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Vážení spoluobčané naší sloučené obce,
za několik dní končí rok 2018. Proběhly volby do zastupitelstva a touto cestou mi dovolte, abych Vám všem,
kteří naší kandidátce dali svůj hlas, poděkoval za důvěru. Mohu Vám za všechny slíbit, že uděláme všechno
proto, aby se obec dále rozvíjela a řešila potřeby všech
svých občanů.
Ke konci roku bylo zvykem hodnotit uplynulé období
a přestože jsem ve funkci od 1. 11. 2018, dovolte mi se
zmínit několika větami o roku 2018.
Pokud jde o čistírnu odpadních vod, která se týká
Bouzova, Podolí a Jeřmaně, ze SFŽP přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy naší obci bylo poskytnuto cca 85 mil. Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, je přihlášeno celkem
6 uchazečů. Zatím neznáme cenu díla, takže nevíme,
kolik ﬁnančních prostředků bude třeba doﬁnancovat.
S projektantem této investice projednáme náklady na
přípojky, opravy komunikací, chodníků a především
náklady na vlastní provoz ČOV. Jelikož se jedná o významnou investici, která zatíží obec na dalších několik let, budeme Vás touto cestou informovat o dalších
krocích.
V současné době probíhá odbahnění prostředního
rybníka, které bude pokračovat v příštím roce. Proběhlo restaurování kříže v Dolech a v rámci dotace
Olomouckého kraje se upravují přechody pro chodce
u ZŠ v Bouzově. Bohužel se nestihnul dohodnutý termín s dodavatelskou ﬁrmou. Dále došlo k posunutí
termínu rekonstrukce chodníku v místní části Kovářov, kdy práce budou probíhat v příštím roce.
Je třeba se dále zmínit i o tom, že proběhala úprava
teplovodních rozvodů v Bouzově spočívající ve výměně regulačních ventilů a čerpadel na vlastní kotelně.
Začalo čištění výměníků na všech odběrných místech.
Tato opatření by měla vyústit v efektivnější předávání
tepla odběratelům. Touto cestou bych se chtěl omluvit všem za problémy vzniklé při regulaci celého systému. Projevují se dílčí problémy v regulaci průtoků,
které se však postupně řeší.
Za zmínku stojí také vybudování vodovodních přípojek v místní části Hvozdečko. V tomto budeme i nadále pokračovat.
Z hlediska dalšího období v současné době zjišťujeme
postupně všechny dotační možnosti. Jedná se především o opravy místních komunikací, obecních budov,
veřejného osvětlení, památek, vodovodu apod. O kon-

krétních opatřeních Vás budeme informovat v dalších
číslech našich novin. Musíme si uvědomit, že pokud
chceme „jít dopředu“, je nutné zajistit přípravu projektů na několik let dopředu, protože štěstí přeje připraveným.
Nyní nastává období, kdy se ke svému okolí snažíme
chovat co nejlépe, mile a vstřícně. Bylo by hezké, kdyby se Vám podařilo alespoň zlomek vánoční atmosféry přenést do nového roku, aby v roce 2019 byli lidé
tolerantní a přistupovali k sobě s pokorou – té není
nikdy dost, našli k sobě cestu a pomáhali jeden druhému všude tam, kde je to zapotřebí. Přeji Vám všem,
aby v každodenním životě zvítězila lidskost a slušnost,
abychom měli radost z každé maličkosti a každého
okamžiku a ať Vás i Vaše blízké životem provází přátelství, štěstí a to nejdůležitější - ZDRAVÍ.
Na úplný závěr Vám přeji krásné
prožití vánočních svátků a šťastný vstup do roku 2019.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta

Poděkování
Obec Bouzov děkuje všem organizátorům, kteří se podíleli na organizaci adventních podvečerů na náměstí
v Bouzově a dětem Základní školy Bouzov za výrobu
nových ozdob na vánoční stromeček.
Rovněž patří poděkování všem spolkům, které se podílely na organizaci všech akcí v jednotlivých místních
částech. Bylo jich v letošním roce opravdu hodně.
Z tohoto místa Vám mohu slíbit, že v dalších letech se
obec bude intenzivně podílet ﬁnančně a organizačně
na zajištění budoucích akcí a setkání.
Obec Bouzov dále děkuje všem členům SDH Bouzov
a dalším občanům, kteří se podíleli na čištění prameniště samospádného vodovodu z oblasti Kadeřín.
Tímto opatřením jsou vytvořeny předpoklady k zajištění zdroje.

JUBILANTI
Leden
Paní Veiserová Helena
Pan Braun Jiří

Únor

Paní Kučerová Danuše

Paní Nejedlá Jarmila

Pan Dvořáček Zdeněk

Paní Kubátová Marie

Pan Bešta Miloslav

Paní Vařeková Ludmila

Paní Szidenová Věra

Paní Nosková Marie

Paní Vlková Zdenka

Paní Pluskalová Marie

Paní Sedlářová Jiřina

Paní Rikková Eva

Pan Vařeka Radomír

Paní Beďačová Marie

Paní Klusová Ilona

Pan Benešl Miloslav

Paní Švecová Božena

Paní Jakšová Miloslava

Pan Vašek Jaroslav
Pan Konečný Ladislav
Paní Leibnerová Marie

O Z N Á M E N Í
Obecní úřad oznamuje, že bude v době
od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018

UZAVŘEN.
Obecní úřad žádá občany, kteří ještě neuhradili: poplatek za komunální odpad, vyúčtování –
vodné (Bouzov, Olešnice, Hvozdečko), nájemné, zálohy na topení, pronájmy pozemků, aby tak
učinili

nejpozději do 21. 12. 2018.
Od prosince je již možné hradit zálohu vodného za I. čtvrtletí (Bouzov, Olešnice, Hvozdečko).

Dále upozorňujeme občany na povinnost v roce 2019 uhradit poplatek za odvoz
komunálního odpadu ve výši 550 Kč/rok na osobu, u rekreačních objektů ve výši
550 Kč/rok za objekt, nejpozději do 31. 3. 2019. Poplatek je možné hradit ve dvou
splátkách, první polovinu poplatku do 31. 3. 2019 a druhou polovinou do 30. 9. 2019.
Rovněž je třeba uhradit poplatek za psa. Tento poplatek je splatný do 31. 3. 2019 a činí
za 1. psa 100 Kč za rok, za 2. psa a každého dalšího 150 Kč za rok.

Poplatky lze uhradit hotově na pokladně nebo na účet č. 1801694369/0800, VS 1337
+ číslo domu (komunální odpad), VS 1341 + číslo domu (poplatek pes). Obecní úřad již
nebude u rekreačních objektů rozesílat poštovní poukázky na úhradu poplatku.

