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Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím našich novin informoval o činnosti za poslední období.
S ohledem na plánovanou akci 100. let od založení
SDH Obectov spojenou se sjezdem rodáků, která proběhla 8. června 2019, byly provedeny následující práce:
oprava hasičské zbrojnice, oprava střechy u venkovního
posezení, oprava kapličky a úprava veřejného prostranství. Mám za to, že oslavy proběhly velmi důstojně a touto
cestou chci poděkovat všem organizátorům, kteří se na
přípravách podíleli. Je vidět, že i malá obec je schopna
organizačně zvládnout tak rozsáhlou akci.
V minulých novinách jsem se zmiňoval o prováděných
pracích na odbahňování rybníka. Všichni zainteresovaní na těchto pracích měli obavu, že bude problém rybník napustit vzhledem k dlouhodobému deficitu srážek.
Opak je pravdou. Rybník je naplněn a může dále sloužit
svému účelu.
Z dalších prací, které byly provedeny v uplynulém období je třeba zmínit, že máme zhotovenou přípojku vody
z vrtu v Olešnicích do úpravny, která by měla zajistit pokrytí zvýšené potřeby vody v této místní části. V současné
době se provádí instalace zařízení, které zajistí sledování
potřebných údajů k monitoringu celého zařízení. V této
souvislosti proběhla oprava poškozeného rezervoáru ve
Hvozdečku, kde docházelo dlouhou dobu k úniku vody,
která by nám mohla chybět v letním období. Opět touto
cestou se chci omluvit občanům Hvozdečka, kteří jsou
napojeni na vodovod, že práce spojené s opravou nebyly
včas oznámeny. Důvodem byl termín, který se domluvil
na poslední chvíli s dodavatelem. Důležité je dnes to, že
je práce hotova a výsledek se okamžitě projevil.
Dále se řešila havarijní situace topného systému na
bytovce vedle základní školy a výměna starých radiátorů
v budově obecního úřadu.
Byl vybudován val mezi střediskem bývalého družstva,
který oddělil průmyslovou zónu od bytové zástavby. Postupně bude osázen zelení.
Pokud se týká dotací roku 2019, zatím víme, že budeme řešit věcné vybavení SDH Olešnice a Bouzova, kamerový systém v Bouzově a už probíhají práce na vybudování nové travnaté plochy v areálu Olešnice. Ostatní žádosti
směrované na ministerstvo pro místní rozvoj zatím vyřízené nejsou. Jaký bude jejich průběh Vás budeme informovat v dalším vydání.
V souvislosti se zpracovaným pasportem místních komunikací v naší obci byl zpracován materiál týkající se
osazení nových dopravních značek. Je to materiál, který
prošel schvalovacím procesem přes všechny potřebné
instituce a v současné době dochází k vlastní instalaci
dopravního značení tak, aby odpovídalo požadovaným
předpisům.

Opět touto cestou bych chtěl poděkovat všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě akcí pálení čarodějnic, oslav 10 let X týmu, bouzovského pochodu, oslav
1.máje a hasičské soutěže v Bouzově.
Dále chci poděkovat všem občanům místních částí
Kozov, Jeřmaň a Olešnice, kteří ve vlastním volném čase
provádí práce spojené s rozvojem zázemí svých sportovních areálů, kde se vytváří důstojné prostředí pro pořádání budoucích akcí. Určitě takové aktivity budou podporovány i do budoucna.
Na samotný závěr se musím zmínit o rekonstrukci
chodníku v Kovářově. S dodavatelskou firmou byla uzavřena smlouva o dílo, která má pevně stanovený termín
dokončení díla. Vzhledem k nutnosti zajistit některé
drobné práce např. chodník v Obectově, se posunul i termín nástupu. Omlouvám se za toto zdržení, ale určitě
práce budou provedeny včas a ke spokojenosti.
Děkuji Vám všem.
Zdeněk Foltýn, starosta
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JAK JSME VOLILI – EVROPSKÝ PARLAMENT 2019 – OBEC BOUZOV
Kandidát

