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Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o činnosti obce za poslední období. Navazuji na podané
informace z minulého vydání bouzovských novin. Začaly práce na opravě chodníků v místní části Kovářov.
S dodavatelskou firmou je uzavřena smlouva o dílo,
ve které je stanovena pevná cena a termín dokončení. Firma nám v průběhu letošního roku pomůže řešit další drobné úpravy týkající se například rozšíření
stanovišť nádob na separovaný sběr, vybudování srážek na místní komunikaci v místní části Kozova apod.
Dokončují se práce na odbahnění prostředního rybníka v Bouzově. Část odbagrované zeminy je uložena
na meziskládkách, odkud bude následně použita na
úpravy veřejných prostranství. Chtěl bych poděkovat
našemu spolku ochránců Panských rybníků, který finančně přispěl na nákup lomového kamene, který
byl použit ke stabilizaci břehu u vypouštěcího objektu. Mám za to, že práce proběhly v relativně krátkém
termínu a jsou provedeny velmi kvalitně. Doporučuji
všem, aby se sami přesvědčili. Zastupitelstvem obce
bylo odsouhlaseno podání následujících žádostí
o dotace: Oprava křížů v Bouzově a Jeřmani, oprava
místních komunikací v Olešnicích a Obectově, oprava hasičské zbrojnice v Jeřmani, zavlažování hřiště
v Olešnicích, vybudování kamerového systému v Bouzově a vybavení SDH. Vzhledem k tomu, že na přípravu žádostí byla velmi krátká doba, chci touto cestou
poděkovat všem, kteří se na přípravě podkladů podíleli. Předpokládáme, že během měsíce května budeme znát rozhodnutí příslušných orgánů a v případě
kladného výsledku se práce v co nejkratším možném
termínu rozběhnou. Chystáme další úpravy veřejných
prostranství v Jeřmani a v Kozově. Opět musím poděkovat všem, kteří zdarma připravují podklady nebo se
přímo podílí na realizaci. Konkrétně jde o pana Drahoše Vyroubala z Luké, který připravil výkresy k úpravám
areálu v Jeřmani nebo pana Milana Danyiho z Kozova,
který zaštiťuje úpravy v Kozově spolu s místními občany.
Co jsme udělali v rámci drobných úprav za poslední
období:
– úprava oken v Radničním sále
– úprava všech obecních předávacích stanic tepla (nátěry, úklid, opravy) a výměna všech měřičů tepla
– výměna osvětlovacích těles v obecních budovách
– úprava parkoviště ve dvoře obecního úřadu a následně se provede oplocení nádrží na propan
– úpravy parkoviště u hradu
– malování společných prostor obecních objektů

– úprava vnitřních prostor hasičské zbrojnice v Olešnicích a Obectově
– úpravy rezervoáru na vodu v Bouzově, výměna vodovodní přípojky u kotelny
– realizuje se propojení vrtu, který zásobuje Hvozdečko s úpravnou vody na Olešnicích tak, aby v případě
potřeby nebyly problémy se zásobováním pitnou vodou
– proběhlo plánované kácení stromů v jednotlivých
místních částech a v Bouzově na základě žádostí
z předcházejícího období
– úprava a čištění části kanalizace v Blažově
– probíhá příprava na rozšíření vodovodu ve Hvozdečku
Určitě je třeba zmínit připravovanou investici ČOV, která se týká Bouzova, Podolí a Jeřmani. Zastupitelstvo
obce na svém zasedání rozhodlo o zrušení výběrového
řízení na dodavatele stavby z ekonomických důvodů.
Jednoduše řečeno, obec není schopna dofinancovat
rozdíl mezi poskytnutou dotací a vlastními prostředky. Bude pokračovat jednání se SFŽP o prodloužení
termínu na dodání dokladů potřebných k uzavření
smlouvy na dotaci a zároveň s tím chceme hledat
úsporná opatření na snížení celkových nákladů stavby. V opačném případě stavbu realizovat nemůžeme.
O dalším postupu Vás budeme i nadále informovat.
Už pomalu nastává doba sečení a údržby veřejných
prostranství. Chtěl bych požádat všechny majitele rodinných domů, aby byli nápomocni při údržbě veřejné
zeleně kolem svých domů. Ušetřili bychom tak hodně
času pracovníkům obce a všem brigádníkům, kteří
se na těchto pracích podílejí. Bohužel z úřadu práce
máme zatím pouze jednoho pracovníka. Takže i letos
budeme využívat ochotné brigádníky, kteří se budou
podílet na úpravách. Za to bych jim chtěl předem poděkovat.
Děkuji Vám všem.