Konečně nás po dlouhém létě a téměř žádném
podzimu navštívila zima, zima i s mrazem a sněhem. A nastaly nám také zimní radosti a starosti.
Na přelomu října a listopadu jsme si ve škole připomenuli veselý svátek Halloween, osmáci
a deváťáci uspořádali k této příležitosti módní
přehlídku strašidel a záhrobních příšer, jejichž
kostýmy si děti nadšeně vymýšlely a připravovaly
již týden předem. Na této tradiční anglo-americké slavnosti také žáci oficiálně mezi sebe přivítali svého nového pana učitele angličtiny, čímž mu
připravili milé a nečekané překvapení.
Celý listopad byl ve znamení příprav na vánoční
jarmark. Děti pilně vyráběly vánoční ozdoby nejen na obecní vánoční strom, ale i na okna a do
tříd a také na prodej na našem jarmarku. Pod rukama se jim rodily krásné adventní věnce, svícny
a těžítka. V plném proudu bylo také nacvičování
náročného programu na jarmark, děti se svými
učitelkami trávily spoustu volného odpoledního
času trénováním a pilováním hudebních i dramatických čísel.
Pak už začal prosinec a s ním jako vždy společné zpívání u školního stromečku. Každé pondělí

cem významného osmičkového roku, v kterém
slavíme vznik naší republiky, uctít toto výročí
a přenesli jsme se proto do časů první republiky
i na našem adventním setkání. Punč a grog tekl
proudem, na spoustu dobrot od teplých jídel až
po jednohubky se sbíhaly sliny a po celou dobu
nás přitahoval pestrý dětský program. Obzvláště malí školáci a školkáčci se snažili, aby se zalíbili maminkám a překonali často pochopitelnou
trému. V posledních pár letech nabyla velké obliby tombola, do které rodiče i jiní sponzoři darují spoustu krásných cen a tak je pochopitelné,
že je o nákup losů obrovský zájem, dá se říct až
skoro bitka. Letos už paní učitelka Nováčková
zajistila o dalších několik stovek losů více, tak
doufejme, že neuspokojených návštěvníků jarmarku, na které by se losy nedostaly, mnohonásobně ubylo!
Jako každý rok by se jarmark nemohl konat
bez vydatné pomoci rodičů, kteří se již stali neodmyslitelnou silou naší společné akce. Myslím,
že nebudu přehánět, když napíšu, že nemám dost
slov k vyjádření obrovského poděkování všem rodičům, sponzorům a zaměstnancům školy, kteří
s radostí a nezištným nadšením pomohli ke zdárnému a příjemnému průběhu jarmarku. Moc si jejich pomoci
a přispění vážíme a doufáme, že nás
svou přízní budou zahrnovat i nadále.
Na závěr bych ráda popřála nám
všem klidné, pohodové a hlavně
v kruhu nejbližších prožité Vánoce
a vyjádřila víru, že nadcházející rok
bude pro nás všechny radostný, plný
zdraví, spokojenosti a vzájemné tolerance a pochopení.
Andrea Řezníčková

adventního času se scházíme ráno před vyučováním a společně si koledami a vánočními písněmi
zkracujeme čekání na nadcházející Vánoce. Jako
každoročně nás pátého dne v prosinci poctila
návštěva z nebe a z pekla, školou chodil Mikuláš
s čerty a anděly. Užily si ho děti v prvním až pátém ročníku a slíbily raději všechno, co po nich
nadpřirozené bytosti požadovaly…
A pak přišel dlouho očekávaný den, den konání
školního jarmarku, tentokrát s novými překvapeními a novinkami. Chtěli jsme ještě před kon-

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
67. Slavnostní zakončení přestavby hradu
Rok 1899 s sebou z hlediska dějin hradu přinesl
jednu významnou událost. Přesto, že i po tomto roce
pokračovaly práce v samotném hradě, kde potom byla
např. vystavěna nová kaple, v předhradí i v jeho okolí,
uskutečnilo se 8. července 1899 za přítomnosti arcivévody Evžena a dalších hostů slavnostní zakončení přestavby. Jak tato oslava probíhala, se dozvíme nejlépe
od jejího přímého účastníka, rady Maxmiliána Blumenwitze, tehdejšího ředitele bouzovského velkostatku,
který ji popsal ve své „Krátké kronice hradu a panství
Bouzov“.

Zvlášť bych chtěl připomenout, že do koule byla rovněž vložena česky i německy psaná listina, obsahující
odkaz arcivévody Evžena příštím generacím. V ní arcivévoda oznámil, „že jsme se rozhodli ve druhém roce naší
velmistrovské vlády, že hrad, který byl v dřívějších letech
opakovaně poničen požárem a stal se částečně ruinou,
na Naše náklady obnovíme podle jeho původního stylu.“ Dále uvedl, že dal pokyn k sepsání historie hradu, a
vyjmenoval nejvýznamnější osoby, podílející se na jeho
přestavbě.
Na závěr listiny citoval pár veršů, které sám vytvořil na
počest architekta Georga Hauberrissera:
Hrad vidíte stát staletí mnoho
Ubráněn před požárem a hrůzami války.
Co bylo na něm provedeno domácím uměním
Bylo vymyšleno mistrem Georgem.

arcivévoda Evžen
(foto zapůjčeno z hradního archivu)
Za první slavnostní den, týkající se zakončení přestavby hradu, můžeme považovat 19. červen 1899, kdy velmistr Evžen položil na jižní střešní římsu poslední kámen
stavby, který ozdobil nápisem „na věčnou vzpomínku“.
Vše ovšem vyvrcholilo 8. července, kdy oslavy probíhaly
celý den. Nejprve byly ráno vysvěceny kříž a téměř šest metrů vysoká korouhev, znázorňující svatého Jiří. Veškerou
nástavbu, která byla provedena v mědi a která pak byla
umístěna na věž Hlásku, vytvořila ﬁrma J. Leffendy v Olomouci. O této ﬁrmě jsem se zmiňoval již dříve, kdy jsem
uváděl, že vyrobila pro hrad celou řadu uměleckých předmětů, včetně např. gotických chrličů a košů ke krbům. Nasazením koule s korouhví na vrchol Hlásky, k němuž došlo
odpoledne, byl pověřen stavbyvedoucí Josef Planita.
Před pátou hodinou vstoupil za zvuků fanfár a salvy
z děl arcivévoda Evžen Habsburský do věže a v pět hodin
byl na osmém patře slavnostně přivítán architektem profesorem Hauberrisserem, hradním hejtmanem Juliem
Gastgebem von Fichtenzweig, jeho manželkou Rózou,
správkyní hradu, hosty z řad duchovenstva a rovněž zástupci pracovníků, kteří se na přestavbě podíleli.
Uvítací projev pronesl rada Blumenwitz. V něm mimo
jiné uvedl, že do věžní koule byly uloženy portréty císaře Františka Josefa I. a arcivévody Evžena, dále zpráva
o stavu řádu německých rytířů, krátká kronika hradu
a panství Bouzov, tabulka s tehdejšími cenami potravin,
seznam mezd všech hradních zaměstnanců, ukázky novin, pohlednic, kalendářů, současných mincí a další dokumenty.