Bouzov

Blažov

Jeřmaň

Podolí

Obectov

Olešnice

Hvozdečko

Kovářov

Kozov

Za obec

1

Klub angažovaných nestraníků

1

---

---

---

---

---

---

---

---

1

2

Strana nezávislosti ČR

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

0,25%

3

Cesta odpovědné společnosti

---

---

---

---

---

---

---

---

1

1

0,25%

4

Národní socialisté

---

---

---

---

---

---

1

---

---

1

0,25%

5

ODS

15

3

5

1

1

2

2

1

5

35

8,68%

6

ANO, vytrollíme europarlament

1

---

2

1

---

---

---

1

---

5

1,24%

7

ČSSD

8

3

---

2

---

1

4

2

3

23

5,70%

8

Romská demokratická strana

---

1

---

---

---

---

---

---

---

1

0,25%

9

KSČM

8

---

2

6

5

3

1

3

3

31

7,69%

10

Dělnická strana sociální spravedlnosti – Za národní suverenitu

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

11

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
Miroslava Sládka

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

12

ROZUMNÍ a Národní demokracie

---

---

---

1

---

---

---

---

---

1

0,25%

13

Volte Pravý Blok

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

0

14

NE – VOLIM.CZ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

0

15

Pro Česko

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

0

16

Vědci pro Českou republiku

---

---

---

1

3

---

---

---

---

4

0,99%

17

Patrioti pro neutralitu

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

0

18

JSI PRO? Jistota Solidarita Investice
pro budoucnost

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

0

19

PRO Zdraví a Sport

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

0

21

Moravské zemské hnutí

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

0

22

Česká Suverenita

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

0

23

TVŮJ KANDIDÁT

2

1

---

---

---

---

---

---

---

3

0,74%

24

HLAS

1

---

---

---

1

1

---

---

1

4

0,99%

25

Svobodní, Liberland a Radostné
Česko – ODEJDEME BEZ PLACENÍ

1

---

---

---

---

---

---

---

---

1

0,25%

26

STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními
partnery a TOP 09

13

1

2

2

4

1

3

2

4

32

7,94%

27

Česká pirátská strava

11

2

6

7

2

---

2

1

8

39

9,68%

28

Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura (SPD)