Zdeněk Foltýn starosta

Upozornění občanům
Na hřbitov byly umístěny 4 kontejnery o objemu
1100 l, které by měly sloužit pouze na hřbitovní odpad. Prosíme, buďme k sobě tolerantní a respektujme to. Máme za to, že svoz velkoobjemového
odpadu probíhá 2x ročně a všichni občané mají
možnost se zbavit nepotřebných věcí. Nekomplikujme život těm, kteří se starají o čistotu a pořádek ve sloučené obci.

JUBILANTI

MOŽNOST ODEVZDAT PNEU ZDARMA
Pneumatiky z automobilů jsou zařazeny do zpětného odběru, který zajišťuje společnost ELTMA
a probíhá pouze u PNEUSERVISŮ. Společnost
EKO-UNIMED, která v obci provádí sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů, se do zpětného
odběru ovšem zařadit nemůže. Za pneumatiky
sbírané při svozu nebezpečných odpadů je obci
Bouzov účtována od společnosti EKO-UNIMED
úhrada ve výši 3.100 Kč + DPH. Obracíme se na
občany s žádostí, aby tyto pneumatiky odváželi
do pneuservisů, ve kterých je možnost odevzdat
pneu ZDARMA po celý rok. S navyšováním ceny
za svoz může dojít následně i k navýšení poplatku
za odvoz komunálního odpadu pro občany.

Květen

Červen

Pan Forétek Stanislav

Paní Malínková Libuše

Pan Krumnikl Vlastislav

Paní Kuncová Anna

Pan Schimera Rudolf

Pan Kamler Zdenek

Paní Opravilová Jana

Paní Tejkalová Rozália

Paní Vyjídáčková Jiřina

Pan Komárek Antonín

Pan Mejzeš Pavel

Paní Kopřivová Eliška

Pan Vařeka Vojtěch

Paní Kotrlová Gita

Pan Nemrava Ladislav

Paní Kunčarová Žoﬁe

Paní Pouličková Marie

Pan Šmoldas Jaroslav

Pan Kolář Miloslav

Paní Nýdrlová Anna

Pan Leibner Petr

Sběrná místa pneu naleznete na:
www.eltma.cz/sberna-mista
Nejbližším sběrným místem pro naši obec je:
Ladislav Kreuzzieger,
Bílá Lhota, Měník 13
PALOMO a.s., Loštice,
Olomoucká 580/83

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
69. První léta po otevření hradu veřejnosti
První návštěvnická sezóna na bouzovském hradě proběhla v roce 1912. V návštěvnickém řádu,
který byl tehdy vydán, bylo stanoveno, že vstupné
bude činit 30 haléřů a výtěžek bude odevzdáván
bouzovskému starobnímu fondu. Dětem do šesti let nebyl vstup do hradu povolen, zato skupiny
školní mládeže měly vstup zdarma. Prohlídky trvaly podobně jako v dnešní době kolem jedné hodiny.
Ve druhé návštěvnické sezóně v roce 1913 přišlo
na prohlídku hradu již přes 14 tisíc osob, které za
vstupné zaplatily více než 26 tisíc Kč. V následu-

jících letech první světové války byl hrad pro návštěvníky uzavřen.
V souvislosti s hradem připomeňme dvě události,
které uvádí bouzovský historik Š. Zákravský, k nimž
došlo v první polovině 20. let. V září roku 1922 se
z návštěvy Bouzova vracela nákladním autem skupina výletníků. Při sjezdu do Podolí se auto převrátilo
a vjelo do lesa. Výsledkem této havárie byli čtyři mrtví a čtyřicet raněných osob.
O rok později, v srpnu 1923, byla z hradu ukradena kopie autoportrétu slavného nizozemského

malíře Rembrandta. Pachatel se v hradu nechal zamknout, s ukradeným obrazem se spustil na zem
po hromosvodu a zmizel. O dva týdny později našli
houbaři pod hradem rozbitý rám i samotný obraz,
které byly zabaleny do malého, rovněž ukradeného
perského koberce. Později byl vypátrán i samotný
pachatel, který se domníval, že na rám obrazu bylo
spotřebováno větší množství zlata. Tato krádež nebyla zdaleka jediná, k nimž ve 20. letech na hradě
došlo.

Vstupenka na hrad z roku 1926

Na počátku třicátých let, kdy již hrad patřil mezi
vyhledávaná výletní místa, ho navštívilo o nedělích až 500 návštěvníků, ročně pak až 20 000 lidí.
Tehdy stála vstupenka čtyři koruny, pro děti polovinu.