Jménem bouzovské farnosti pak promluvil farář Petr
Janák. Ve své řeči se zmínil o tom, že „znovuobnovením
tohoto hradu velmi přispěla Vaše císařská výsost k zvelebení městečka Bouzova, za což Vám městečko zůstane
navždy vděčné. Přestavbou tohoto hradu prokázala Vaše
císařská výsost všem obyvatelům Bouzova a celé farnosti
mnohá dobrodiní.“ V další části projevu pak ocenil podíl
arcivévody Evžena na vybudování vodovodu nejen pro
hrad, ale pro celé městečko, a také tu skutečnost, že díky
němu dostala řada obyvatel Bouzova a okolí možnost
práce a dostačujících výdělků.
Poté již mohelnický městský stavitel inž. František Jenisch z nejvyššího lešení věže oznámil že větrná korouhev byla upevněna. Ke zpodobení svatého Jiří, jednoho
ze světců řádu německých rytířů, na korouhvi pak v projevu zdůraznil, že jeho obraz „nás učí a též naše potomstvo učit bude, v každé době jít rázně přímou cestou za
dobrem a ctí a bojovat proti všem překážkám, které se
nám stejně jako drak staví do cesty a jsou lidstvu škodící,
bojovat vytrvale a neochvějně prostřednictvím rozumu,
znalostí a spravedlnosti.“
Následoval tradiční přípitek, po němž stavitel inž. Jenisch hodil prázdnou skleničku z věže dolů.
S posledním krátkým projevem vystoupil architekt
Hauberrisser. Poděkoval v něm arcivévodovi za vše, co
pro přestavbu hradu vykonal, a vyslovil uznání všem,
„kdo při mně stáli s velkým porozuměním, pílí a láskou,
což vlastně umožnilo provést stavbu podle mých myšlenek a podle mého návrhu.“
Pak již následovala prohlídka hradní věže a sestup
na nádvoří, který byl provázen fanfárami, salvami z děl
a provoláváním slávy. Dělníkům bylo v tesárně připraveno bohaté pohoštění.
Na závěr bych rád uvedl ještě dvě poznámky. Během
uplynulých let přestavby se na hradě nestal ani ten nejmenší úraz.
Z množství telegramů, které ten den na hrad přišly,
si pozornost zaslouží ten, který architektu Hauberrisserovi zaslalo z Mnichova jeho pět dětí:
Tobě, otče, hřmí dnes sláva!
Ze všech úst se provolává!
V celém světě již jest známo,
dílo Tvoje zvěstováno!
Ať celý svět ten hrad zná,
Nechť ve známost se dá,
německým umělcem byl dokonán
ať jen těší se z něj hradní pán!
Jiří Marek

ZPRAVODAJSTVÍ ODDĹU 1.FC OLEŠNICE U BOUZOVA
Muži:
Po postupu do I.B. třídy bylo nezbytně nutné předělat
zcela nevyhovující sprchy, což se nám za pomoci Obce
Bouzov a desítek brigádnických hodin (díky všem zúčastněným) podařilo. Protože již koncem července nás čekal
velký fotbalový svátek, kdy jsme v předkole celostátního
MOL Cupu přivítali divizní Šumperk, s kterým jsme vypadli až po penaltovém rozstřelu a jistě žádný z 250 diváků diváku dodnes nelituje, že utkání navštívil…
Předsezónní cíl byl jasný. Postup z I.B třídy. A v polovině
soutěže si můžeme říct, že je vše na dobré cestě. Pouze
2 zaváhání v měsíci říjnu znamenají 10 b náskok před
druhým týmem tabulky. K tomu navíc zopakování vítězství v okresním poháru a skalpy mužstev jako jsou Chválkovice, Lutín a Litovel, hrající vyšší soutěže znamená
obrovskou hráčskou kvalitu v našem kádru, který těmito
úspěchy prokazatelně dokazuje, že I.B třída nemusí být
jeho konečnou stanicí. Samozřejmě díky úspěchům přichází i nabídky na naše hráče a je vše v rukou sport. manažera L. Gallo, s jakým kádrem vstoupíme do jarní části
sezóny.
Zimní přípravu mužstvo startuje 19. ledna. Trénovat bude
4x týdně. Na přelomu února a března jej čeká 4-denní
soustředění na Mírově.

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Klub
Olešnice u Bouzova
Moravský Beroun
TJ Sokol Třeš na
Jesenec-Dzbel
FK Velká Bystřice
FK Nové Sady”B”
SK Loš ce 1923
FK ŠTERNBERK “B”
Sokol Kožušany
Sokol Doloplazy
TJ SK Zvole
TJ Smržice
Sportovní klub Sla nice

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12

V
11
8
8
6
8
7
7
6
6
6
3
4
4

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
5
5
7
5
6
6
7
7
7
10
9
8

S
61:16
29:27
28:24
24:21
34:37
25:26
27:26
30:32
22:31
29:31
26:32
26:43
24:39

B
34
24
23
22
22
21
19
18
18
16
13
12
10

P+
0
1
2
1
2
1
3
2
1
2
1
1
3

P1
1
1
5
0
1
1
2
1
0
5
1
1

Přehled přípravných utkání:
Pá 8. 2. Lanškroun 18:00 (UMTRA Lanškroun), So 16. 2.
Lipník 15 hod. (UMTRA Lipník), So 23. 2. Konice 14 hod.
(UMTRA Konice), So 9. 3. Maletín 13 hod. (UMTRA Mohelnice), So 16. 3. Zábřeh 15 hod. (UMTRA Zábřeh)

Ml. žáci:
Oproti loňské účasti v soutěži, kdy si děti zvykaly na větší
hřiště a se soutěží se v podstatě seznamovaly, zaznamenaly v letošní sezóně již dílčí úspěchy v podobě několika
vítězství, které jim snad budou sloužit jako motivace do
další práce. U této kategorie nám nejde o vítězství, důležitější je další rozvíjení jejich fotbalových dovedností
a úspěchem bude jistě každý jednotlivec, který u sportu
vydrží i v dospělém věku.

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klub
Tatran Litovel
Sokol Pňovice
SK Haňovice
TJ Štěpánov
1.FC Olešnice
SK Červenka

Z
10
10
10
10
10
10

V
10
6
5
4
4
1

R
0
0
0
0
0
0

P
0
4
5
6
6
9

S
54:5
35:30
26:22
28:27
22:27
14:68

B
29
18
18
13
10
2

P+
1
0
0
0
3
1

P0
0
3
1
1
0

Přípravka:
Hraje svou soutěž turnajovým způsobem. Jsme rádi, že
dětí chodí a zdokonalují své dovednosti, navíc náš oddíl
velmi dobře reprezentují. Stejně jako u kategorie žáku
i zde jde hlavně o to děti u sportu udržet.
Samozřejmě do obou těchto kategorií uvítáme další případné zájemce, stejně jako do kategorie předpřípravky (4 – 6 let), která začala nově pod vedením
R. Zatloukala trénovat 1x týdně. Proto prosíme rodiče, aby v případě zájmu o účast svého syna (dcery),
kontaktovali sekretáře klubu p. Snášela, nebo prostřednictvím stránek www.1fcolesnice.cz našli kontakt na trenéra příslušné kategorie, který k tréninkům poskytne další informace.
Od ledna budou děti trénovat v tělocvičně na Bouzově, kde se na tréninky dětí můžete po domluvě s trenéry přijít podívat. Rozpis tréninků bude rovněž na
klub. stránkách.
Stejně tak uvítáme další partnery, kteří by měli zájem ﬁnančně či materiálně přispět na činnost našeho oddílu.
V případě zájmu rovněž kontaktujte sekretáře pana Snášela, s kterým je možné se domluvit i na formě propagace.
Poděkování všem hráčům, trenérům, funkcionářům,
sponzorům i dobrovolníkům s přáním, ať je rok 2019
úspěšný minimálně stejně jako ten letošní. Jan Kamler
P.S. Pá 28. 12. – tradiční zabíjačka spojená s prodejem produktů od cca. 13 hod.

