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Vážení občané,

jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, platí od
25. května tohoto roku nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a vžila se zkratka z anglického originálu
GDPR. Obecně se dá říci, že se jedná o snahu Evropské unie o sjednocení pravidel ochrany osobních údajů ve všech unijních státech. Tato směrnice se týká
všech subjektů, které osobní údaje zpracovávají, a je
jedno, zda se jedná o podnikatelské nebo jiné osoby. Samozřejmě se tato směrnice dotýká i naší obce
a Obecního úřadu. Mimo jiné musíme mít takzvaného
pověřence pro ochranu osobních údajů a je jím pan
Tomáš Pavelka.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
tomas.pavelka@sms-sluzby.cz, tel. +420 739 244 974
Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich
práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů
používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce
obce.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením,
jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje
důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však
výhradně samotný správce, což je Obecní úřad.

č. 3/2018
Všeobecný dohled nad GDPR potom má Úřad pro
ochranu osobních údajů.
S problémem GDPR je spojená celá řada administrativních i technických opatření, které postupně plníme. Na webových stránkách obce jsou již od 25. 5. 2018
zveřejněny povinné údaje a společně s pověřencem
potom připravujeme jednoduché a přehledné stránky
tak, aby se v nich všichni mohli jednoduše orientovat.
Dopad GDPR však bohužel bude mít i na běžné občany, kteří budou muset podepisovat zvláštní souhlasy
se zpracováním osobních údajů mimo ty, které zpracováváme v souvislosti se zákonem – např. evidence
obyvatel, matrika apod. Jak jsme již psali v minulých
Bouzovských novinách, týká se to mimo jiné i zveřejňování jmen jubilantů. Aby nebyla přerušena tato tradice, budou do doby, než získáme nové souhlasy zveřejňovány pouze jména jubilantů bez dalších údajů.
Neberte, prosím, tedy požadavky zaměstnanců úřadu o další podpisy jako útok na vlastní osobu. Opravdovým smyslem GDPR by měla opravdu být ochrana
nás všech tak, aby naše jména, adresy, telefonní čísla
apod. nebyla „vláčena“ v tisku, na internetu a neobtěžovali nás různí pokoutní prodejci všeho možného. Na
druhou stranu zvažte, co všechno zveřejníte na internetu, zda poskytovatel nějaké služby opravdu potřebuje všechny citlivé údaje apod.. Teprve vzájemnou
spoluprací budou naše osobní údaje řádně ochráněny.
Marcel Chmelina, starosta
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Komárková Marie
Hejl Jan
Rozman Jan
Pokorná Marie
Kolavík Stanislav
Zukal Miloslav
Matochová Hana
Janštová Kamila
Milenovský Miloš
Přidalová Anna
Macek Lubomír
Podsklanová Svatava

Přidal Vlastimil
Šmýdová Zdeňka
Šipková Marie
Knödl František
Holoušová Jana
Mejzešová Irena
Písek František
Pustina Vlastimil
Navara Hynek
Krylová Olga
Frodl Ivo
Vyjídáček Karel
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Zapletal Radislav
Tichá Emilie
Smékalová Helena
Leibnerová Anděla
Lepa Jiří
Lepová Miroslava
Šafářová Olga
Zatloukal Karel

Opět je tu červen, ale počasí vypadá na prázdniny! Pořád se ještě pečeme ve třídách, ale rychlými kroky už se nám blíží letní volno.
My ve škole jsme stihli a ještě musíme
stihnout spoustu zajímavých akcí. Ve čtvrtek
31. května proběhlo školní kolo recitační soutěže „Rýmovačky 2018“. Tentokrát měly být básničky a texty ve znamení lásky, jak také jinak,
když se soutěž koná v měsíci lásky, že? Všichni,
kteří postoupili z třídních kol se velmi těšili,
až se popasují s ostatními účastníky o umístění ve slavnostní školní atmosféře. Soutěží nás
provázeli deváťáci, kteří pojali celou akci jako
putování námořníků po moři. Atmosféra byla
vskutku letní, uvolněná a příjemná. Plavčíci,
kormidelníci komandéři a admirálové si plavbu
skutečně užili.
A jaké jsou výsledky soutěže?
I. kategorie (1. a 2. ročník):
1. místo - Vanessa Škrabalová
2. místo - Tereza Hirtová
3. místo - Prokop Machala

A deváťáci s osmáky pobudou tři dny v mimořádném okolí města Lednice. Všichni se na
tyto cesty za hranice všedních dní už moc
těší.
To ale není zdaleka všechno. Šikovní šachisté
se zúčastní na konci června bouzovského šachového turnaje, který pořádá pan Jan Opravil. Druháci a třeťáci si zajedou prohlédnout záchrannou
stanici pro ohrožená zvířata a ty větší čeká turistický výlet na Bílou Opavu v Jeseníkách. Prostě
pořád máme co na práci a do toho všeho se samozřejmě učíme, učíme, učíme.
Pak už jen odcházejícím deváťákům popřejeme, ať se jim na vybraných středních školách
daří, a všem ostatním krásné, uvolněné a pomalu
plynoucí léto.
Po prázdninách zase nashledanou!
Za děti a zaměstnance naší školy
Andrea Řezníčková, www.zsbouzov.cz

II. kategorie (3. a 4. ročník):
1. místo - Sabina Kuncová
2. místo - Sophie Onteková
3. místo - Salma Urbánková
III. kategorie (5. a 6. ročník):
1. místo - Valentina Valerie Pospíšilová
2. místo - Hana Holubová
3. místo - David Apl
Objev roku: Kryštof Pospíšil

Kapitáni naší recitační lodi

IV. kategorie (7., 8. a 9. ročník):
1. místo - Tobiáš Řezníček
2. místo- Veronika Koutná
3. místo- Nikola Blažková
Odměny v podobě knížek, diplomů, napečených lineckých srdíček a nanuků byly opravdu
sladké!
V červnu nás ještě čekají školní výlety.
První stupeň se vypraví do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a díky Bouzovským lesům budou mít děti výlet levnější o pronájem
autobusu (děkujeme moc !). Šesťáci a sedmáci vyrazí do lanového centra a laserarény do
Olomouce.