Z doby přestavby hradu a prvních let po jeho
otevření veřejnosti je nutné ze zaměstnanců hradu
připomenout ještě dvě důležité manželské dvojice.
V prvním případě šlo o hlavního hradního správce, majora Julia Gastgeb von Fichtenzweiga, který
tuto funkci vykonával až do své smrti v roce 1901.
Poté převzala funkci hradní správcové jeho manželka, Rosa Gastgeb von Fichtenzweig. Na hradě
zůstala na tomto místě až do roku 1913, kdy definitivně Bouzov opustila a odjela do Vídně. Veškerý
hradní inventář předala podle protokolu vrchnímu
hradnímu dohlížiteli Albínu Vrtalovi. Její vlastní
nábytek, který na hradě používala, byl podle pokynu arcivévody Evžena odeslán na řádový farní úřad
do Tyrolska.
Druhou manželskou dvojicí, která na hradě po
jeho otevření pracovala, byli Vrtalovi. Podle materiálů, uložených v zemském archivu v Opavě, patřily k Vrtalovým povinnostem vrchního hradního
dohlížitele dohled nad chodem hradu, nad udržováním čistoty a větráním všech místností hradu,
předhradí a lesovny. Kromě toho měl na starosti
veškerý inventář hradu, jehož soupis převzal od
paní Rosy.

Hrad byl v těch letech přístupný od dubna do října
denně kromě pondělí a jeho chod zajišťoval kastelán,
dvě uklízečky a dvě stálé průvodkyně, které v měsících, kdy hrad nebyl otevřen, pomáhaly s údržbou.
V sezóně se kolektiv zaměstnanců rozrostl ještě o pokladní a 10 průvodců, kteří zde pracovali v rámci brigády.
Mezi povinnosti zaměstnanců tehdy patřila
i péče o tři medvědy, Mätze, Pätze a Wambu, kteří
sem byli převezeni z Konopiště a které arcivévodovi Evženovi daroval následník rakousko-uherského
trůnu František Ferdinand d´Este. V parku před
hradem byli chováni také pávi, jejichž chov se udržel až do prvních měsíců roku 1919, kdy je roztrhala divoká zvěř.

Albín Vrtal

V roce 1925 byl jmenován prvním kastelánem
hradu, o tři roky později na jeho místo kastelána
nastoupil Emil Dolanský.
Vrtalova manželka měla na starosti praní hradního prádla a veškerý inventář, který s tím souvisel.
Z dalších zaměstnanců, kteří v prvních letech na
hradě pracovali, bych připomněl alespoň Františka
Lavičku, původního zámečníka a pozdějšího hradního dohlížitele, který měl v náplni své práce také
průvodcovskou činnost.

Rosa Gastgeb von Fichtenzweig
(foto zapůjčeno z hradního archivu)

Po otevření hradu navštívil arcivévoda Evžen
před vypuknutím první světové války Bouzov vždy
dvakrát do roka. Naposledy sem zajel na podzim
roku 1918. Další vzácnou návštěvu přivítal hrad na
konci 20. let, ale o ní si povíme až příště.
Jiří Marek

Obnova kamenného kříže v Bouzově
– památky místního významu okresu Olomouc
V letošním roce uplyne 120 let od postavení kamenného kříže v Bouzově na horním konci po pravé
straně silnice ke Hvozdečku. Dovolte mi prosím několik slov k historii.
V roce 1895 zemřela v Bouzově manželka domkaře, Jenovéfa Zacpalová, která v poslední vůli odkázala
100 fr. na mše svaté a 60 fr. na postavení železného
kříže na konci Bouzova, a sice u cesty, která vedla do
Hvozdečka. Tento dar byl na vystavení kříže ale nedostatečný, proto byly peníze uloženy do zdejší záložny.
K tomu samému účelu daroval výměnkář Josef Michl
50 fr., však stále to bylo málo. Proto nařídil obecní
starosta z Bouzova František Wiederman veřejnou
sbírku v obci na tento úmysl. Tím bylo umožněno, že
na podzim roku 1898 byl tento kříž postaven. Z jedné
strany byly události radostné. Probíhaly oslavy 50-tého
výročí jeho majestátu císaře a krále Františka Josefa I.
na den 2. 12., však pod smutnými událostmi. V neděli 11. září byla totiž zavražděna císařovna Alžběta Rakouská, manželka našeho císaře, když pobývala v lázních ve Švýcarsku u jezera Genfersee, kde ji zavraždil
dýkou vrah, anarchista Luechein – původem Ital. Vrah
jí probodl plíce a srdce.
Pátou neděli po Svatodušních svátcích v roce 1899
byl na horním konci Bouzova postaven kříž. Byl vyzdoben od Johanna Sommera a nyní slavnostně posvěcen. Zúčastnilo se mnoho lidí. Po posvěcení se procesí
odebralo do kostela na mši svatou. Poté se znovu vrátilo k tomuto kříži, u kterého školní pěvecký kroužek
zazpíval písně. Přítomno bylo hodně družiček, klérus,
zástupci obce a pánové úředníci vysokého řádu. Pan
farář držel u nápisu kříže řeč a vysvětloval nápis „Ke
cti Boží a na památku 50-letého jubilea veličenstva císaře a krále Františka Josefa“.
Tento kříž byl dne 9. května 1985 zničen spadenou
lípou, která byl zlomena velkým povětřím. Poněvadž