Myslivci na Bouzově
Možná to ani netušíte, ale myslivost na Bouzovsku má již
mnohaletou tradici. Samozřejmě stačí zhlédnout expozici v muzeu při OÚ Bouzov a názornou formou můžete být
o této skutečnosti zevrubně informováni. Myslivci ale pracují a žijí ve vesnicích patřících k obci Bouzov dále a plní
si nejen svoji zálibu v přírodě, ale naplňují i státem kladené požadavky na výkon práva myslivosti.
Myslivecký spolek Kozov – les byl založen v roce 1959
a již od prvopočátku hospodaří v honitbě bouzovských
lesů. Současná výměra honitby činí 920 ha. Honitba se
rozkládá v blízkosti katastru obcí Bouzov, Blažov, Javoříčko, Ospělov. Myslivost v tomto spolku vykonává
25 členů, z toho dvě ženy. Převážnou část členů tvoří
občané obcí Bouzova s bydlištěm v těchto satelitních
obcích. Činnosti myslivce se úzce váží k ochraně přírody, údržbě mysliveckých zařízení určených jak pro lov,
tak přikrmování zvěře, výkonu práva myslivosti, lovu a
zejména dodržování mnoha zákonných norem, které
se úzce váží k hygieně, střelectví, životnímu prostředí,
myslivosti, vztahu k Policii České republiky a dalším
jejím výkonným a řídícím institucím. Ve své podstatě

je však výkon myslivosti starostí o svěřené národní bohatství, tedy zvěř. Nejdůležitější činností je její ochrana
v době strádání či kladení mláďat. Je přirozenou samozřejmostí, že mezi tyto činnosti patří i regulace zvěře
odlovem. Málokdo ví, že musíme disponovat značnou
zásobou krmiva, které na vlastní náklady pořizujeme
a rozvážíme do krmných zařízení v honitbě. Zařízení
asanujeme a udržujeme v hygienicky odpovídajícím
stavu. MS Kozov – les se stará o tři movité majetky, a to
chaloupku na Ospělově, střelnici na Bouzově a ve svém
vlastnictví máme sklad u Kadeřína tzv. Husárnu. Zejména objekt a pozemek střelnice na Bouzově musíme
i s ohledem na vývoj zákonů neustále obnovovat a udržovat ve stavu, který umožňuje její využití pro palné
zbraně. Zde máme neustálý dozor od PČR. Na střelnici
se smí střílet z krátkých zbraní - pistolí, malorážky, perkusních zbraní a kulových dlouhých zbraní se střelbou
až na 100m. Disponujeme správci střelnice a řídíme se
aktualizovaným provozním řádem schváleným PČR.
Střelnice bez dozoru správců střelnice nemůže být využívána k individuální ani společné střelbě.

Myslivecký spolek se také angažuje v rámci různých kulturních akcí pořádaných na Bouzovsku. Tímto se snažíme být nejen organizátory těchto akcí, ale chceme i napomáhat svojí činností ke zvýšení kulturního dění na
Bouzovsku. Pořádáme veřejné střelby z malorážky pro
dospělé a střelby ze vzduchovky pro děti. Tato akce je stabilně silně navštěvována jak dětmi, tak muži či ženami,
kterým střelecký sport přirostl k srdci. Další akcí pořádanou naším spolkem je již tradiční myslivecký karneval
v Kozově. Tato hudební produkce spojená s mysliveckou
kuchyní a tombolou je také velmi oblíbená nejen občany bouzovských obcí, ale i přespolními návštěvníky. Jako
i další místní organizace tak i my zajišťujeme občerstvení
pro návštěvníky akce Balóny nad hradem.
Pro rok 2018 si dovolím malou bilanci:
Veřejné střelby z malorážky na lovecké terče K4
a dětská střelba ze vzduchovky
Střeleb se účastnilo 39 mužů a 11 žen, přišlo střílet
i 22 dětí.
Umístění v kategorii ženy:
1. místo Helena Ženožičková
2. místo Marie Blaschková
3. místo Jana Rajtárová
Umístění v kategorii muži:
1. místo Radomír Smutka
2. místo František Blaschke
3. místo Petr Tuleja

Vítězné ženy

Všichni soutěžící si odnesli pěkné ceny. Bylo zajištěno
myslivecké občerstvení ve formě zvěřinového guláše. Děkujeme touto cestou ještě jednou všem sponzorům, mezi
kterými nechyběl ani OÚ Bouzov, který je dlouholetým
partnerem této soutěže a ﬁnančně ji podporuje.

Střelby 2018

Karneval v Kozově
Jedná se o tradiční mysliveckou akci určenou pro taneční vyžití a je zpestřen mysliveckou kuchyní, která je
nejen rozmanitá na různé druhy jídel, ale tyto pochutiny
jsou vařeny za použití různých druhů zvěřiny. Tato akce
je vyhledávána nejen gurmány, ale má svoji tradici u příznivců z širokého okolí. Děkujeme všem, kdo tuto akci navštěvují za jejich přízeň. Věříme, že i nadále bude termín
konání této akce ve vašem kalendáři.
Mezi další oblíbené akce, kde je náš stánek vyhledávaným místem, patří „Balóny nad hradem“. I zde se
naši členové a šéfkuchař pan Skoumal snaží naplnit vaše
chuťové pohárky něčím nezapomenutelným, chutným
a nevšedním.
Dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli hodně
klidný a pohodový konec roku 2018. Přejeme Vám krásný advent vyvrcholený vánočními svátky. Nový rok pak
prožijte ve zdraví, štěstí a spokojenosti s těmi, které máte
rádi.
Členové MS Kozov – les

Tak už to tu máme zase, zamyšlení o vánočním čase …
Není zvláštní, že téměř jenom jednou v roce se otvírají lidská srdce?
Co děje se to s námi lidmi, že jsme
naráz hodní, vlídní… Proč nejsou
vánoční svátky každé pondělky
a pátky? Což každý den v našem
roce má menší hodnotu než na vánoce? Ale kdepak, tak to není, jen
vánoce jsou o znamení třeba i toho
že svátky vánoční naplní kostely
při mši půlnoční.