Jedna z vítězných posádek

Tančíme s radostí

Děvčata z tanečních kurzů taneční školy Zareen –
Bouzov se v letošním roce vydala na několik soutěží.
Nejprve se v Bohumíně s úspěchem poprala o postup
do celorepublikového finále skupina Zlatušky ve složení: Salma Urbánková, Katrin Labonková, Eliška Vysloužilová a Natálie Ellnerová. a poté se ve finále v Praze umístily na krásném 4. místě. Na pražské finále se
vydala také skupina Zareenky ve složení: Lucie Foltýnová, Kristýna Martinů, Valentýna Pospíšilová, Markéta Poláková, Natálie Grácová a Hana Holubová, která
ve velké konkurenci obsadila 5. a 6. místo v kategorii
juniorů a skupina Zlatonky ve složení: Sabina Kuncová, Amálka Foltýnová, Nikola Parmová, Alexandra

Knápková a Markéta Tichá, která si v Praze vytančila
titul mistr České republiky v dětské kategorii a postup
na mistrovství světa. Pozadu nezůstal ani kurz pro dospělé a skupina Eset si vytančila titul mistr České republiky v kategorii Hobby.
Tímto článkem bych chtěla poděkovat za vydatnou
podporu od vedení obce Bouzov, za shovívavost a laskavý přístup obyvatel domu pro seniory, kde máme
cvičebnu, a hlavně rodičům a spolkům, které nás podporují v naší cestě za medailemi a tanečním rozvojem.
Držte nám palce v dalších soutěžích, na které se
v letošním roce chystáme a o jejichž výsledcích vás
budu nadále informovat.
Sylva Marková

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
64. Přestavba hradu (1)
Tak obrovské dílo, jakou byla celková přestavba
bouzovského hradu, se pochopitelně neobešlo bez
celé řady přípravných prací, týkajících se nejen rozebírání a třídění zbytků hradních paláců, ale celého
městečka a jeho okolí, jež musely nutně předcházet
samotnému zahájení stavby. Už jsem se o některých
z nich zmínil v předcházejících pokračováních, dnes
připomenu alespoň dvě. Šlo o vybudování vodovodu
vedoucího od Kadeřína do hradu i obce a silnice zvané Kamenná cesta z Dolů na Bouzov, jež byla nezbytně
nutná pro dopravu materiálu na stavbu.

Pro skládku a přípravu materiálu na stavbu byl
vyčleněn prostor před první bránou, kde byly rovněž
postaveny dřevěné stavby pro řemeslníky pocházející
převážně z Bouzova či jejího okolí, kteří zajistili veškeré řemeslnické práce. Po dokončení přestavby se pak
tento prostor stal součástí parkového areálu. Na poli
poblíž vsi byla postavena pec, v níž se pro hradní novostavbu vypalovaly vlastní cihly.
Zapomenout se nesmělo ani na zajištění podmínek pro práci a na byty úředníků, kteří do té doby
měli kanceláře na hradě, kde
také bydleli. Pro tyto účely
byla upravena budova dnešního obecního úřadu, která byla
tehdy součástí hospodářského
dvora.
Uveďme si alespoň několik
jmen vedoucích pracovníků,
s nimiž je přestavba hradu
spojena. Na prvním místě je
nutné jmenovat uničovského stavitele inženýra Zdenko
Vodičku (viz foto), který celou

stavbu podle pokynů architekta Hauberrissera prováděl. Technický dozor na stavbě vykonával mohelnický
městský stavitel inž. František Jenisch, místo stavbyvedoucího asistenta zastával J. Planita z Bouzova.
Z celé řady firem a řemeslníků, kteří se podíleli na přestavbě hradu, bych chtěl připomenout také
alespoň některé. Kamenické práce zajistila firma
Haberland ze Starého Maletína, která rovněž dodala i s kameníky pískovec, dovážený ze Staré Rovně
a z Maletína. K nejlepším kameníkům patřili mistři Frank ze Studené Loučky, Žák, rodák z Kadeřína
a Michl z Bouzova. Pokryvačské práce byly dílem firmy
Prucek z Vilémova. Kování dveří, skříní, zámky, kozlíky
ke krbům a koše ke kamnům, měděné gotické chrliče,
báně, vše ruční práce provedla firma J. Leffendy z Olomouce, práce klempířské obstaral Zikmund Lávička
v Bouzově.
Na závěr stručného přehledu bych ještě uvedl, že
starobylá kachlová kamna s obrazy svatých, rytířů,
hradů ad., byla zhotovena podle nalezených úlomků
firmou Fr. Rollepaze v Šumperku, která rovněž dodala
do hradu dlaždice.
Při detailním průzkumu všech objektů, které se
z původního hradu dochovaly a který předcházel samotnému zahájení stavby, čekala na dělníky různá
překvapení. o jednom z nich nás informuje historik Viktor Pinkava: „…při lámání se přišlo také na jinou věc,
totiž, že ona část, v níž bydlel správce, byla by se brzy
rozpadla. Když totiž v síni byla vytrhána dřevěná dlažba, našly se schody, právě pod chodbou, jíž se chodilo
právě do obydlí správčího. Schody ty vedly do hlubokých sklepů a tu když tam sestoupili, spatřili s úžasem,
že celá stavba spočívá na dřevěném rámci, který již
byl značně shnilý, takže by byl dlouho nevydržel….“.
Při těchto průzkumných pracích byla nalezena celá
řada fragmentů původních stavebních a dekorativních prvků – kachlů, erbů, ostění oken ad. – z nichž
část, zejména vnitřního vybavení, byla využita v nově
postavených palácích hradu, část si mohou návštěvníci prohlédnout v hradní zbrojnici. Jde zejména o předměty, které byly nalezeny při vykopávkách v zasypané
hlásce a na nádvoří hradu.
V průběhu celé přestavby hradního areálu vycházel
architekt Hauberrisser z arcivévodova zadání, že bude
pokud možno zcela zachován jeho původní půdorys.
Stejně tak hodlali zachovat stavební slohy, v nichž
byly jednotlivé paláce původně postaveny, architekt
je pouze doplňoval dalšími novými stavebními prvky
a uměleckými detaily, na něž měly vliv také postupně

nalézané fragmenty z původních staveb. Mnoho z nich
bylo rovněž nalezeno při odkrývání zasypaných prostor staré hlásky.
Podíváme-li se na přestavbu z hlediska architektonického, pak severní křídlo s rytířským sálem
bylo při přestavbě vystavěno ve stylu rané gotiky,
východní palác ve stylu pozdní gotiky, Alžbětino
křídlo lze zařadit do přechodu mezi gotikou a renesancí a konečně Oppersdorský palác přiřadíme ke
slohu renesančnímu.

V průběhu stavby došlo k celé řadě změn oproti původnímu plánu. Asi nejvíce o tom svědčí stavba
hlásky. Z nákresů, které se dochovaly, vyplývá, že její
tvar byl několikrát upravován a zejména byla dvakrát
zvýšena, aby odpovídala výšce a rozložení ostatních
hradních paláců a nebyla svým pojetím příliš vzdálena
českému prostředí.
Po ukončení všech přípravných prací byla v roce
1895 zahájena vlastní přestavba bouzovského
hradu.
Jiří Marek

ZPRÁVY Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI
130 let založení hasičského sboru ve Hvozdečku,
sjezd rodáků

Pouť ke svaté Máří Magdaleně
Neděle 22. 7. v 9:30 hod. poutní mše svaté ve filiálním hřbitovním kostele svaté Marie Magdaleny (úklid kostela ve čtvrtek 19. 7.
v 16:00 hod.).