byl kříž rozbit, byly zbytky odvezeny Národním památkovým ústavem Olomouc a uloženy v Olomouci. Na
místě kříže zůstaly pouze tři kamenné stupně. Obec
Bouzov neměla informaci, kde se poškozený kříž nachází. V roce 1994 z iniciativy rodiny Mackovy z Bouzova vznikla snaha postavit na tomto místě nový kříž
jako náhradu, poněvadž na nákladnou restauraci zničeného kříže nebyly finanční prostředky. Po schválení
návrhu, nezbytných formalitách a doporučení obce
Bouzov byl kříž postaven v srpnu 1994 na kovovém
podstavci. Byl použit kamenný kříž z lapidária z Olomouce a kovovou spodní část zhotovil umělecký kovář
pan Milan Polián z Olomouce. Dne 11. září byl generálním vikářem Mons. Erichem Pepříkem při mši svaté
sloužené před křížem za veliké účasti občanů a doprovodu dechové kapely posvěcen.
V podzimním období roku 2018 bylo OÚ Bouzov
sděleno, že byl v Olomouci nalezen kamenný kříž,
z jehož nápisu je patrno, že patří do Bouzova. Bylo
dohodnuto, že kříž bude obci vrácen a po jednání
s restaurátorem těchto památek bylo dohodnuto,
že je možné tuto památku zrestaurovat a vrátit na
původní místo, kde stál. V současné době, je možno
využít Státních dotací určených k obnově těchto památek a jejich restauraci. Starosta pan Ing. Zdeněk
Foltýn tedy o dotaci na tento kříž požádal. Současně bylo dohodnuto, že kříž, který v současnosti stojí
na předmětném místě této památky, bude zachován
a umístěn na parčík „U Lípy“ nebo dříve „U Letadla“.
Na tomto parčíku bylo v jarních měsících započato
s úpravami v souvislosti s výsadbou „Lípy svobody“.
Bude zde řešena nová vhodná výsadba zeleně, včetně umístění kříže na kovovém podstavci. Mimo to
bude restaurována a přemístěna tabule s mapou pro
cyklisty.
Jiří Ženožička st.
Spadená lípa a rozbitý kříž v Bouzově, 9. kdvětna 1985

ZPRÁVY Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI
VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:
18. 4. Zelený čtvrtek
19. 4. Velký pátek
20. 4. Bílá sobota
21. 4. Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
22. 4. Pondělí velikonoční

16:30
18:00 - křížová cesta – představení dětí
21:30
9:00
8:30

POUŤ KE SVATÉMU GOTHARDOVI:
Dne 5. května oslavíme ve farním kostele zasvěcenému svatému Gothardovi poutní mši svatou,
která začne v 9:00 hod. Odpoledne přijměte srdečné pozvání k sousedskému posezení na náměstí
obce Bouzova od 15:00hod. Při této příležitosti oslavíme také den maminek. K poslechu bude hrát na
harmoniku pan Alois Horák a pro děti bude připraven skákací hrad zdarma.
Občerstvení zajištěno.

Svátek sv. Jiří - ve středu 24. 4. bude sloužena mše svatá v kapli svatého Jiří v Jeřmani. Začátek v 18.00 hodin.