Kupa dárků, plná bříška, kdopak
myslí na Ježíška? Co je ta pravá
atmosféra? Kdy skončí ta dravá
éra….mít to a tam a tamto prodat,
jaký by byl pocit všechno chudým
rozdat…
Ano je to o lásce, emocích a srdci
na dlani a ne o těch co se předhání.
Ať jsou krásný vaše svátky, odpočiňte u pohádky, obejměte přátele
a zažijte veselé.
Jana Vlasáková

U Dřínka
Zbyla tu malá vzpomínka
v zatáčce zvané u „dřínka“
kde stával kdysi modřín, strom
co byl veliký jak hrom.
V očích velkých, v očích malých
vidět že tu něco chybí…
něco co tu kdysi stálo,
zřejmě nebylo to málo.
Jana Vlasáková

Pes, který štěká, nekouše
Staré, povětšinou pravdivé moudro, na které si často
vzpomenu. Hlavně tehdy, když nějaký urputník hájí svoje
nařízení, protože jen on musí přeci vědět, že rozpálená
kamna pálí. Kdo tomu nevěří, spálí si ruku, tak jako poctivý vymahač práva mu k tomu jistě napaří přinejmenším doživotní žalář, nebo rovnou trest smrti.
Nedávno jsem se doslechl, že na benzinkách se nebude prodávat alkohol. Prý to řidiče svádí k popíjení za
volantem. To musel vymyslet opravdu nějaký chorobomyslný člověk. Nedokážu si představit, a představivost
mám tedy hodně velkou, že nějaký řidič natankuje do
plné, koupí si kafe, párek v rohlíku se sladkou hořčicí a lahev rumu. Ucucne kávu, nasype dva cukry (káva
s rumem musí být sladká) a přilije rum. Není to špatné,
hotdog sněden, káva dopita, tak si dáme ještě dva hrníčky čistého rumu a můžeme vyrazit na cestu.
Tohle je jak z hodně laciného akčního ﬁlmu, prostě
hloupost. Ten pán co se zabývá přemýšlením o takových
věcech, brzy přijde na to, že se budou zavírat všechny
mateřské školky. Taková mateřská školka je jako magnet
pro všechny pedoﬁly z širokého okolí. Pak přijdou i základní školy, protože se najdou zase magoři, co nabízí
dětem drogy. Aby když děcka dorostou, mohly jim ty drogy prodávat. Tak můžeme jít dál a dál a kromě buzerace
nás všech to nic nevyřeší. Tahle záplava nařízení, většinou zcela zbytečných, je jako bojovat s neštovicemi nebo
dětskou vší. Neštovice, jako dítě je dobré prodělat, protože po zbytek života pak máte klid a veš, ta si vždycky
cestu najde. I v době „čistotné“, veš ne a ne vyhubit. Veš
je prostě prevít, který se jen tak nevzdá. Svým způsobem
ji fandím, protože takové vši je pán se svými nařízeními
zcela lhostejný.
Jak s takovými nesmysly bojovat? V první řadě je ignorace a vzdor. Hned v závěsu, staré a pravdivé „nebát se
a nekrást“. Budete-li se toho držet, nemusíte se obávat
žádných nesmyslných předpisů.
Jedna ze života. Velký chlap, něco jako Jirka Lepa,
postává u autobusové zastávky a pokuřuje si svoji ranní
cigaretku. Seriózně postává opodál, mimo hlouček čekajících a v tom přijde pán se sdělením: „Stojíte na autobusové zastávce, je zde zákaz kouření!“
Chlap s klidem odpoví: „Stojím vedle a dejte mi pokoj.“
„No dovolte! Je zde zákaz kouření! Ihned to típněte!“
Pán je urputný, asi o dvě hlavy menší. Velký chlap ho
přehlíží, jako by tam ani nebyl. Připadá mi to podobně,
jako když přijdu domů, něco chystám na stole a mrňouská se mi Bohoušek kolem nohou. Urputný stěžovatel je
ale hodně hlasitější a hned mě napadá myšlenka, že tohle může být ta výjimka, že štěkající pán jistě nemá problém ani kousnout. Asi se mu to začíná líbit a mluvené
slovo doprovází slušnou choreograﬁí. Že by nějaký nedoceněný herecký talent? Chlap potáhne poslední šluk, vajgl obří botou rozmázne na chodníku tak, že tam nezbylo
vůbec nic. Ohne se k neúnavnému pánovi a povídá s velkým klidem: „Co s tím budeš dělat?“
Pán s neutuchajícím štěkotem odchází do hloučku
lidí, přijíždí autobus a je klid.
Malá ukázka toho, proč neřešit kraviny a spoustu věcí
prostě nechat proplout. Svoboda člověka je vždycky tak
rozměrná, jak nám dovolí okolí se rozpínat. To je ale nejlepší, přirozený způsob jak si vymezit hranice. Zákony
a nařízení v tomto ohledu většinou moc nefungují. Když
architekt nakreslí nějakou zástavbu, je to na oko hezké
a jakoby funkční. Když se na takové sídliště nastěhují lidi,

vyšlapou si svoje pěšinky, protože architektem navržené
chodníky nejsou k užitku obyvatel. Nebylo by lepší nechat
vyšlapat pěšinky a pak podle nich udělat chodníky? Jistě
bylo, ale zákon je zákon… Architekti ho tupě ctí, dlaždiči
jsou malí páni a lidi šlapou svoje pěšinky zákon nezákon.
Lidi jsou jako ovce. Bolševickou metodou natlačit do
lidí pocit strachu a za jakýkoli drobný přestupek, vytvářet tu neutuchající iluzi, že štěkající pán musí i kousat.
Ovce ze strachu neopouští stádo a svému pastevci nedělají problémy. Nesmí ale do téhle iluzorní pohodičky přijít
hladový vlk.
Žádný patent, ani zákon na pohodový a šťastný život
neexistuje. Možná jen nějaká rada nebo doporučení, to
ale vstřebáme už jako malé děti, aniž si to uvědomíme,
od našich nejbližších.
Není to dlouho, co na Čt1 byla repríza ﬁlmu Filipa
Renče, Requiem pro panenku. Parafráze na dnešní dobu
jako vyšitá. Ústav pro duševně choré, ovládaný skupinou
jednoduše smýšlejících lidí, kteří si v této situaci vytváří
„svůj svět“. Kdo jim bude chtít narušit zaběhnutá „pravidla“, tvrdě narazí. Kdo to bude chtít dát k vyšší instanci,
celá stížnost se vytratí do ztracena. Zamete se pod koberec a všichni účastníci dělají jako že nic. Podobná bezmoc jako dnes u nás. Akorát že ve ﬁlmu, i při otevřeném
konci, je dána divákovi malá, ale alespoň naděje, že i ve
ztracené situaci existuje stále světýlko v dáli, které nás
dovede k lepším dnům.
Ke konci roku máme všichni tendenci shrnout všechno, co se nám povedlo, a nebo taky nepovedlo. Když to
vyjde tak půl na půl, je to ještě v poloze úspěchu a s konstatováním můžeme být spokojeni. Horší situace nastane, když se to všechno jeví jako vítězství a ono nic. Nevím,
kdo bude s odstupem času, ochotně doplácet všechny
nesmyslné slevy v dopravě, nebo všechny ty populistické
lákavé nabídky našich představitelů. Mě osobně je z toho
smutno, je mi to líto a kromě vlastního přístupu, nevím
co s tím. Jedno vím ale jistě, že když vám bude někdo
něco slibovat a bude to zadarmo, je to lhář a podvodník.
Zadarmo je akorát úsměv, ale i ten musí být s důvodem.
Bezdůvodně se ne vás může usmívat akorát nějaký blázen. A když se najde nějaký hnidopich, že to není pravda,
protože se na vás může někdo usmívat i z lásky, tak se
taky plete. I z lásky se na vás bude bez důvodu usmívat
jen nějaký slabomyslný jedinec. I když uznávám, že láska ve slabomyslném světě má taky svoje pravidla. Jinak
vylouděný úsměv z lásky má většinou dosti velkou cenu.
Buď musíte mít neodolatelné charisma na první dobrou,
nebo se snažíte na takovém úsměvu pracovat celej život
a máte to štěstí, že ještě sklidíte. Ten úsměv myslím.
Abych nekončil tak neoptimisticky, tak jsem chtěl
ještě podotknout, že víra je nadevše. Budete-li si věřit
upřímně, že se vám něco povede, že něco dokážete, tak
máte z velkého kusu vyhráno. K tomu odhodlání musíte
ale i vyvinout nějakou sílu a chtíč s tím něco udělat. Věřím ale i obráceně, že když se nechce, je to horší situace,
než když se nemůže.
Ještě jsem chtěl podotknout s ohledem na titulek této
povídky, takové malé zjištění, jako takový malý dárek
k Vánocům všem čtenářům (mužům), že: „Žena, která
neštěká, je vlastně muž.“
Všem ostatním, i těm kterým se to třeba v závěru
mohlo i dotknout, přeji hezký Vánoce, závěr roku i pohodu v roku novém, a hlavně hodně zdraví. Mám vás rád!
Opatrujte se.
Michal Mayer

