něž obětovali své životy.“
Na učitele Kohoutka je vzpomenuto i v Moravskoslezské osvětě vydané v lednu 1947 v článku
„Zemřeli pro vlast“ nebo v publikaci učitele Antonína Gály „Daň krve moravskoslezských škol 19391945“ obsahující více jak 500 jmen osob popravených a zahynulých příslušníků Svazu zaměstnanců
školství a osvěty v Zemi moravskoslezské.
Antonín Hampl,
správce Vesnického muzea Želechovice
(zdroje jsou k dispozici u autora)

RADNIČNÍ SKLEP BOUZOV
přijme na DPP:
- kuchaře
/kuchařku
- číšníky/servírky
Tel.: 732 918 215

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
Pracovní doba 6,3o–14,3o
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

JEZDECKÝ KOUŽEK

Nabízíme celoroční pravidelnou docházku ke koním do našeho rodinného jezdeckého kroužku.
Pracujeme na principech jezdeckých oddílů, klubů,
ale s jedním velkým rozdílem  u nás se po dětech
nekřičí (preferujeme přátelský a klidný přístup), výcvik je pomalejší, ale za to účelný (nespěcháme na
děti, jelikož naším cílem je, aby dítě v budoucnu
bylo dobrým jezdcem a s koníkem si dokázalo poradit za každé situace a to jak ze země, tak ze sedla).
Dětem se plně věnujeme, zaručujeme individuální
přístup a snažíme se je posouvat dál – proto preferujeme dlouhodobou spolupráci.
Zabýváme se WESTERNOVÝM i anglickým stylem –
konkrétně westernovou drezurou, hobby parkurem
a drezurou.
KROUŽEK JE VHODNÝ: pro děti od 11 let (horní hranice neomezena, uvítáme i plnoleté), s chutí se učit. Docházka 2x týdně ve všední dny.
Potřebné vybavení členů: přilba, kalhoty na ježdění (rajtky, tepláky nebo rifle), boty s pevnou podrážkou (tenisky, jezdecké boty), gumáky na práci.
V případě dlouhodobé spolupráce, šikovnosti a
ochotnosti vašeho dítěte vypomáhat na Ranči  odměny ve formě vyjížděk, závodů, hubertů, kurzů přirozené komunikace, jezdeckých soustředění, spaní
u nás pod stanem, táborák a jiné.
Náplň kroužku: práce kolem koní, čištění, vodění,
„hraní si s koňmi“, ježdění (v kroku, klusu, kavalety,
skoky, prvky přiježděnosti a ovladatelnosti koně,…
- vše postupně, dle zkušeností a schopností dětí).
To vše probíhá v krásné menší vesničce s čerstvým
vzduchem a pěknou přírodou.
S čím musíte počítat: Zákonný zástupce si je vědom, že dítě bude v kontaktu s živými zvířaty a
může dojít k úrazu dítěte. Zejména při jízdě na koni
a ošetřování koně je riziko vzniku úrazu větší. U koní
proto s dětmi bude vždy odpovědná osoba dohlížející na bezpečnost dětí u koní, chování koně ovšem
nelze vždy dopředu předvídat, jedná se o živé myslící zvíře.
Nabíráme až 6 dětí, cena vyšší – odpovídá kvalitě našeho výcviku a přístupu a také kvalitě našeho vybavení (drahá sedla, uzdečky, k dispozici menší klubovna – sedlovna, …).
Nacházíme se v Lesnici u Zábřehu.
DALŠÍ SLUŽBY
– vožení dětí:
- 15 Kč / kolečko
- 10 min. / 100 Kč
– výcvik jezdců na našich koních:
a) začátečníci
		
- 200 Kč / cca 30 min.
		
- 400 Kč / cca 50 min.
b) pokročilý
		
- 250 Kč / 30 min.
		
- 450 Kč / 50 min.
– výcvik jezdců na vlastním koni:
- 300 Kč / hodina
- cestovné: 5 Kč / km (platí se cesta tam i zpět)
– tábory u koní:
- týdenní pobytový: Po-Pá, 3 900 Kč
(příměstská forma: Po-Pá, 3 150Kč)

- víkendový pobytový: Pá-Ne, 2 000 Kč
výcvik koní
- 300 Kč/ lekce + cestovné
- možné je i koníka k nám dát na výcvik
– lekce ošetřování koní:
- zahrnuje: čištění a manipulace s koněm, vysvětlení co je k čemu dobré, základy ošetřování
koní (ošetření poranění + použití vhodných přípravků)
– lekce sedlání a uždění
- naučíte se sedlat a uzdit koně (western nebo
anglie) + dostanete základy na co si dát pozor při
koupi výstroje na koně, co jak se měří, co je k čemu
dobré
–