Mše svaté v kapličkách

Farní den
Neděle 26. srpna – 14:00 hod. mše svatá a po ní
následuje posezení na farním dvoře.

V sobotu 9. června bude v rámci oslav sloužena
v 16:00 hod. mše svatá v tamní kapli. Mše sv. bude
obětována „na poděkování za 130 let od založení hasičského sboru, za živé a zemřelé občany a farníky
Hvozdečka a za živé a zemřelé hasiče“.
Bezděkov – neděle 10. června, 15:00 hod. - Patrocinium zdejší kaple zasvěcené svatému Antonínovi.
Březina – pátek 6. července, 15:00 hod. - Patrocinium zdejší kaple zasvěcené sv. Cyrilovi a Metodějovi.
Hvozdečko – sobota 18. srpna, 17:00 hod. - Patrocinium zdejší kaple.

29. 6. Závěr školního roku
Pátek v 18:00 hod. dětská mše svatá na závěr školního roku a po ní opékačka na farní zahradě. Srdečně zveme všechny děti.

Konec prázdnin a začátek nového školního roku
Pátek 31. srpna – 18:00 hod. dětská mše svatá
s žehnáním školních pomůcek (aktovek, sešitů, notebooků... ). Po mši opékání na farní zahradě.
Srdečně zveme všechny děti.

Proč jsou kopretiny krásné, i když vůbec nevoní…
V posledním vydání Bouzovských novin jsem se
pozastavil u příspěvku Jany Vlasákové. Přiznávám, že
po prvním přečtení mě to dostalo do rozpaků. S odstupem času jsem si to přečetl ještě jednou a rozpaky
mám stále. Nedalo mi to a lehce na to zareaguji.
Tématu smyslu života jsem se vždycky vyhýbal. Ne,
že bych se ho bál, ale přijde mi to jako hodně silný
kalibr na necelou stránku Bouzovských novin. Téma,
nad kterým polemizují filozofové celého světa odjakživa a v podstatě žádná jasná odpověď neexistuje, ve
mně vzbuzují bezradnost. Nebudu jistě odpovídat na
velké množství otázek Jany Vlasákové, ale něco vám
k tomuto tématu prozradím, jak to cítím já.
I jako nepraktikující křesťan se snažím řídit desaterem. Desatero není nic jiného, než krátkým sdělením
lidem naznačit, jak se na světě chovat, jak ve společnosti žít a vzájemně se tolerovat. Říkám tomu jednoduše, že desatero je zcela obyčejná mravouka. Rodiče, všichni naši blízcí, co na nás mají vliv od našeho
narození, nám celý život takové křesťanské desatero
vtloukají do mysli, aniž by si toho většinou byli sami
vědomi. Tak jako pan učitel či paní učitelka, v počátku
školních let nám dávají základy obecných znalostí a je
jen na nás, jak si toho budeme považovat a jak s tím
naložíme. Život totiž není automat na kávu, že vhodíte minci, vypadne kelímek, který se naplní voňavým
nápojem.
Máte-li slušný základ v rodině, nebudete-li bojkotovat své vlastní vzdělání, svůj vlastní rozvoj, máte do
začátku velké předpoklady, že z vás bude plnohodnotná osobnost. Když na sobě budete pracovat v této víře
celý svůj život a předáte to další generaci či generacím, tak si na sklonku života můžete říct: „Když nic,
alespoň jsem se pokusil pro smysl života žít.“

Vrátím se ještě k tomu automatu na kávu. V dokonalé společnosti, která ale neexistuje, by to nebyl špatný nápad. Základy rodinné výchovy plus škola (vzdělání) rovná se automat na kávu. V praxi se ale stává,
že automat nevrací mince, nevypadne kelímek a káva
vyteče do mřížky, vypadne kelímek, ale zase nevyteče ani kapka. Jednou se mi stalo, kelímek vypadl, ve
stroji zavrčelo, zapískalo a kelímek přetékal kalnou
tekutinou a po chvilce na displeji se objevil nápis, že
kávovar se automaticky čistí. V tu chvíli jsem neměl
ani kávu, ani peníze, ale kelímek s vymytým obsahem
jeho vnitřností mi zůstal. a to je jen automat na kávu.
Jen tak na okraj se tedy sebe ptám: „Kam se nám vytratil smysl automatu na kávu?“
Život je daleko složitější systém než takový stroj.
Hledat smysl života je proto prakticky nesmysl. I když
někdo má sebevětší předpoklady mít v životě úspěch,
žádný patent ani jistota na to není. Druhý vyleze z bídných poměrů, nemá nic než svoji snahu, chtíč a píli
a může udělat „díru do světa“. I nadále se budu držet
desaterem a filozofickou otázku o smyslu života (s pokorou) vrátím jiným.
Víc mě hlavou vrtá otázka nesmyslů v životě. Jeden
z posledních takových „kousků“ je ochrana osobních
údajů GDPR. Nesmyslná zbytečnost, která nemá nic
jiného na starosti, než nám život přiotrávit. Něčeho
se účastnit, něco dělat a součastně ochraňovat svoje
údaje, to je cesta do pekla. To přeci může nahrávat
pouze podvodníkům a lidem, co něco takovýho snad
ani nemůžou myslet vážně. Když se mi v životě něco
povede, tak je přeci jasný, že se to lidi dozvědí ochrana
neochrana. Proč taky ne. Když je to obráceně, udělám
nějakou „botu“, tak je to taky svým způsobem dobře,
když se to lidi dozví. Jak by vypadala taková fotbalová

tabulka, když by nikdo nemohl vědět, kdo s kým hraje,
nikdo by se mezi sebou nesměl znát, pak by vlastně
žádná soutěž neměla smysl, protože když nevíte s kým
hrajete, tak vlastně nikdo nemůže vyhrát, nikdo ani
prohrát. Celá tabulka fotbalových týmů by byla zcela
zbytečná, protože ti chlapi se zcela podle zákona rozhodli, že mají právo na ochranu svých osobních údajů a tudíž by tam nemohla být žádná jména ani čísla.
Možná se taky dočkáme toho, že všichni podle zákona
budeme mít neznámá, nebo neveřejná telefonní čísla.
V tomto případě se mi nikdy nikdo nedovolá, protože
tato čísla ze zásady nikdy neberu. To ale ocením, protože budu mít alespoň klid.
Chlapec osloví dívku, protože je to očividně jeho
typ, ta ho ale jednoduše pošle do háje, jelikož má právo ochraňovat si své soukromí. Oslovená dívka bude
ve výhodě a nesmělý chlapec podle zákona utře nos
dříve než na třetím rande, kde se projeví jako vyzrálý
Troubelín. Poštovní doručovatelé budou mít ztíženou
práci, protože podle zákona si lidi sloupnou z poštovních schránek jména a ze zvonků a dveří pro jistotu
taky. Za pár let nikdo nebude vědět, kdo je jeho soused, protože všichni budeme jak dementní ctít zákon
o ochraně osobních údajů. o další krok méně, podle
zákona, co dělá člověka člověkem. Na mapách internetového vyhledávače se bez problémů dozvíte kdo