Další úspěšná cyklistická sezóna Tomáše a Gabriely Bártových
Konec roku se blíží a tak je načase ohlédnout se za uplynulou sezonou. Já i sestra jsme letos byli v těžké situaci,
kdy jsme oba přestupovali do starší kategorie. Avšak oba
jsme svůj přestup zvládli velice dobře a dosáhli několika
solidních výsledků.
Moje sezóna začala už
v lednu na dráhových
závodech v Německu,
poté jsem odjel na dvě
soustředění,
nejprve
do Toskánska, poté
na Rhodos. Na Rhodosu jsem se zúčastnil
prvního, 194km dlouhého, elitního závodu
UCI, ve kterém jsem
skončil na 11. místě,
asi 7 cm za bodovaným
10. místem. Další závody mě čekali už v ČR,
v Hlohovci jsem obsadil 4. místo v kategorii
Elite a 2. v jezdcích do
23 let, o den později
jsem byl 3. v U23 na
prvním českém poháru Brno – Bíteš- Brno.
Dobrý start do sezóny
mi poté zbrzdili bolavé
achilovky, a následovala vynucená pauza. Ovšem hned na dalších
závodech UCI kategorie 2.1 v Srbsku jsem si
připsal své první UCI body za 15. místo v celkovém pořadí.
Z dalších výsledků bych vyzvednul třetí místo na MČR ve stíhacím závodě družstev, poté druhé místo na ČP v Blatné,
kde jsem zvítězil v hromadném dojezdu a v kategorii U23.
Na polském závodě Solidarnosć jsem skončil na 7. místě
ve čtvrté etapě. Zúčastnil jsem se domácího mistrovství
Evropy na silnici ve Zlíně, sice jsem velice těžký závod nedokončil, ale atmosféra byla úžasná a nezapomenutelná.
Start jsem si připsal také na dráhovém ME ve švýcarském
Aigle, a to ve dvojicích. Sezónu jsem zakončil 12. místem
v Elite a 2. místem v U23 na posledním ČP v Židovicích,
a zároveň vyhrál soutěž Nováček roku (cena pro nejlepšího jezdce přestupujícího z juniorů do mužů). Jednalo
se o relativně povedenou sezónu, ale pořád je kam se
posouvat, tudíž doufám, že nadcházející rok bude ještě
úspěšnější. Mými hlavními cíli budou UCI závody a MČR
na silnici, od toho se bude odvíjet zbytek sezóny. Doufám
také, že se po dvou letech postavím opět na start mistrovství světa, tentokrát v anglickém Yorkshire.
Gabča se na novou sezónu připravovala na
soustředění v Jeseníkách a poté v Chorvatsku. A hned od prvních
závodů
potvrzovala
svou extratřídu. V prvním závodě českého
poháru obsadila druhé
místo, ale ve druhém
už vyhrála a dostala se
do celkového vedení.
Celkem z šesti závodů
dokázala vyhrát tři, a nejhorším umístěním bylo 4. místo
z posledního závodu, kde však i taktika sehrála svoji roli.
Vybojovala neuvěřitelných devět medailí z mistrovství ČR
jak na dráze, tak na silnici. Celkem šestkrát byla druhá.
Nejvíce ji mrzelo druhé místo ze silničního závodu, kde
ji o vítězství připravila nepozornost pořadatelů. První
zlato vybojovala nedávno na dráze, a to ve vylučovacím
závodě, čímž obhájila titul z minulého roku. Na mezinárodním závodě v Lanškrouně dlouho bojovala o vítězství,

ale nakonec skončila
na čtvrtém místě. Zde
je její komentář k uplynulé sezóně: „Já jsem
hodně spokojená se
svojí sezónou, sice
jsem těch titulů mohla přidat více, ale byla
jsem mladší v kategorii a ten rok je znát
a získat osm medailí
také není špatné. Dost
mě mrzí, že jsem nevyhrála MČR v silničním závodě, ani závod
v Lanškrouně nebyl
podle mých představ.
Alespoň mám motivaci do příštího roku se zlepšit, a zkusit vyhrát to co se mi letos nepovedlo. Pro příští rok je
mým hlavním cílem EYOF – Evropský olympijský festival
mládeže v Ázerbájdžánu, je to taková malá olympiáda
jen pro závodníky v mém věku, a já bych zde moc chtěla
zajet. Ale bude to ještě hodně dřiny a práce“.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem ohleduplným
a respektujícím řidičům, protože přece jen na tréninku
jde i o naše zdraví a bezpečnost. Ale taky hlavně těm, kteří nás podporují, Obec Bouzov, Bouzovské lesy a všichni
ostatní, všem patří velké díky!
Tomáš Bárta