Dává se na vědomost lidem,
s úsměvem a klidem,
že se dalo dohromady pár holek
a vznikl nový spolek.
Těšíme se vážení,
na společná družení,
plná zábavy a občerstvení,
všechno je jen o pobavení!
A kdo se pod „Lišáky“ skrývá?
Parta nadšenců to bývá.
Můžete se domnívat,
nebo se na nás 30. 4. přijít podívat ! :-)

SDH Olešnice
zve všechny příznivce požárního sportu na oslavy

10. let založení „X Teamu“
dne 4. 5. 2019 na Olešnickém hřišti
Bohatý program a občerstvení ( makrely, něco z udírny a pečené sele).
Akce začne v 10:00 hod. dětskou soutěži v požárním útoků.
 13:00
 13:15

 15:00
 17:00
 18:00
 20:00

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
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
e-mail: josef.furka@seznam.cz

zahájení oslav „X Teamu“
zahájení soutěže zpátky do minulosti
– nafukovací hrad a skluzavka pro děti (zdarma)
– JSDH Bouzov ( ukázka techniky)
– tombola pro děti a dospělé
vyhlášení tomboly pro děti
předání ocenění soutěžícím „X Teamu“
zábavné soutěže
diskotéka s firmou Karaoke Kaliope

Furka – elektro s.r.o. nabízí:

demontáže a montáže všech značek a typů pneumatik pro osobní, SUV, offroad a užitkové vozy
do 3,5 t.
Rozmezí průměrů kol, které jsme
schopni demontovat a montovat
je od 10” do 22”.
Provádíme vyvažování všech
typů kol pro osobní, SUV, offroad
užitkové vozy do 3,5 t. Rozmezí
průměrů kol, které jsme schopni
vyvážit je od 10” - 22”.
Provádíme opravy bezdušových,
ale také dušových pneumatik
včetně duší samotných.
V areálu bývalého JZD Bouzov
email: josef.furka@seznam.cz
mob: 603 366 757

PRONÁJEM
Pronajmu louky, pole. Výpověď u stávajícího nájemce vyřídím. O Vaše pozemky bude řádně postaráno.
Nájemné 3000 Kč/ha.
Více o nás na facebooku ...
Farma Hvozdečko
Naše zvířata budou k vidění na Národní Výstava zvířat v Brně 12. 5. až 15. 5.
Více informací:
Zapletal Lukáš
Hvozdečko 15, Tel. 734 107 175

Přispěchal k nám duben, měsíc plný jarního
zpěvu ptáků, plný pupenů a voňavých kytek a my
ve škole se těšíme na další akce, které nás
čekají.
Nejbližší událostí je sázení nových stromů.
Rozhodli jsme se totiž, že budeme pokračovat
v naší krásné školní tradici a každý rok
žáci zasadí nějaké stromy, aby svými silami
přispěli životnímu prostředí a aby po nich do
budoucna zůstalo něco na památku. Myslíme
si, že se příliš kácí a málo vysazuje. Tentokrát
se pokusíme pomoci při obnově bývalé
jabloňové aleje u silnice za Hvozdečkem.
Navíc jsme tuto akci naplánovali na období,
kdy se po celém světě slaví Den Země, takže
se oslavy zúčastníme tímto počinem. Malí
žáčci z I. stupně pomůžou přírodě tím, že
posbírají odpadky, kterých se po zimě kolem
nás v přírodě válí doslova tuny.
Pak už přijdou Velikonoce a naši menší se
zajedou podívat, jak se dá slavit na zámku
v Náměšti na Hané. Doufáme, že tam odkoukají
nějaké velikonoční zvyky a inspirují se jarní
výzdobou. Těsně před svátky jara si připomeneme
etiketu nebo se jí zcela nově naučíme - tedy
jak se slušně chovat a jak ve společnosti dobře
vypadat. Čeká nás totiž „Společenský den“. To
bude po chodbách školy krásně vyšňořených
a příjemných lidí!

Největší akce nás ale čeká v září. Na
svatého Václava si ve škole připomeneme již
80. výročí postavení a otevření školní budovy.
Je to neuvěřitelné, ale čas se opravdu nedá
zastavit, letí jak splašený a tak se nám zdá,
že je to teprve nedávno, co škola hrdě hlásala
70 let od svého vzniku a vidíte, už je to zase
10 let!
Budeme se moc těšit, že všichni přijdete
nasát školní atmosféru a připomenete si s námi
toto úžasné výročí. Některé děti už začínají
pomaličku chystat a vyrábět to, co budete moci
v září obdivovat.
Přejeme všem krásné voňavé jaro a spoustu
příjemných zážitků.
Za děti a zaměstnance naší školy
Andrea Řezníčková.
Více informací a spousta fotek na
www.zsbouzov.cz

Maminky se můžou už teď začít těšit na
to, jak s nimi oslavíme jejich Den matek. Děti
chystají spoustu překvapení, to by bylo, aby se
jim nepodařilo jejich nejmilejší dojmout!
A potom už to poletí pěkně z kopce. Focení
tříd na památku, Den dětí (určitě zas nějaké
zajímavé hry nebo soutěže) a vyrazíme na výlety
do blízkých i vzdálenějších končin naší krásné
země.