Bližší informace na emailu nebo telefonicky.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Budeme se na vás těšit.
KONTAKT:
tel.: 731 822 388
email: ranc-ivelen@seznam.cz
webovky: http://ranc-ivelen.websnadno.cz/
facebook: https://www.facebook.com/rancivelen/

PRÁZDNINOVÝ TÁBOR U KONÍ
KDY:

9. 7. (Po) –13.7. (Pá) – týdenní pobytový tábor
3. 8. (Pá) – 5.8. (Ne) – víkendový pobytový tábor

(V případě zájmu, lze vzít dítě na tento termín i na formu příměstského tábora, s kombinací máme dobré
zkušenosti. Nemusíte se obávat vyčlenění dítěte z kolektivu.)
KDE: Lesnice u Zábřehu na Moravě.
Co vás čeká?
Kapacita omezena. Bereme jak děvčata, tak chlapce. Zkusíte si a naučíte se vše kolem koní (pečoJeždění, výuka na koni a program pro děti plný zá- vat o ně, čistit, vodit, sedlat, jak správně sedět na
bavy a her každý den. Tábor bude probíhat v přátel- koni, ovládat koně v kroku, klusu, přes kavalety,
ském prostředí v klidné vesničce se spoustou turis- ….  dle šikovnosti dětí, vyjížďka do terénu, práticky atraktivních míst. Vhodné pro děti od 10 let. ce kolem koní, teoretická výuka – naučíte se, co
Za pěkného počasí ubytování ve stanu, v případě kůň potřebuje, budete umět pojmenovat jednotdeštivého počasí v domě. Sociální zařízení v domě. livé části sedla, uzdečky, čištění a těla koně, ….)
Příměstský týdenní tábor – zahájení každý den Dále na vás čekají výlety, hry, drobné sladkosti, dobráno v 9:00, konec každý den v 17:30, strava: oběd, rá kuchyně, příjemný kolektiv a samozřejmě také
odpočinek.
cena 3 200 Kč.
Pobytový týdenní tábor – zahájení v pondělí ráno Bližší informace na emailu nebo telefonicky. V pří(nebo po domluvě i v neděli k večeru), strava: 4-5x padě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Budeme se
denně – domácí kuchyně, cena 3 900Kč. V případě na vás těšit.
větší vzdálenosti od nás je možné po domluvě vaše
dítě vyzvednout na nádraží (v Zábřehu na Moravě) a KONTAKT:
dovézt k nám na tábor.
tel.:
731 822 388
Víkendový pobytový tábor – zahájení v pátek ve
13:00, ukončení neděle kolem 16:30, strava: 4-5x email: ranc-ivelen@seznam.cz
web: http://www.ranc-ivelen.websnadno.cz/
denně – domácí kuchyně, cena 2 000 Kč.
V ceně je zahrnuta: výuka jízdy na koni, výuka ovlá- Facebook: najdete nás i na fb. Fb stránka:
dání koně ze země, odměny za soutěže, výlety, péče
https://www.facebook.com/rancivelen/
o vaše děti, pitný režim, stravování, ubytování a další. 		
Pitný režim zajištěn po celý den. Individuální a přátelský přístup ke každému z dětí.

POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden

sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů
z domácností.
Sběr se uskuteční

v sobotu 2. 6. 2018
na těchto místech:
1. skupina
Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

8.00 hod.
8.45 hod.
9.45 hod.
10.30 hod.
11.20 hod.

2. skupina
Kadeřín
8.00 hod.
Blažov
8.30 hod.
Svojanov
9.00 hod.
Kozov
9.30 hod.
Bezděkov
10.15 hod.
Doly
10.50 hod.
Jeřmaň
11.30 hod.
Bouzov – obě skupiny 12.10 hod.
(areál bývalého zem. družstva)

8.30 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
11.00 hod.
11.50 hod.
8.20 hod.
8.50 hod.
9.20 hod.
10.00 hod.
10.40 hod.
11.15 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedených termínů. Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších
obcí našeho regionu. Na uvedených místech bude moci každý občan bezplatně
odevzdat k likvidaci odpady v následujícím
sortimentu: 				

NEBEZPEČNÉ: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a
sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, staré kosmetické přípravky,
staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a
rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od
škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory,
rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče,
opotřebené pneumatiky
VELKOOBJEMOVÉ: matrace, koberce, linolea, WC mísy, umývadla, kočárky, křesla,gauče,staré oděvy a boty apod.
Odevzdávat se nebude klasický železný
šrot, 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!!!
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