SDH Olešnice – 2018
Stejně jako loňský i letošní rok byl pro nás dobrovolné
hasiče z Olešnic plný akcí. Soutěžní družstva mužů a žen
pro letošní sezónu doplnilo družstvo dětí.
Muži a ženy se pravidelně účastnili Hanácké extraligy,
Velké ceny Prostějovska a Olomoucké noční ligy. Členové obou družstev se stali mistry Velké ceny Prostějovska
a v Hanácké extralize také shodně obsadili třetí místo.
Muži se navíc umístili na pěkném pátém místě v Olomoucké noční lize. Kromě těchto soutěží navštívila obě
družstva Moravskoslezský kraj, kde závodila na noční
soutěži v Ostravě – Proskovicích. Již tradičně jsme se rovněž účastnili Memoriálu V. I. Lenina v Širokém Dole. Kluci
navíc navštívili i soutěž v Jihomoravském kraji (v Pasohlávkách). Kromě toho občas týmy zavítaly na pohárovou
soutěž, které se uskutečnila v okolních vesnicích.
V letošním roce se hodně pozornosti věnovalo mladým hasičům. Děti navštívily soutěže ve Hvozdečku
a poté na domácí půdě. Na Olešnicích byl pro děti po celý
den připravený bohatý doprovodný program. Kromě soutěží byl v průběhu roku nachystán Dětský den, Opékání
buřtů, Pouštění draků, Uspávání broučků a Mikuláš.
V letošním roce jsme se opět snažili být aktivní a udělat program pro obyvatelé naší i okolních obcí. Největší
akce zastupovaly dvě hasičské soutěže. První z nich byla
zařazena do Hanácké extraligy a jak už je zvykem, předcházela jí Letní hasičská noc. Tato soutěž se vydařila po
stránce pořadatelské i závodní. V obou kategoriích zvítězilo domácí družstvo. Druhá hasičská soutěž byla zařazena do seriálu Olomoucké noční ligy, která se na Olešnicích uskutečnila poprvé a sklidila kladné ohlasy. Zlatou
tečkou v této soutěži byla výhra družstva Olešnických
mužů.
Kromě hasičských soutěží a programů pro děti se na
Olešnicích uskutečnilo mnoho dalších akcí, a to Šachový turnaj, Turnaj ve stolním tenise, Stavění Máje, Turnaj
v nohejbale, Sázení lípy a Rozsvěcování vánočního stromečku.
Touto cestou bychom rádi poděkovali za podporu
obci Bouzov a všem příznivcům.
Starosta SDH Olešnice Martin Bárta

ZPRÁVY Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI
Úvodník
Drazí bratři a sestry v Kristu, milý spoluobčané. Opět prožíváme období adventu, které jak jsme si už zvykli, probíhá na straně obchodníků jako hon za zákazníkem a maximální možnou tržbou. V této snaze se nám snaží vnutit,
co všechno z materiálních věcí a dárků potřebujeme,
abychom se dobře připravili na oslavu vánočních svátků.
K tomu jsem se nedávno na jedné návštěvě dozvěděl, že
v obchodních řetězcích se už nyní připravují velikonoce.
Je to hrůzný obraz devastace původní náplně adventu
a všech křesťanských svátků. Měla by to být doba ztišení,
rozjímání nad kvalitou života, vztahů s Bohem, ale především s lidmi, kteří mne obklopují, jakýsi audit, jehož
výsledkem by mělo být opětovné nasměrování našeho
života k naplnění Kristovi výzvy: „Milujte se navzájem,
jako jsem já miloval Vás!” A Jeho láska vrcholí na kříži,
kdy umírá, aby ti, které mu Bůh svěřil, mohli žít věčně.
Vánoce jsou vyvrcholením tohoto úsilí, kdy jsme s těmi,
kterými nás Bůh obklopil a to především v rodinách, kde
jim o vánocích chceme znovu říci, že život bez nich, bez
jejich lásky, by pro nás ztratil smysl. Dárky mají být pouze
symbol tohoto projevu a pamatujme, že i ten nejdražší
dárek nemůže nahradit naši lásku a čas, který svým blízkým věnujeme.
Proto Vám i v letošním adventu přeji, abyste si našli čas
na sebe, mohli se zastavit a pustit se do onoho zmíněného auditu, jehož výsledkem bude o vánocích opravdově
prožitá radost z toho, že máte s kým a pro koho žít. Kéž
ve Vás tato radost a láska přetrvá a sílí po celý příští rok,
který je před námi. To Vám ze srdce přeji a v modlitbě rád
vyprošuji.
O. Metoděj, farář

Vánoční pořad bohoslužeb
Pondělí 24. 12.
Štědrý den

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

Úterý 25. 12.
Slavnost Narození
Páně

9:00 – Bouzov, mše svatá

Středa 26. 12.
sv. Štěpán

9:00 – Bouzov, mše svatá

Neděle 30. 12.
Sv. Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa

10:30 - Bouzov – mše sv. za arcivévodu
Evžena. Mši svatou doprovodí dechová
Holoubkova kapela. Zazní i koledy.

Úterý 1. 1. Nový rok,
Slavnost Matky Boží
Panny Marie

9:00 – Bouzov, mše svatá

30. 12. 2018 Pozvánka na mši
za arcivévodu Evžena
srdečně zveme na mši
svatou slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele
hradu Bouzova a dobrodince přilehlého
městečka.
Mše svatá se koná v neděli 30. prosince
u příležitosti 64. výročí jeho úmrtí. Mše
svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela. Zazní
i koledy...

6. 1. 2019 Tříkrálový koncert
17:00 hod. v Radničním sále. Zazní skladby Henryho
Purcella, Johanna Sebastiana Bacha, Edvarda Griega,
Petera Warlocka, Edwarda Elgara v podání Zábřežského
komorního orchestru pod vedením dirigenta pana Milana Plodka.

Tříkrálová sbírka 2019
V prvních lednových dnech roku 2019 bude opět probíhat Tříkrálová sbírka. Navštíví Vás koledníci s přáním
požehnání do nového roku a s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory všem nepříznivým okolnostem našeho života. Svým darem pomůžete
mnoha lidem tuto naději naplňovat.

Ohlédnutí za Misijním jarmarkem®
Tímto prostřednictvím bych chtěla poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do akce pomoci
těm nejchudším, aby jim mohlo být zajištěno jídlo, výuka,
základní zdravotní péče a to vše prostřednictvím Papežských misijních děl, která v místech s největší chudobou
ﬁnancují projekty poskytující tuto péči.
Zahřálo mě to u srdce, když jsem viděla, jak rodiče
společně s dětmi na faře pečou perníčky a tím děti vedou
a učí pomáhat zase jiným, kteří na tom nejsou tak dobře.
Poděkovat bych chtěla opravdu všem a to i těm, kteří si přišli balíčky koupit. Nic by nepomohlo, kdybychom
cukroví napekli a neměl si je kdo koupit. Děkuji i Senior
klubu pod vedením paní učitelky Hyjánkové, který si nechal upéct rolády a řezy a tyto věnoval do prodeje.
Takto jsme mohli odeslat 11.700,- Kč. Mnohým, zejména těm nejmenším jsme svět udělali o něco růžovějším 
Marie Macková

SDH Bouzov vás zve na

22. ročník zimního pochodu
sobota 29. 12. 2018

14. 12. 2018 Adventní koncert
v kapličce ve Hvozdečku
17:00 hod začátek koncertu. Po koncertě mše sv. v kapličce ve Hvozdečku.