vlastní jakoukoli nemovitost a naše rodné číslo ve
výsledku není nic jiného, než naše datum narození
s návdavkem čtyř, dříve třech čísel. Když vám ale stále
dokola volá nějaký vopruzák, nabízí vám to nejlepší
pro vaše zdraví za nemalé peníze, nebo jiný houževnatý pitomec co vám chce pomoci „nejlépe“ investovat
vaše peníze do „komodit“, nebo „produktů“, tak s tím
neuděláte nic. Jestli je GDPR na ochranu těchto prevítů, tak to se tvořitelům zákona opravdu „povedlo“.
Abych to jen lehce shrnul. Když uděláte v životě občas malý přešlap, to se za život povede jistě každému,
tak si vás justice brzy najde a pěkně si vás vychutná.
Když ale vytvoříte tunel, že tam vede čtyřproudá dálnice v obou směrech, tak se většinou neděje vůbec nic.
Áááá, vo tom to je!!!
Musím ale přiznat, že víc než nesmyslné zbytečnosti okolo nás, nebo pátrání po smyslu života, mě trápí
sucho posledních let. Letos je to úplný peklo a žádný
zákon s tím neudělá nic. Šetřeme tedy vodou, protože ta když vůbec nebude, zjistíme hned kde je smysl
života.
Čtenářům Bouzovských novin přeji chladnější
a deštivé léto a když to situace dovolí, tak se nenechte
pokřivovat nesmysly, které jsou někdy víc obtěžující
než dotěrný hmyz.
Opatrujte se, váš Michal Mayer

Pomníky a památníky na I. světovou válku na Bouzovsku . . . . . . . . . .
V letošním roce vzpomeneme 100. výročí konce
I. světové války a samostatnosti Československé republiky. Není snad obce, do které se již z bojiště nevrátili všichni narukovaní muži. Stali se obětmi bojů
„Za císaře pána“. Na památku těmto obětem byly po
válce v některých obcích vybudovány pomníky nebo
jiné památky připomínající tuto dobu. Rovněž v naší
obci máme několik takových památek. Chtěl bych občanům připomenout, co nám naši předkové zapsali
v historických materiálech o zřizování těchto památek. o některých se toho dovídáme více, o některých
méně. Pokud máte někdo více informací o těchto památkách a jejich budování, poskytněte nám na OÚ
možnost si toto okopírovat u paní matrikářky.
Kozov - Pomník T. G. Masaryka a památník občanů
Kozova padlých za I. světové války
Pomník na návsi před školou byl postaven v roce
1938 na zděný sokl z lomového kamene. Slavnostní
odhalení se uskutečnilo 16. června 1938. V roce 1939
byl pomník a busta T. G. Masaryka odstraněny před
Němci a oficiálně bylo sděleno, že byly při odstraňování rozbity. Ve skutečnosti byl ale pomník uložen
panem Janem Vágnerem v jeho usedlosti č. 16. Dne
9. května 1945 byl v krátké přestávce mezi odchodem
Němců a příchodem Rusů občany postaven na provizorní dřevěný podstavec. V roce 1946 byl řádně postaven na kamenný podstavec.
Olešnice
V Olešnicích byly na počest padlých a zemřelých
vojínů ve světové válce umístěny dvě pamětní desky
se jmény a fotografiemi na hasičské zbrojnici. Byly odhaleny dne 12. července 1937.
Bouzov - Pomník padlým a zemřelým vojínům
z Bouzova za I. světové války, odhalen 28. října
1925 v parčíku na náměstí před budovou č. p. 2.
Dne 28. října 1925, v den výročí naší samostatnosti, zdejší občané splatili dluh padlým spoluobčanům ve světové válce tím, že jim odhalili pomník.
Pomník byl objednán přípravným výborem, v jehož
čele stál pan Adámek, majitel sodovkárny v Bouzově,

u firmy Semerák v Olomouci za 7 000 Kč a je vyroben
z českého Sienitu. Potřebný obnos byl vybrán mezi
občany s přispěním místních spolků a korporací,
obec přispěla 300 Kč. Do základu byl vložen pamětní
spis s vylíčením celé akce a kovové mince: 2, 5, 10,
20, 25-ti haléře a 1 a 5 Kč, dále několik poštovních
známek.
Průběh slavnosti v pěkný den odpoledne byl důstojný. Průvod vyšel za zvuku hudby od hasičské zbrojnice
za účasti zástupců obce, hasičů, sokolů a občanů. Včele šli žáci školy s učiteli, řídícím Václavem Chadimou
a učitelem Josefem Němcem. Zahájení a odhalení
pomníku provedl protektor celé akce, starosta Václav
Vařeka. Po jeho proslovu následoval hlavní řečník pan
Josef Sova z Mladče, který ve své dlouhé řeči vzpomněl oběti, jež museli přinést všichni, i ti, co doma zůstali, i ti, kterým bylo souzeno bojiště. Válečná licitace
si vyžádala 26 mužů, z nichž se mnozí otcové rodin nevrátili v rodný kraj. Po odhalení zahrála hudba obě národní hymny a žákyně školy Michlová Marie přednesla
procítěně báseň „ Panichida“. Poté přednesl přísahu
v básni „Přísaháme“ žák František Solář a následně řídící učitel poděkoval všem, kdo se jakkoliv zasloužili
za zřízení pomníku. Starosta ukončil slavnost poděkováním za hmotnou pomoc a šlo se do hostince u Nemerádů, kde se v sále zdarma konal koncert zdejší
hudby. Večer při vyprodaném domě bylo sehráno divadelní představení odborem Sokol Bouzov – Jiráskovo
drama „Vojnarka“. Odpolední slavnosti se zúčastnilo
více než 250 osob z Bouzovska a okolí. Tak uctili občané památku těch, kteří se nedočkali svobody. Jejich
jména byla vytesána na pomník.
Na jaře roku 1940 za německé okupace musel
být upraven text na pomníku padlých, nic nesmělo
připomínat dobu svobody. V roce 1946 byla na pomník doplněna jména bouzovských občanů, kteří
byli umučeni za německé okupace. V roce 1979 byl
pomník upraven přezděním soklu, který byl ve špatném stavu a na levou stranu pomníku byla vyzděna
z vápence stěna, do které byl vložen pomník z černé