13

---

3

3

---

1

1

3

7

31

7,69%

29

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

---

---

---

---

---

---

---

---

1

1

0,25%

30

ANO 2011

25

7

1

5

9

7

2

7

8

71

17.62%

31

Agrární demokratická strana

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

32

Moravané

32

5

4

2

3

---

9

4

1

60

33

První republika

---

---

---

---

---

---

---

---

---

34

Demokratická strana zelených – ZA
PRÁVA ZVÍŘAT

3

---

---

---

2

---

---

---

---

5

1,24%

35

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST,
SOLIDARITA

---

---

---

---

1

---

---

---

---

1

0,25%

36

Strana soukromníků ČR a NEZÁVISLÍ s podporou ODA a profesních
společenstev

---

1

---

---

---

---

---

---

---

1

0,25%

37

Evropa společně

---

---

---

---

1

---

1

---

---

2

0,50%

38

Konzervativní alternativa

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0

39

KDU-ČSL

24

2

---

---

2

9

4

---

6

47

11,66%

40

Alternativa pro Českou republiku
2017

2

---

---

---

---

---

---

---

---

2

0,50%

14,89%
0

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU

70. Zprávy o Bouzově v regionálním tisku prvních desetiletí 20. století (1)

V dnešním pokračování věnuji pozornost alespoň několika článkům, v nichž si autoři všímali událostí, spojených s děním na Bouzovsku na počátku 20. století. Naše
listování tehdejšími novinami zahájím v roce 1898, kdy
přestavba hradu byla v plném proudu a kdy i v tomto kraji bylo pro české obyvatelstvo velmi aktuální řešení národnostní otázky, které se dotklo i zmíněné přestavby.
V uvedeném roce se v „Litovelských novinách“ objevila zpráva o výletu společnosti z Litovle a Loštic na bouzovský hrad, spíše ovšem na prohlídku stavební činnosti na
hradě, kterou povoloval návštěvníkům hradní hejtman.
„Průvodčím přitom jest člověk, který nezná česky, špatně
německy a jest prý Maďar. Společnost ona hovořila česky
a to patrně nebylo průvodci vhod, neboť nepředložil oné
společnosti ani knihu památní k podpisu“ údajně proto,
že „prý před nimi byli tam nějací čeští rebelanti a buřiči
a ti prý nesmí nechati se podpisovati. ... Jest to při nejmenším neslušnost od obyčejného sluhy, který z národního stranictví jednal proti návštěvníkům českým takovým
způsobem, že by toho p. arcivévoda jistě nestrpěl.“
V roce 1901 byl ve stejných novinách otištěn článek,
který se pozastavoval nad tím, že v bouzovském záloženském hostinci vyhazuje jistý zpupný Němec z jídelny české
časopisy. Proto se autor článku jménem Čechů ptá, zda
„budeme vždy v záloženském hostinci búzovském odkázáni sedět v koutku hezky tiše a nechat si vše libít, protože
nafoukaný mladík německo-nacionální nás nemá rád?!
Myslíme, že by zde měla zakročit správa záložny.“
Podobnému problému, který se tentokrát objevil ve
Hvozdečku, se věnoval o pět let později v novinách „Selská Stráž“ pisatel, podepsaný jako Karabáč. V souvislosti
s německým časopisem „Moravské noviny“ psal: „V blízké
uvědomělé obci Vozdečku otevřel před krátkým časem
obchod smíšeným zbožím p. Jurníček, rodem z Bouzova.
Nejsa v obchodě příliš zaměstnán, zřídil prodejnu tohoto krásného židovského časopisu. … Napřed jsem tomu
nevěřil, že by časopis ten se mohl se u nás ujati. Bohužel
našly se dosti početné rodiny, které krejcarový tento časopis odebírají. Což, táži se, nemáte dosti novin českých
národních, že saháte po jedu, jímž vás v Mor. Novinách
otravují? Není to pro uvědomělé Hvozdečko ostuda?“

V roce 1903 byla v „Příloze Selské Stráže“ uveřejněna
zpráva, jejíž obsah je znám snad pouze několika málo
zasvěcencům. Nedlouho předtím složil hudební skladatel Otakar Bradáč symfonickou skladbu „Hrad Bouzov“.
Hlavní motiv skladby vyjadřuje „bývalou a nynější slávu
a velkolepost hradu, který nad útulným Bouzovem a vedlejším romantickým okolím hrdě pne se k báni nebeské“.
Ze zprávy se dozvídáme, že poprvé bude skladba pod taktovkou skladatele uvedena v Innsbrucku za přítomnosti
arcivévody Evžena, kterému byla autorem věnována.
Ve slavnostním duchu proběhla na Bouzově oslava
10. výročí vzniku Československé republiky. „Litovelský
kraj“ své čtenáře předem informoval, že 27. října 1929
projde vpodvečer městečkem lampionový průvod k ozdobenému pomníku obětí světové války. Oslavy vyvrcholí
o den později, kdy po dopoledních projevech představitele jednoty sokolské B. Prucka a J. Všetičky ad. sehraje večer „dramatický odbor Sokola v místnosti br. J. Nemeráda hru se zpěvy Děti naší revoluce. Tento divadelní kus se
za pečlivé režie br. H. Kaděry svědomitě nacvičuje a je již
dnes jisto, že podá divadelní odbor v ten večer to nejlepší. Doprovod zpěvů obstará učitelský hudební kroužek.“
Vrcholnou událostí 20. let byla nejen pro Bouzovsko,
ale i celý kraj návštěva prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, která se uskutečnila o čtyři
měsíce dříve. V tehdejších novinách se můžeme dočíst,
že „dne 16. června t. r. slavilo celé Bouzovsko nejkrásnější den, jenž byl mu největším svátkem, svátkem projevů
lásky, úcty a oddanosti k našemu Osvoboditeli.“

Návštěva prezidenta republiky na bouzovském hradě
se uskutečnila na pozvání velmistra řádu německých rytířů Dr. Norberta Kleina. Před hradem ho vítají představitelé okresu a obce a rovněž děti. „Žačka bouzovské školy
Rašnerová Lud. z Jeřmaně vítá p. presidenta slovy: Tatíčku náš, jsme rádi, že Jsi k nám přišel. Vítám Tě za všechny děti a přeju, aby se Ti u nás hodně líbilo. Zůstaň nám
ještě dlouho zdráv.“
Poté prezident s doprovodem, v němž byla také jeho
dcera Dr. Alice Masaryková, přešel k bráně hradu, kde ho
přivítal velmistr řádu Klein. Ve svém uvítacím projevu
především zdůraznil přeměnu řádu, který původně postupoval s mečem v ruce, na řád duchovní, který na první
místo staví výchovnou, vzdělávací a humanitární činnost.
„Po uvítací řeči a odpovědi p. presidentově vchází
průvod po padacím mostě k prohlídce hradu; výklad podával kastelán E. Dolanský. V rytířském sále přichystáno
malé občerstvení. Když se byl zapsal do hradní a obecní
pamětní knihy, p. president po malém odpočinku opustil
hrad, jsa nadšeně pozdravován čekajícími zástupy.“
Po půldruhé hodině opustil prezident republiky Bouzov a odjel do Litovle.
Tolik alespoň několik ukázek z tehdejšího regionálního tisku, věnovaných Bouzovsku. V příštím čísle dokončíme celé putování historií bouzovského hradu a panství
obdobím do roku 1945.
Jiří Marek