24. 12. 2018 Jesličková hra
14:00 hod v bouzovském kostele začínáme
naše Putování do Betléma.
Přijďte se podívat, jak to
tehdy bylo, když se narodil
Ježíšek. Poslechnout a zazpívat si známe koledy. Postavit si ﬁgurku do Betléma.
A vyslechnout si vyhodnocení adventní soutěže.

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

ASDS Moribundus a SDH Olešnice
pořádají

v sobotu 5. ledna 2019 v 10 hod.
v obecní klubovně v Olešnicích

TŘÍKRÁLOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ

Hasiči bouzovského okrsku
vás srdečně zvou na

OKRSKOVÝ
HASIČSKÝ

PLES
který se bude konat

Kategorie: - dospělí
- žáci (věk do 15 roků)
Startovné činí 40,- (dospělí)

v sobotu 19. ledna 2019
začátek ve 20 hodin
v sále bývalé zemědělské společnosti
v Bouzově.

Přihlásit se můžete do 4. ledna na adrese:
Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 26
tel.: 732 651 161
e-mail: :moribundus.olesnice@centrum.cz
Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte si vzít s sebou
pevné nervy a dobrou náladu.

Hudba

Meﬁsto.

Vstupné 100 Kč.
Svoz z jednotlivých částí obce zajištěn.

Aktuality ze světa realit
V minulém vydání jsme vás informovali ohledně nových
podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů. Ne všichni však vědí, že zde existuje i další možnost jak si opatřit
potřebné ﬁnance, a to bez bankovních institucí. Nemusíte se bát, nejedná se o žádné pochybné společnosti,
které poskytují úvěry s extrémně vysokými úroky. Stačí
se obrátit na státní instituci, jako je Státní Fond Rozvoje
Bydlení (SFRB). Pořízení úvěru přes SFRB je velmi výhodnou možností jak se dostat k potřebným ﬁnancím a to za
velmi příznivých úrokových podmínek. SFRB nabízel ještě v tomto roce několik programů, ze kterých bylo možné
čerpat ﬁnance na pořízení nemovitosti nebo jen využít
výhodného úvěru na vylepšení svého stávajícího bydlení.
Byl to Program 600 (úvěr pro mladé osoby mladší 36 let,
pečující o dítě do 6 let, na pořízení bydlení, kde bylo možné čerpat až 600 tisíc korun) a Program 150 (úvěr pro
úpravu a modernizaci stávajícího bydlení, ze kterého
bylo možné čerpat 150 tisíc korun), tyto programy byly
pro rok 2018 již ukončeny a nahradil je Program pro mladé. Zda bude Program 600 a Program 150 opět otevřen
i roce 2019 rozhodne vláda při schvalování rozpočtu na
konci roku 2018.
Program pro mladé - Úvěr lze využít na výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²; koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²; koupi rodinného domu, jehož podlahová
plocha nepřesáhne 140 m²; modernizaci obydlí. Výše
úvěru může být až 2 miliony korun.
Jako u každého úvěru, je nutné splnit mnoho podmínek,
které jsou stanoveny státem, bude vás to stát spoustu
času s papírováním, ale výsledek stojí jistě za to.
Vaše dotazy
Mnoho z Vás nám poslalo své dotazy ohledně toho, v čem
je pro ně lepší prodávat nebo kupovat nemovitost přes
realitní makléře, oproti tomu kdyby si ji prodali či koupili
napřímo.

Ano, na první pohled se to může zdát být jednodušší, pokud se o celou záležitost postaráte osobně, ovšem když
se na to podíváte více do hloubky, zjistíte, že jak existují
lidé s dobrými úmysly, existují také ti, co vás budou chtít
převést. Realitní makléř působí mezi kupujícím a prodávajícím jako prostředník, který dohlíží na celý proces prodeje a dbá na to, aby vše proběhlo tak jak má a všechny
strany byly s výsledkem spokojené, je zde kvůli vaší jistotě a bezpečí během celého obchodního procesu. Makléř kontroluje správnost postupů a v případě výskytu
překážek, které by bránily či komplikovaly prodej, na ně
upozorní a spolupracuje na jejich odstranění. Což zahrnuje náležité ošetření celého procesu prostřednictvím
smluv a ujednání, a to ve spolupráci s advokátem, aby
vše proběhlo v pořádku, a vy jste měli jistotu a klid. Někdy si člověk může myslet, že se s někým zná a tím je pro
něj celá záležitost jednodušší, opak však bývá pravdou.
Právě to je jeden z důvodů proč spolupracovat s makléřem. Je to nestranná osoba, která se v dané problematice
pohybuje každý den, čímž má zkušenosti oproti člověku,
který se s prodejem nemovitostí setká jednou nebo dvakrát za celý svůj život. Setkali jsme se s mnoha případy,
kdy se klient rozhodl, že se o koupi či prodej nemovitosti
postará sám, v konečném důsledku z toho byl nešťastný,
jelikož nic neplatilo tak jak se obě strany domluvily, domluva byla pouze ústní („Jsme přeci přátelé, tak na co
papír.“). Po uskutečněném obchodu postupně přicházel
klient na to, že v nemovitosti je vše jinak, než mu bylo
sděleno a uvést věci do potřebného stavu jej bude stát
další peníze, se kterými nepočítal. A to nejsou ojedinělé
případy, správný realitní makléř pracuje pro vás a jeho
cílem je vaše spokojenost a dobře zobchodovaná nemovitost.
Zajímá Vás nějaké konkrétní téma? Napište nám na
email aneta.hofmanova@realitaci.cz co by Vás zajímalo. Nejčastější dotazy zodpovíme v příštím čísle Bouzovských novin.
Realitní Tým Aneta Hofmanová a Roman Spurný
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+420 608 96 96 70
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PRODEJTE VASI NEMOVITOST S JISTOTOU!

SDH Bouzov pořádá
v sobotu 23. února 2019 od 20 hodin

HASIČSKÝ PLES
v sále bývalé zem. společnos Bouzov

Hudba skupina S-Band.

Vstupné 100,-Kč

Bohaté občerstvení a tombola!

SDH Bouzov pořádá

v pátek 22. února 2019 od 16.30 hod.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
s šaškem Viki

v sále bývalé zem. společnosti Bouzov

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 2019
KOMUNÁLNÍ ODPAD
10. ledna
24. ledna
7. února
21. února
7. března
21. března
4. dubna
18. dubna
2. května
16. května
30. května
13. června
27. června

11. července
25. července
8. srpna
22. srpna
5. září
19. září
3. října
17. října
31. října
14. listopadu
28. listopadu
12. prosince
26. prosince (jede se i ve svátek)
PLASTY

28. ledna
25. února
25. března
23. dubna
20. května
17. června

15. července
12. srpna
9. září
7. října
4. listopadu
2. prosince
30. prosince
PAPÍR

16. ledna
13. února
13. března
10. dubna
8. května (jede se i ve svátek)
5. června

3. července
31. července
28. srpna
25. září
23. října
20. listopadu
18. prosince

Nebezpečné a velkoobjemové odpady:

25. května a 2. listopadu 2019

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