žuly ve tvaru otevřené knihy, kde bylo vytesáno poděkování Sovětské armádě za svobodu, na jedné straně česky a na druhé rusky. Toto tam bylo dostavěno
jako náhrada za zrušený symbolický pomníček, který
byl v předzahrádce školy a byl při úpravách školy odstraněn. Návrh úpravy provedl Ing. Arch. Vít Adamec
z Olomouce. Vlastní instalaci, vyzdění provedl pan
Josef Štefan z Bouzova za pomoci členů SČSP Bouzov. V roce 2015 byla provedena náročná přestavba
bouzovského náměstí, při které byl pomník přemístěn v souvislosti s úpravou prostranství před budovu
OÚ.
Podolí
V roce 1938 byl v Podolí postaven pomník obětem
I. světové války, na kterém jsou uvedena jména a fotografie padlých a zemřelých na následky války.
Průběh stavby pomníku: Dne 2. ledna 1938 ve 14 hodin se konala v hospodě u Čadílků schůze místní
kulturní komise, sboru dobrovolných hasičů a všech
občanů, kde byl utvořen přípravný výbor pro postavení pomníku obětem I. světové války. Za členy výboru
byli navrženi: Gothard Blechta – předseda, Jan Flašar
– pokladník, Vladimír Bílek – jednatel, Josef Pavlíček, Hynek Flašar, František Nebor a Josef Zatloukal.
Na schůzi 23. ledna 1938 bylo usneseno vykonat sbírku po obci, kterou provedli V. Bílek a J. Flašar. Dále
bylo rozhodnuto, aby pomník stál ve školní zahrádce.
Výbor objednal postavení pomníku 28. února 1938

u firmy Josef Hemzal v Konici za 3 500 Kč. Náklad byl
ale navýšen o 700 Kč, který dorovnala obec Podolí.
Při stavbě pomníku pracovali zdarma: Josef Zatloukal, Josef Poles, Rudolf Nosek, František Zatloukal,
Josef Nosek, Adolf Malínek, Alois Nosek a Rudolf
Kopřiva. Jednalo se o postavení základu pomníku.
Dovoz stavebního materiálu zdarma obstarali: Jan
Flašar, Gothard Blechta, František Nebor, Josef Pavlíček, Jan Nevrlý a Jan Zatloukal. Kromě jmenovaných
se zúčstnilo mnoho ochotných pracovníků na přípravách slavnosti odhalení pomníku (výzdoba, lávky, pečivo, apod.).
Dne 5. června 1938 na oslavu 20. výročí trvání republiky se konala slavnost odhalení pomníku padlým
ve světové válce spojená se sjezdem rodáků. Slavnostní projev měl okresní školní inspektor Cyril Nemeškal
z Litovle. Účast občanstva byla neobvykle velká. Celkové vydání na pomník i s režií slavnosti činilo 6 081 Kč
a bylo úplně hrazeno z darů a výtěžku slavnosti.
Dne 13. června 1940 za německé okupace byl z pomníku odstraněn reliéf T. G. Masaryka a uschován u p.
Blechtu č. 16 a později u starosty J. Flašara. Pod tíhou
výhružných přípisů a upomínek byl reliéf dodán okresnímu úřadu v Litovli. Zde přečkal německou krutovládu u nás. V roce 1947 byl pomník padlých obnoven,
připevněn reliéf T. G. Masaryka, obnoven nápis „Pravda vítězí“ a připevněn státní znak.
Jiří Ženožička st.

Legionář, učitel, kapitán Josef Spurný z Kovářova . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výpis ze školní kroniky kovářovské školy str. 52,
rok 1936.
Dne 11. Června 1936 prožíval Kovářov s okolím nezapomenutelnou slavnost, kdy byla odhalena na zdejší obecné škole pamětní deska učiteli, legionáři, kapitánu Josefu Spurnému.
Josef Spurný se narodil 3. ledna 1895 v maličkém
domku v Nové Vsi u Litovle. S rodiči se zakrátko odstěhoval do Nových Polí, kde byl jeho otec na chudobínském panství hajným. Chodil do obecné školy
ve Vilémově a vystudoval reálku v Litovli. Po maturitě vstoupil do abiturenského kursu v Přípoře. Dne
1. října 1913 byl ustanoven učitelem v Ludvikovicích
u Luhačovic, od 4. dubna 1914 vyučuje v Litovli a od
16. ledna 1915 byl pověřen správcem školy v Ospělově.
Dne 8. března je odveden a nastupuje válečnou službu
již 15. března. Sloužil u 13. P. pl. v Olomouci. Zajat byl
21. července 1916 u Dubna a 7. srpna 1917 psal z Tjumenu ze Sibiře, že vstoupil do legie. Byl u 7. Tatranského pluku. Bojoval v Rusku, ve Francii u 22. pluku
a v Itálii u 35. pluku. S tímto plukem se vrací do vlasti
– leč bojuje na Těšínsku a Slovensku. Poslední dopis
píše 19. května 1919 a již 23. května 1919 ráno v 7 hodin padá v hrdinském boji u Sv. Petra (u Miškovec), byl
střelen do srdce Maďarem. Pohřben byl nejdříve v Košicích (25. 5.) a 25. listopadu 1919 převezen otcem do
Měrotína na hřbitov.
Oběť drahá! Vyšel z bojů ruských, verdunských, piavských zdráv, leč na vlastní zemi políbila jej neúprosná Morana. Čest budiž jeho památce!
Učitelstvo okresu litovelského jdoucí ve stopách vyšlapaných legiemi se za součinnosti Odbočky Svazu
čsl. důstojníků, Čs. domobrany z Itálie, Okresních výborů pro zvýšení brannosti lidu a pod protektorátem
gen. V. Luži, velitele IV. armádního sboru Starostenských a Okresních osvětových sborů v Litovli a Konici,
Jednoty čsl. obce leg. v Litovli a Konici, atd., usneslo

odhalit tomuto tuto desku.
Dopoledne byl sjezd učitelstva a legionářů v Bouzově, kde promluvil leg. poslanec A. Bábek z Prostějova na téma „Legionáři a učitelstvo ve službách osvobozenecké idee“.
Odpoledne ve 14 hodin vyšel průvod z Hvozdečka.
V čele průvodu byla nesena státní vlajka, pak následovala vojenská hudba p. pl. 13. ze Šumperka s čestnou rotou (všech asi 70 z Olomouce se nemohlo zúčastnit, protože vítali prezidenta Beneše vracejícího
se z Rumunska), pak následovalo žactvo z Kovářova,
Hvozdečka, zástupci úřadů v čele s gen. Novákem, Sokol, hasičstvo, legionáři, učitelstvo, atd. Průvod čítal
kolem 800 osob. Všech účastníků bylo více jak 3000.
Kovářov byl bohatě vyzdoben. Slavnostní akt zahájilo
učitelstvo mužským sborem od B. Smetany „Veno“. Řídící učitel J. Vymětal z Litovle uvítal protektory a krátce promluvil o životě kapitána Spurného. Slavnostním
řečníkem byl poslanec A. Bábek, který prohlásil: „Svoboda není výsadou národů. Národy vykupují svobodu
krví svých nejlepších synů. Je ctí zemřít ve službách
vlasti. Br. Spurný volá na nás dnes a bude volat zítra
stále: Občané, nezapomeňte, zač jsem položil svůj život. Braňte a hajte svobodu národa. Žít můžete jako
národ jen na této zemi. Neubráníte-li ji, jako národ zahynete.“ Po projevu za zvuku národní hymny byla deska odhalena. Potom promluvil p. insp. Nemeškal za
důstojníky v záloze a Okresní výbor pro zvýšení brannosti. Za Starostenský sbor okresu Litovel promluvil p. Zedník, za Sbor Starostenského okresu Konice
p. Jedlička, za profesory gymnázia v Litovli p. ředitel
J. Fürst, za župu hasičskou p. J. Sova, za Národní Jednotu p. prof. Pavelka a za Sokolstvo br. Mikulášek.
Deska byla předána do opatrování obci, což
laskavě přijal za sebe i za své nástupce p. starosta
F. Havlíček. Po skončení slavnosti odjela deputace
učitelů, legionářů a rodiči a gen. Novákem na hřbitov