Tentokrát bych ráda věnovala tento článek připravované akci a to oslavám osmdesátého výročí otevření budovy Měšťanské
školy v Bouzov.
Čas běží jako voda a tak už je to neuvěřitelných deset let, co jsme si připomínali
70 let od otevření školní budovy v Bouzově.
Letos nás čeká již 80. výročí a obrovskými
skoky se blíží. Oslavíme jej na svatého Václava, v sobotu 28. září 2019.
Doufáme, že stejně jako před desítkou let
se i letos oslavy podaří a přilákají množství
absolventů, bývalých žáků, bývalých učitelů a zaměstnanců. V září roku 2009 se oslav
zúčastnilo 331 návštěvníků a hostů včetně
25 bývalých učitelů. Všichni si mohli prohlédnout zmodernizovanou budovu s krásnými
učebnami, expozici k historii školy, výstavku
žákovských prací a to jak výtvarných tak keramických. K zakoupení byl připraven sborník, výroční poštovní známky, pohlednice, CD
s historií a současností školy, kalendáříky.
Také při letošním výročí bychom rádi návštěvníkům oslav nabídli zajímavý program
a poutavou nabídku suvenýrů a materiálů.
V průběhu celého dne nás čekají výstavky
z historie školy a výtvarných počinů dětí.

Tentokrát pro vás nově chystáme školní kavárnu, abyste si měli kde posedět a popovídat
s bývalými spolužáky. Budete také mít možnost pokochat se naší milou mateřskou školkou a pod vedením učitelek si s dětmi něco
malého vyrobit. Všichni se můžete těšit na
něco dobrého k zakousnutí nebo si můžete
dát výborný oběd přímo v budově školy. Rodiče našich žáků nám velice ochotně přislíbili
pomoc a budou se starat o vaše žaludky i vaše
pohodlí. Chystáme samozřejmě také kulturní
program, který se bude odehrávat na jevišti
na náměstí:
11:00 hodin – slavnostní zahájení oslav
11:00 – 13:00 dechovka Malohanačka (bude
hrát na náměstí a před školou)
15:00 – 16:00 kulturní program školy
17:00 – 18:00 koncert skupiny Pozdní sběr
Ještě jednou co nejsrdečněji zveme na
chystanou akci a moc se na vás všechny těšíme.
Mgr. Andrea Řezníčková
ředitelka školy
a učitelé a děti
MŠ a ZŠ Bouzov

Fotky ze Dne dětí 30. 5. 2019

ZPRÁVY
Z BOUZOVSKÉ
FARNOSTI

Závěr školního roku
– pro děti je naplánován
v pátek 28. 6. v 18.00 hod.
– dětská mše sv., po mši opékačka na farní zahradě. Špekáčky a občerstvení zajištěno. 

POUŤ KE SVATÉ
MÁŘÍ MAGDALÉNĚ:
Srdečně zveme
na
tradiční pouť

ke sv. Máří Magdaleně.
Patrocinium
hřbitovního kostela
sv. Máří oslavíme:
V neděli 21. 7. 2019
Začátek mše sv. v 9:30 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou panu MUDr. Jaroslavu
Čampišovi a sestřičce Libušce Mayerové za vstřícnou péči v těžké nemoci. Rovněž děkujeme všem
příbuzným, přátelům a známým za účast, květinové
dary a kondolenci na posledním rozloučení s paní
Vlastou Navrátilovou.
syn Josef a dcera Věra s rodinou

(mše sv. v kostele sv. Gotharda pod hradem nebude)