Plavání nám už letos končí……..

Základní škola Bouzov oznamuje, že

Mateřská škola Bouzov oznamuje, že

v sobotu 28. 9. 2019
proběhnou oslavy

v úterý 7. 5. 2019
od 13:00 do 17:00 hodin

k osmdesátému výročí
otevření budovy měšťanské školy.

ZÁPIS DĚTÍ

Srdečně zveme všechny bývalé žáky, učitele
a veřejnost.

proběhne v budově MŠ

k předškolnímu vzdělávání.
Informace najdete na webových stránkách

www.zsbouzov.cz/skolka

Dřevní časy
Mám-li být přesnější, je to spíše dřevní období,
kterým si projde až na výjimky každý, ale k poznání je až za nějakou dobu. Mladý člověk, plný ideálů,
jednoho dne zvedne krovky a vyletí z hnízda. Kdo
by taky chtěl snášet neutuchající matriarchát, v některých případech i patriarchát. Mladý člověk, na
počátku dospělosti, ví přeci nejlépe, že jen on má
pravdu, protože poučování v tomto věku je zcela nepřípustné. Pro rodiče, nebo i pěstouny, je to do jisté
míry úleva, jelikož je to přirozený vývoj i chování.
Horší realita dnešní doby je obráceně, říká se tomu
„mamahotel“. V tomto případě přerostlému dítěti
maminka ráno běží pro čerstvé rohlíčky a vaří kakao. Vypere špinavé prádlo, vyžehlí i trenýrky, uklidí
nepořádek, zasype škrábanec žlutavým práškem,
pak ještě radami, protože to k tomu prostě patří. Za
mě je styl „mamahotelu“ bizarní, zoufalství na obě
strany.
Budu se držet přirozenějšího modelu, výletu
mladého člověka do života. Mám spoustu možností, nápadů jakbysmet, možná mám i kde bydlet, ale
jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou. Chutná mi deset deka Vlašáku z papíru, nabíraného
přímo rohlíkem do pusy. Těch rohlíků k takovému
množství salátu musí být alespoň pět. Není-li Vlašský salát, postačí i kolečko Inoveckého salámu.
Není to drahé a v tomto věku bych zhltnul i kaši
z otrub. Mám i celkem hodně času, s penězi je to
horší… Přemýšlím o tom, jak spasit svět, ale bez
prostředků mě nic nenapadá. Naškudlím nějaké
peníze a domluvím si schůzku s dívkou. Nejlepší je
model s pozváním na oběd, nebo na večeři. Rande
klapne na první dobrou, cítím se dobře, i když už
vím s předstihem, že na pár týdnů budu zase holý.
Zkrátka bez peněz. Ještě že vím o teorii děravých
ponožek. Kdysi mi kamarád Olda vysvětlil teorii děravých ponožek. Hleděl jsem na něj ze začátku nechápavě, ale pak jsem musel uznat, že je to moudré. Oldřich u nás žil nějaký čas v období jeho studií. Po večerech jsme sedávali, cucali pivo, někdy
i kalíšek slivovice, polemizovali o životě, o sobě samých, a i na ponožky došlo. Když jsme tak vzájemně rozebírali ty naše vzlety a pády, Olda aby nepromarnil drahocenný čas, většinou vždycky něco dělal. Častokrát si zašíval proklubané fusekle, nebo
přišíval něco urvanýho z oděvu, z bot, atp. Naše
nekonečné rozhovory, mezi jehlou a nití, nebraly konce, prorůstaly nás liány vzájemných objevů,
překvapujících zjištění, otázek a dopovědí.
„Proč si Oldo, když si spolu povídáme, furt něco kutíš?“
„Nemám prachy, mám ale čas, tak si tak vypomáhám. Zaštupuju si fusekle zadarmo, nemusím
si kupovat nový a vlastně ušetřím pro mě velký peníze. Ono totiž, když nemáš moc peněz, máš více
času a můžeš si pomoci tímto způsobem. Když bys
peníze měl, děravé fusekle vyhodíš, protože nemáš
čas je zalátat. To je taky v pořádku.“
„Hned mě to nenapadlo, ale je to moudrý. Když
máš peněz dosyta, fusekle si koupíš nový a díry nemusíš řešit. Když ale moc peněz nemáš, jsi rád, že
si můžeš vypomoci jakýmkoliv způsobem. Z děravých ponožek, můžeš svojí snahou přijít zase k plnohodnotným fuseklím…