v Měrotíně, kde položili kytici na hrob kap. Spurného.
K přítomným zde promluvil p. insp. Nemeškal. Ze slavnosti byly odevzdány telegramy prezidentu osvoboditeli T. G. Masarykovi a prezidentu Benešovi. Potom
byla veselice na školním hřišti. Kovářov nikdy tolik
lidu neviděl a snad ani vidět nebude. Může být hrdý, že
má zde na horách první tento památník.
Výpis ze školní kroniky školy v Kovářově založené
1883, rok 1919
Trpké chvíle nám připravilo Slovensko, kde se
podařilo dobře vyzbrojenému maďarskému vojsku
zmocniti se značné části Slovenska, kde naše síly byly
zcela nedostatečné. Chrabré legie houževnatě hájily
každou píď půdy proti mnohonásobné přesile a svoji věrnost svému národu draze zaplatili svojí krví. Dle
dopisů několika legionářů zahynul hrdinskou smrtí ráno 23. května i důstojník, legionář Josef Spurný
z Kovářova. Jeho rodiče nad zprávou o smrti jediného
syna byli zdrceni.
Dne 25. listopadu 1919 se konal v Měrotíně pohřeb rotmistra J. Spurného za veliké účasti učiPři pohledu do plamínku
upoutám se na vzpomínku
co kdy bylo, je a není...

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
JARO
Paprsky slunce hřejí a pálí a zbytky sněhu tak rozpouští. Ty vsakují a v zem se vytrácejí a vláhu novému
životu dávají. Blíží se jaro. Příroda dere se ven, pod jarní květenou už puká zem. I hmyz opouští svou skrýš
a letí k slunci výš a výš, a brzy z rána je slyšet ptactva
zpěv co rozléhá se a jaro začíná být vidět v plné kráse. I keře co oblékají se do květů a motýli jsou v plném rozletu. Zelený koberec sedmikrásky a fialky zdobí a křik kosů ve čtyři ráno lidské ucho zlobí: člověče
vstávej, už je čas! Nevidíš že je světlo a denní jas? Jen
koruny stromů jsou zatím holé a prázdné, však brzy
se listím a květy zahalí, aby se i ptáci schovali. Jaro
je v plném rozpuku, už je to cítit ve vzduchu. Však
každé roční období i vám jistě jinak zavoní. Jaro je svěží s vůní květů, v létě ve vánku zralé plody, na podzim
vlhko, podhoubí mechu a v zimě ostrost zmrzlé vody.
V létě pak písek či kameny pálí jako rozpálená plotna nebo plameny. Vzduch se jen vlní nad povrchem
zemským jako hladina moří a tam kde doopravdy
není se fatamorgány tvoří. Slunce se jako plamen zdá
a hoří. I ledovce se pod tou září rozpouští a boří. Jak
velkou moc má každý sluneční letní den, to ví každý
okraj mořské země jen, kdy jako hladina čím dál víc
zem protíná. Až jednou zaplaví se naše zem a oceány budou prázdné pak jejich dna se údolími stanou
a mělčiny pak kopci nebo horami a údolí naše se pak
stanou, domovy s mořskými rybami. Vše živé vyhledává vodu nebo chladný stín. Na jaro, léto podzim nebo
zimu vyhledávám každý rým. Paprsky sluneční pálí až
bodají jako v poušti ostny kaktusů, když jezdci upadnou z koní, když pádí pouští v poklusu. Pak přejdou
kopce, hory i pár skal a jejich cesta vede dál. Přejdou
kde jakou krajinou, kde teplo končí a mění se na jinou.
Nastává podzim, čas plískanic a dešťů pár. Co krásného nás čeká dál. Koruny stromů se zbarví pestře
jako paleta malíře, co nekreslí na plátna jen za halíře.
Jsou to krásná umělecká díla co vydá vždy jen jedna

telstva. Mrtvola jeho byla převezena z Košic. Aby
památka hrdiny rotmistra Josefa Spurného byla trvale zachována a uctěna, byl zřízen fond rotmistra
Spurného z podnětu důstojníků, bývalých to spolupracovníků, jehož výtěžku (úroku) se bude využívati ve prospěch školních potřeb nejchudobnějších
žáků obce Kovářova. Tento fond bude spravovati
vždy správce školy v Kovářově, který pečovati bude
o rozšíření jmenovaného fondu. Fond tento trvati
musí dotud, pokud bude v Kovářově škola. Byla-li
by zrušena, připadne fond ten ve prospěch obecní knihovny v Kovářově. Fond rotmistra Spurného
vykazuje v lednu 1920 následující stav: Důstojníci 100 Kč, A. Škrabal, správce školy, věnuje 100
Kč, z večírku Národní jednoty v Kovářově 80 Kč,
J. Spurný, hajný, 50 Kč, p. učitel Všetečka 10 Kč,
redaktor Svozil 10 Kč, sbírka mládenců v Kovářově
20 Kč, učitelská jednota litovelská 100 Kč. Celkem
470 Kč. V roce 1923 byl fond rozšířen o 100 Kč, které správci odevzdal starost obce p. A. Kryl z nějaké
pokuty. Tím vzrostl fond na 600 Kč.
Jiří Ženožička st.
malířská dílna, zvaná kouzla a čáry přírody, co nemá
nikde jinde obdoby. Člověk ač dobrý malíř je, jen tato
díla kopíruje. Originál je však jen jeden a to je čas,
který míjí nás a běží rychleji než mnohdy chceme, až
v podzimním věku se ocitneme a zešedne nám i náš
vlas. A ten třpytí se jak rosa v trávě nebo zmrzlá kapka slzy na tvé tváři, přesto že tvé oči září jako slunce
v měsíci září a blíží se čas plískanic. A těch je stále víc
a víc až kapky deště změní se v kousky ledu a cinkají
o povrch zemský. Pak nastane zlom a vlhkost vzdušná
ochladí se víš a víš a k zemi se pak snáší, ve formě vloček ledových.
A je tu zima. I ta je prima, když za okny padá sníh.
Mě je však teplo, koukám se do ohně nádherných kamen kachlových. Každou noc mrazík má plno práce, okna pak ráno jsou jak na zahrádce poseta květy leknínů a nebo větvičky modřínů. K zemi se snáší
lehounké vločky, ve sněhu pacičky domácí kočky, co
zlobí sýkorky hladové. Všude čisto, krásně bílo. Ráno
sluneční svit dodá pokrývce sněhové, nádherný lesklý
třpyt. Zda svátky vánoc jsme už měli, naše obydlí zdobí jmelí a sváteční čas nastává … za okny lesk vánočních stromků, na plotně purpúra voňavá.
V kuchyni kapr se už smaží, šupiny pod talířem
jsou schovány. Vánoční přání, koledy znějí a další rok
bude za námi.
Vločky jak chmýří k zemi se blíží, přikryjí zemi peřinou …
Pohoda vánoc, splněná přání vnímáme celou krajinou.
Jana Vlasáková