Ohlédnutí za Františkem Navrátilem (13. 7. 1919 – 19. 2. 2011)
Dnešní článek se bude věnovat jednomu ze tří bouzovských mužů, kteří za 2. světové války bojovali na
západní frontě. O Františku Navrátilovi, který by se
v červenci letošního roku dožil 100 let.
Malý František se narodil v létě roku 1919 do rodiny, v níž později žilo šest sourozenců. Vyrůstal na
Bouzově v domě číslo 27. V šesti letech začal chodit
v rodné vesnici do obecné školy a poté pokračoval na
měšťanské škole v Lošticích. Po získání základního
vzdělání odešel do Zlína, kde nejdříve pracoval jako
dělník v dřevovýrobě. Pak přešel na Obchodní akademii, kterou však musel platit. Rodina nebyla příliš majetná (zemědělci s jedním párem koní, 4 kravami), ta
mu na studia nemohla přispívat. Proto pracoval, zajistil si práci v nákupním a prodejním oddělení Baťových
závodů. Zde vykonával pomocné práce a pracoval i ve
statistickém oddělení.
Ve 3. ročníku (r. 1938) byl vyslán na pracovní stáž
do Anglie s cílem zdokonalení se ve světovém jazyce.
Zde byl ubytován v rodině Itala, a jak popisuje, jeho
učení se jazyku bylo velmi těžké. Svou velkou snahou
a houževnatostí se mu veškerá úskalí jazyka podařilo
zdolat. V té době řídil dovoz sirek ze Sušice do Velké
Británie. Veškerá výroba sušického závodu šla právě
do Anglie. Byl prý to „dobrý obchod“. Stáž, která měla
trvat dva měsíce, byla díky nadřízenému prodloužena. A do toho přišla okupace, Protektorát. Františkovi
se domů nechce a tak zůstává v Anglii.
Počátkem války vstupuje do československého
vojska ve Velké Británii. Jeho velikou touhou bylo se
dostat k československému letectvu. Byl velmi zklamán, když byl poslán k zbrojnímu a pěšáckému výcviku. K letectvu se však přesto dostal a to díky inzerátu
v Daily Herald, který sháněl letecké palubní střelce.
V té době sloužil v armádě v hodnosti svobodníka. Po
ukončení výcviku se stal anglickým seržantem ( Sgt.).
Tento kompletní výcvik trval tři roky.
15. 9. 1942 byl poslán do kurzu NO 1429 č. 11. Zde
cvičil v posádce Sgt. Huňáčka spolu s Sgt. Hnilicou,
Sgt. Bogdanem a F/O Hlobilem. Kurzu se účastnily
posádky bez druhých pilotů. V předvečer ukončení
výcviku byly provedeny střelby na vlečný terč s těmito

výsledky: F. Navrátil - 12 zásahů, Bogdan 40, Hnilica
62 zásahů. Výcvik byl ukončen následující den, tedy
21. 12. 1942.
Na to byla celá osádka převelena k 311. čs. bombardovací peruti, která v té době létala na dvoumotorových Wellingtonech a už sloužila u pobřežního
letectva. Účastnila se pátrání a ničení nacistických ponorek. Posádce Sgt. Huňáčka se 16. 5. 1943 podařilo
pravděpodobně potopit německou ponorku v Biskajském zálivu. Do konce června roku se podařilo československým letcům vypátrat 20 a zaútočit na 16 ponorek.
Počátkem srpna 1943 došlo k ukončení výcviku
311. perutě na bombardéry americké výroby Liberátor, kde byla osmičlenná posádka. František tu létal
jako radiotelegrafista sedící v kabině za kapitánem
letadla. Lety to byly úmorné na fyzickou i psychickou
kondici. Vždyť velmi často trvaly až 14 hodin a najít ponorku, to bylo, jako najít pověstnou jehlu v kupce sena
Kromě pátrání po ponorkách museli být neustále ve
střehu před německými stíhači. Zvláště dvoumotorové Me 110 byly velmi nebezpečné. Těm bylo radno se