Není to ale všechno, máš-li děravé ponožky
a nemáš čas na jejich zalátání, a peníze na nové,
je někde chyba. Jednoduše řečeno, děláš něco
špatně.“
Tak mi tenkrát přítel Olda jednoduchým způsobem ukázal pohled na realitu a čerpám z toho dodnes. Denně se s tím potýkám i v práci. Než rezolutně něco odstranit ze světa, je kolikrát lepší věnovat
tomu kousek svého úsilí a času. Výsledkem je skutečnost, že věci okolo nás nám můžou sloužit déle
a ještě nám to vytvoří dobrý pocit. Pro úplnost ještě
podotýkám, že ve výsledku ideál je, když máte peníze na nové fusekle a najdete si chvíli a chuť na jejich
opravu.
Dřevní časy, jak to nazývám, je období kdy nás
obklopují jednoduchosti. Třeba jehla a nit k zaštupování ponožek. Bude-li vás to bavit hodně, bude
vám ta činnost přinášet potěšení, můžete to dělat
celý život. Pak si ale pořídíte šicí stroj a spoustu
dalších věcí, který vám budou ulehčovat práci. To
už totiž budete váženou švadlenou a nebo krejčím.
A když vás to bude naplňovat celý život, můžete si
spokojeně říct: „Dobře jsem si vybral-a.“
Když přijdeme na svět, jsme jako děti všichni téměř stejní. Batolíme se, paseme koníčky, začínáme
chodit, ale občas padáme, protože malé nožičky to
ještě moc neumí. Seznámíme se se lžící, časem s celým příborem. Většinu věcí okolo nás posuzujeme
stylem „pokus-omyl“, což je pro nás nejlepší škola
života. Jak povyrosteme, lákají nás větší dálky. Někdo běhá, plave, jezdí na kole, v dospělosti sedneme do auta. V dospělosti děláme spoustu věcí jinak.
Základní věci nás ale doprovází celý život. Lžíci bereme do rukou každý den a vypadá stále stejně. Kladivo, kleště, lopata jsou taky neměnné. Chcete-li si
pověsit obrázek na zeď, kladívko a hřebíček je taky
stále stejný.
Když jsme mladí, všechny tyto jednoduchosti nás
obklopují a určují nám směr kudy se vydáme do světa. Doprovází nás pak nenápadně celý život a ani
si to neuvědomujeme. Mladý člověk většinou moc
peněz nemá. Má, ale spoustu možností kterým směrem se vydat a taky více času, nadšení a ideálů. Nadšení s věkem ochabuje a ideály blednou. Je tedy na
místě, když mladý člověk žije s představou, že bude
dělat všechno lépe než jeho rodiče a že spasí svět.
Taky jsem to tak měl.
Když si řeknu „dřevní časy“, dýchne na mě nostalgie. Lžíce v kredenci, kterou držel jako dítě můj
praděda, stále slouží svému účelu. Staré kladívko,
které mi přišlo jako dítěti moc velké, se kterým
jsem si vytvořil první „borůvku“, je docela běžné,
jako má doma každý. Talíř ze kterého jsem jídával
krupicovou kaši mi dnes přijde hodně malý. Krupicovou kaši mám rád do dnešní doby, ale talířek
si beru větší. Už si taky nevytvářím pohoří z cukru a skořice a rybníky z másla, že mě pak bylo líto
každýho sousta.
Venku se klube krásný jaro a turisti se začínají rojit.
Koupím brzy špekáčky a jen tak na ohýnku si je opečeme. K tomu džbánek dobrýho piva. Na to už se těším
celou zimu, tak proč nepřivítat jaro takovýmto způsobem.
Michal Mayer

Aktuality ze světa realit
Jarní počasí a sluníčko za oknem nás všechny vždy na
začátku roku pozitivně naladí a namotivuje, že se konečně pustíme do věcí, které jsme dlouho odkládali.
Je až s podivem, že i takto to funguje právě s nemovitostmi na trhu. Jakmile jarní počasí nahradí to zimní,
je to nejlepší období svou nemovitost, kterou máte
v plánu prodat, dát do pořádku, aby mohla být nabízena potenciálním kupujícím co nejdříve. A zde se právě
nabízí otázka, zda využít službu Home staging nebo
ne?
Z vlastní zkušenosti mohu tuto službu pouze doporučit, přeci jenom každý máme jiný vkus, a co se líbí
nám, se nemusí líbit potenciálnímu kupci. Prodávající
sám o sobě má již k dané nemovitosti za ty roky bydlení v ní vytvořený určitý vztah a tudíž již nevidí určité
nedostatky, které kupujícího mohou přímo praštit do
očí a odradit od koupě. Home staging je výborným pomocníkem při prodeji, můžete ji tak ukázat v tom nejlepším světle a zatraktivnit tak danou nabídku. Tímto
krokem tak umožníte zájemcům vidět nemovitost úplně z jiného úhlu pohledu a pomůžete jim si představit, co se zde dá dělat a jak by to zde mohlo vypadat.
A někdy opravdu stačí málo, aby nemovitost prokoukla a zaujala najednou někoho, kdo by si jí před tím ani
nevšimnul.
Pokud by vás zajímalo více informací k tomuto tématu,
tak se na nás obraťte, rádi Vám v této oblasti budeme
nápomocní.
Vaše dotazy
Jedním z častých dotazů bývá dotaz ohledně Daně
z nabytí nemovitosti. Co je to tedy za daň a kdy se
vlastně platí? Daň z nabytí nemovitosti je daň, kte-