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

Vyjádření Národního památkového ústavu k devastaci parku u hradu Bouzov
Hradní park je jako nedílná součást
SH Bouzov chráněn jako národní kulturní památka a podléhá tak režimu, v němž každou jeho úpravu či
zásah projednává příslušný orgán
památkové péče. V současné době
např. probíhají v areálu SH NKP Bouzov asanační práce u rizikových stromů, a to 27 ks určených ke kácení
a 23 ks určených k ošetření. Záměr je
ve fázi rozpracovanosti a bude ukončen s nástupem vegetačního růstu.
Jedná se zejména o stromy provozně
nebezpečné, suché a napadené kůrovcem. V minulosti byly káceny převážně suché stromy, vývraty a stromy
napadené hnilobou. Vlastní kácení
dřevin bylo provedeno v období vegetačního klidu v únoru – březnu
2014.
Veškeré práce probíhají pod dozorem arboristické firmy dle plánů
péče a studie obnovy zámeckého
areálu, vypracované firmou Zahrada
Olomouc s.r.o. Kácení v areálu je řešeno za přísných podmínek, nasta-

vených pro hodnocení zdravotního
stavu stromů a v rámci plánu na obnovu zámeckého areálu vycházejícího z historických podkladů vyhodnocených na základě SHP Bouzov.
Primárním hlediskem je také provozní bezpečnost.
Technologie údržby travních porostů jsou přímo závislé na jejich druhovém složení. Management plán údržby – seče zohledňuje biodiverzivitu
dané lokality, dostupnost – terénní
modelaci a funkční zatížení.
Životní cykly a aktivity jednotlivých
živočišných druhů se střídají, avšak
všechny druhy živočichů vč. ptáků,
které jsou popisovány na informačních panelech umístěných v parku,
se v různých obdobích prokazatelně v parku vyskytují. Zpěv ptáků je
v zimě spíše utlumen, nehledě na
skutečnost, že některé druhy opouštějí podnebný pás Česka a přemísťují
se do teplých krajin; rovněž tak např.
noční ptáci houkají zvláště v vdobě
páření. Z těchto důvodů jste snadno

zastihl zimní přírodu v noci zahalenou do ticha.
V areálu celého památkově chráněného objektu je zákaz vjezdu všech
motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy, samozřejmě vozidel Policie, hasičů apod. Výjimka
platí např. i pro vozidla řízená invalidními občany. Pokud je zjištěn
vjezd vozidla bez platného povolení, je tato skutečnost hlášena Policii České republiky. Vyježděné koleje v blátě nebyly při ověřování
Vašeho podání objeveny. Příjezdové
cesty musí sloužit pro zásobování,
poštu a jsou využívány samozřejmě
i firmami, které se podílejí na údržbě a opravách parku. K parkování jsou určeny zásadně dvě plochy,
a to zpevněná plocha bývalého kolbiště a část zadní příjezdové cesty,
resp. její rozšířená část. Obě parkoviště slouží jak zaměstnancům hradu, tak ke krátkodobému parkování svatebních hostů nebo dopravní
obsluhy apod.
K Vámi prezentované revitalizaci
a osvětlení cesty a hradu jako zbytečně vynaložených prostředků podotýkám, že osvětlení přístupové cesty mimo jiné zvyšuje úroveň ochrany
hradního parku a samotného hradu
před vandalstvím. Při realizaci osvětlení v hodnotě 2,2 mil. Kč čerpal NPÚ
významnou část nákladů z krajských
zdrojů, z prostředků programu Významné projekty Olomouckého kraje 2012 ve výši 2 mil. Kč. Kromě toho,
osvětlení příjezdové cesty a hradu
bylo navrženo i konzultováno s odborníky na ochranu přírody a krajiny tak, aby co nejméně rušilo biotop
hradního parku, který volně přechází
do lesního porostu.
K výtce pořádání rádoby historických
akcí a vystoupení souborů s pochybnou uměleckou hodnotou, při nichž
údajně dochází k ničení porostů,
jsem zjistila, že hradní park je využíván takto: pouhý jeden den v červnu pro akci Běžíme na hrad, po dva
dny v srpnu probíhá tzv. Bouzovský
mumraj, a po dobu jednoho až dvou
měsíců se odehrává akce Rytíři na
koních, vše za značného zájmu veřejnosti.
Závěrem bych ráda rekapitulovala, že dnešní přístup obnov památek zahradního umění a jejich odborné údržby nebrání životu v jeho
všestranném využití a naplnění,
a ani přístupu veřejnosti. Ostatně
jak sám přiznáváte, už v minulosti ničili upravené cestičky malí bicyklisté.
S pozdravem
Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka

BOUZOVSKÉ JAVOŘÍČKOVĚNÍ 2018
Multižánrový „festiválek“ Javoříčkovění si od svého vzniku v roce
2016 nekladl ani v nejmenším za cíl konkurovat megaakcím typu
bouzovských „Hradů“ nebo litovelských „Otvíráků“. Jeho myšlenka
navazuje na více než desetiletí snažení amatérských umělců ukázat
výsledky své práce a zapojit v hojném počtu podobné místní snaživce a jejich fandy. Po ročnících Mikulovění, Holešovění a Jevíčkovění
(letos konané po sedmé!) se daří Javoříčkovění uspořádat potřetí
v krásném javoříčském areálu, ale navíc se rozrůstá na dvoudenní
akci, když se podařilo spojit Lukou, Bouzov a spolek Nové Javoříčko
za podpory olomouckého kraje.
V pátek 15. 6. zahájí v neméně krásném bouzovském areálu pod
„hradním“ parkovištěm děti z místního školního divadelního souboru TULIPÁN a MINIBAND složený ze žáků ZUŠ Litovel a pak už se na
podiu bude střídat folkrock A.M.ÚLETU a NOACO s básníky v čele
s profesorem dramaterapie a zakladatelem všech … vění MILANEM
VALENTOU, šternberským PAVLEM SVOBODOU, jevíčským RUDOU
BERANEM, olomouckým MICHALEM RUŽIČKOU a loštickým MIRKEM DEMLEM.
Závěr programu bude tvořit legendární DOBROHOŠŤ - česká
hudební skupina, která o své hudbě prohlašuje, že se jedná o selský
rock. Je to asi jako když vzal sedlák housle a hrál. Sice ne moc přesně,
ale s obrovskou vnitřní silou, kterou tam nikdy koncertní virtuos nedostane. Osobitá skupina, která byla založena roku 1988 muzikanty
z okruhu Etc... Vladimíra Mišíka (Václav Veselý, Karel Holas, František
Segrado), u nás jako jedna z prvních propojila ryzí rock s prvky folklóru. Leader kapely Václav Veselý se zpěvákem Andy Seidlem se nyní
obklopili mladými hudebníky, natočili novou desku Okolo Třetužele
a začínají v předvečer třicátého výročí vzniku Dobrohoště opět koncertovat.)
Sobotní dopoledne bude vyhrazeno od 10.00 výstavě hned několika moravských malířů, s nimiž budou zájemci moci malovat v plenéru v rámci „malířského workshopu“. Ve 13.00 startuje od bouzovského
obecního úřadu „divadelní pochod“ „ ZETOREM ZA STROUHALEM“
Zetor 25, (který kdysi rozorával zdejší meze ) s muzikanty a divadelníky. Na 2 krátkých zastaveních budou sehrány Strouhalovy pověsti
a báje přímo v místech , kde se měly stát v podání Senior Divadla na
cucky a studentů Dramaterapie UP Olomouc.
Sobotní (16. 6.) program začne v Javoříčku v 15 hodin tradičním
bubnováním muzikoterapeutů Lubomíra Holzera. Originální směs
jazzu, klasiky i popu předvede saxofonové kvarteto TATÁŽ KVARTÁŽ,
„pořádající“ folkrockový STŘEMKOŠ zase autorský žánrově rozevlátý

repertoár od blues přes jidiš až po romskou hudbu. Moravské lidovky
po svém zahraje duo Holzer+Fajt neboli MORAVŠTÍ BRATŘI. VINNÝ
STŘIK ve své akustické i elektrické podobě je strhující a osobitý bigbít. Hardrockovou smršť uspořádá kapela S.V.L. To celé bude lemováno krátkými reflexními skeči studentů dramaterapie z UP Olomouc
FRENNY a ZOONEY a ORGANISMUS.
Skvělou tečkou programu bude moravský písničkář, zpěvák, skladatel, aranžér a badatel v oblasti původní moravské a slovanské umělecké tvorby, historie i religionistiky

TOMÁŠ KOČKO + ORCHESTR.

Se svým orchestrem je držitelem dvou cen Anděl za album roku.
Jejich hudba zní přímočaře, má výrazné melodické linky a rytmické
figury s prvky rocku, folku a jazzu.
Album Poplór bodovalo v prestižní TOP 20 European World Music Charts, kolekce skladeb Do kamene tesané aneb Ondráš se stala
předobrazem polského divadelního představení Ondraszek – pan Łysej Góry. Se svou hudbou inspirovanou tradiční moravskou hudbou
objíždí Tomáš Kočko & Orchestr Evropu od Ruska až po Irsko, hraje
na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Zatím
co první deska Horní chlapci je folkovým holdem valašskému básníkovi Ladislavu Nezdařilovi, CD Cestou na jih představuje etnorockové
putování folklórními regiony Moravy ze severu na jih. Aktuální CD
Velesu se drželo 4 měsíce v Top 20 Word Music Charts a v celoročním
bodování skončilo na 25 místě.
Tomáš Kočko je známý m.j. také na poli režisérském (např.: asistent režie muzikálu Jesus Christ Superstar, režisér opery Lazebník
Sevillský, režie pro loutková představení brněnského divadla Radost)
nebo jako muzikálový herec v pražských produkcích Jesus Christ Superstar (apoštol Ondřej) a Hair (Walter, Cloude), v brněnských West
Side Story (Bourák), Babylon (Austrei), Legenda (Daniel) atd.
Nutno dodat, že nebude chybět ani tradiční malování na bývalou
silnici do Javoříčka, že bude zajištěno občerstvení na páteční i sobotní akci a obě se budou konat za každého počasí.
Program:
Pátek 15. 6. - Bouzov 16:00–22:00 1. koncert (Sportovní areál Bouzov)
Sobota 16. 6. - Bouzov 10:00 výstava obrazů a malování v plenéru
- Bouzov-Javoříčko 13:00–15:00 Zetorem za Strouhalem
(divadelní pouť)
- Javoříčko 15:00–22:00 2. koncert (Areál Nové Javoříčko)
Srdečně zvou pořadatelé
Sobota 16. 6. 2018 Bouzov
10:00 Malíři – vernisáž výstavy v radničním
sále
13:00 – 15:00 Divadelní pochod za Zetorem
a Strouhalem – start Bouzov obecní úřad, cíl
Javoříčko
SENior klub Divadla Na cucky Olomouc
a DRAMATERAPEUTI UP Olomouc – Vojtěch
Bor

Program BOUZOVSKÉ JAVOŘÍČKOVĚNÍ:
Pátek 15. 6. 2018 od 16:00 Bouzov – sportovní areál
Divadlo Kašpárek – ZŠ Bouzov
Miniband – ZUŠ Litovel
Noaco – folk Litovel

Vojtěch Bor+Radim Kuběna spolubydlížáci – Organismus – dramaterapeuti UP Olomouc
A.M.Úlet – folkrock Moravičany
DOBROHOŠŤ – selský irsko-moravskýrock

Sobota 16. 6. 2018 15:00 areál Nové Javoříčko
Orchestr ZŠ Luká
LUBOŠ HOLZER + muzikoterapeuti – bubnování
Mirek Demel – básně Mohelnice
TATÁŽ KVARTÁŽ klasik+jazz - saxofonkvartet
Olomouc
Michal Růžička – básně Olomouc
STŘEMKOŠ – folkrock ze Střemeníčka a přilehlé Moravy
Pavel Svoboda
Moravští bratři – etnomoravský folk Olomouc – Brno
Milan Valenta
Vinný Střik – rock Litovel
Dramaterapeuti - Frenny + Zooney - reflexní divadlo studenti UP Olomouc
TOMÁŠ KOČKO a ORCHESTR – world muzic
BRNO
S.V.L. – rock Litovel

POZOR! Na trasu pouštíme pouze do 15 hod.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

4. srpna 2018

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: 6:30–14:30
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

„Jaro pod hradem“ Foto: Václav Kopka
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