rou platí kupující při koupi nemovitosti. Vztahuje
se na nabytí nemovitých věcí a to pouze u převodů nemovitostí (stavba, pozemek, bytová jednotka), které jsou za úplatu, tudíž se nevztahuje na
nemovitosti nabyté v dědickém řízení nebo dary.
Jednoduše řečeno, pokud si koupíte nějakou nemovitost, jako je dům, byt či pozemek, vznikne
Vám povinnost tuto daň zaplatit. Pokud se stanete vlastníkem nemovitosti, tak že ji zdědíte nebo
dostanete darem, tuto daň neplatíte. Daň z nabytí
nemovitosti se platí pouze jednorázově při nabytí
nemovitosti. Tato daň se odvádí ve výši 4% z ceny
nabyté nemovitosti, vypočet se provádí buď z kupní ceny nemovitosti, nebo z 75% ze směrné hodnoty. V některých případech se může stát, že finanční úřad po Vás může požadovat přímo ocenění nemovitosti od odhadce. Při platbě je potřeba
si pohlídat hlavně termín, kdy má být k této dani
podáno daňové přiznání, a to je nejpozději do
konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byl zapsán vklad do katastru nemovitostí.
Ale není potřeba se výpočtu daně obávat, s jejím
výpočtem Vám ve většině případů pomohou přímo na finančním úřadě nebo se můžete obrátit na
odborníky, kteří se na tuto oblast zaměřují, kam
patří i některé realitní kanceláře.
Děkujeme za Vaše dotazy, které nám zasíláte. 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

PRODEJ / PRONÁJEM /
VÝKUPY / FINANČNÍ SLUŽBY
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PRODEJTE VASI NEMOVITOST S JISTOTOU!

TJ Sokol Bouzov
pořádá

45. ročník
turistické a cykloturistické akce

BOUZOVSKÁ

TŘICÍTKA
v sobotu 18. května 2019
 pěší trasy 3, 8, 15 a 30 km
 cyklotrasy 28 a 43 km
Start 7 - 11 hod. z fotbalového hřiště.
V cíli pro všechny zapsané účastníky
diplom, upomínkový předmět
a možná výhra v losování

Hlavní cena:
 let horkovzdušným balónem
BOHATÉ OBČERSTVENÍ
Srdečně zvou pořadatelé.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

SDH Obectov

VE SPORTOVNÍM AREÁLU

Vás srdečně zve na oslavy

v sobotu 1. června 2019 od 14 hodin

100. let od založení SDH
a sjezd rodáků a přátel Obectova

se ve sportovním areálu v Bouzově uskuteční
zábavné odpoledne při příležitosti

Mezinárodního dne dětí,
na které srdečně zveme rodiče s dětmi.
Sportovní oblečení, soutěživého ducha a dobrou náladu s sebou!
TJ Sokol Bouzov.

v sobotu 8. června 2019
Bohaté občerstvení zajištěno.

POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 25. 5. 2019
na těchto místech:

Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

1. skupina
8.00 hod.
8.45 hod.
9.45 hod.
10.30 hod.
11.20 hod.

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

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

Žádáme občany o dodržení uvedených termínů. Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat,
neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu. Na uvedených
místech bude moci každý občan bezplatně odevzdat k likvidaci odpady v následujícím sortimentu:
NEBEZPEČNÉ
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné
láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, staré kosmetické přípravky, staré léky,
vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné
barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče,
opotřebené pneumatiky
VELKOOBJEMOVÉ:
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umývadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Odevzdávat se nebude klasický železný šrot, střešní krytina a eternit !!!

Jelikož budou tyto sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto
odpadů končily v popelnicích, kamnech a nebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPADY NA SBĚRNÁ MÍSTA VOZILI POUZE V DEN A HODINU SVOZU!!!
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