vyhnout. Rychle do mraků a honem pryč. Celou tuto
dobu létal s kapitánem letadla Huňáčkem.
Po ukončení operačního turnusu přešel František
k 246. dopravní peruti. Nejdříve se zúčastnil kurzu
č. 20 ( 26. 9. 1944–4. 1. 1945), kde pilot Huňáček a radiotelegrafista Navrátil byli vyhodnoceni jako 2. nejlepší ve své specializaci. Hned po kurzu začínají plnit
úkoly, které vyplývaly z úkolů perutě. Létali s různými
úkoly a na různých trasách. Jen do Indie společně letěli dvacetkrát. Tam 2 dny a zpět též dva dny.
Domů se vrátil až v pozdním létě roku 1945. Nejdříve do Prahy a potom na Moravu, do Brna. Působení v armádě jej nelákalo, ještě nějakou dobu létal,
především na lince Brno – Ostrava. Pak z armády
odešel, aby se mohl věnovat své původní profesi. Měl
však nálepku „ zápaďáka“, který musel být neustále
hlídán a kontrolován. Bez vstupu do KSČ by se své
profesi nemohl věnovat. Později František se svou
manželkou žili pět roků v Anglii, kam byl vyslán svým
zaměstnavatelem.
František Navrátil byl po roce 1989 povýšen do
hodnosti plukovníka ve výslužbě a za svou válečnou
činnost byl vyznamenán 4 válečnými kříži z roku 1939,
medailí Za chrabrost před nepřítelem, medailí Za zásluhy.
Závěr svého života prožil v pečovatelském domě
Suc Rydec a zde 19. 2. 2011 zemřel.
To je ve velké stručnosti vylíčen život statečného
muže původem z Bouzova, na kterého by mohli být

Bouzováci hrdi a hlásit se k jeho odkazu –„ Před násilím se neutíká“ – „S násilím se bojuje“.
Jaromír Fischer
květen 2019-05-14
Podklady: Miloslav Pajer – Ve stínu slávy, vydání 1., 1992,
Svět křídel
Post bellum - rozhovor s Františkem Navrátilem
Vzpomínky bratra - Štěpán Navrátil

Foto: M. Pajer – Ve stínu slávy

Rozum mi občas zůstává stát…
Demonstrace na náměstích houstnou i v menších
městech. Podle pana prezidenta je to pár křiklounů,
podle pana premiéra lidi chodí na koncerty. Když si
to naivně vyhodnotím, zajdu si odskočit tam, kam i císař pán chodí pěšky, abych vyrobil libový párek, nebo
debrecínku. Výběr už nechám na vás, tak jak co kdo
má rád.
Čím větší absurdita, tím větší šance na úspěch. Jinak by naší největší osobností nebyl zvolen nikdy Jára
Cimrman a ve volbách do Evropského parlamentu by
neslavilo nemalý úspěch hnutí „EU TROLL“ – ANO, vytrolíme europarlament. Je vidět, že jsme národ hravý,
s velkým smyslem pro humor. Absurdní situace, z toho
vyplývající humorné situace mi nevadí. Mám je rád,
i když jsem kolikrát v centru pozornosti sám. Uznat
„porážku“, ustát situaci, ve které si můžu udělat legraci sám ze sebe, není zas tak složitý. Umravním si přebujelé ego, zjistím, že jsem ze stejného masa a kostí
jako všichni okolo, jednoduše jsem na řadě. Pozoruji-li
chování pana Babiše, jak trucovitě neguje všechno, co
se ho týká, jak zarputile se vzteká jako malý kluk, co
svojí mamince dělá tyátr v obchodním domě, když mu
nechce koupit další kopeček zmrzliny, tak ten si vůbec
nepřipouští, že má problém se svým egem. Co jako rodiče nenatelíte dětem do do tří let, tak pak je pozdě
„bycha honiti“.
„Pokud člověk nemá strach, chová se jako predátor
a parazit. Přitom ale může vypadat jako slušňák.“ Říká
známý psychiatr Radkin Honzák. Dále ještě podotýká,
že na celém světě tvoří dvě třetiny populace „ovce“,
jedna třetina jsou lidi, co s tím chtějí něco udělat. 1%
tvoří psychopati, stejně jako 1% schizofreniků a 5,5%
jsou lidé v depresi. Většinou to tedy funguje podle stále stejného scénáře. Jeden psychopat pase dvě třetiny

populace – „poslušné ovečky“, jedna třetina se vzpouzí a nechtějí být pod nadvládou „svého pastevce“.
V koutě ohrady se přikrčují depresáci. Ti ale nezlobí.
Jednoduchou úměrou si můžeme najít každý sám svoje místo.
Dost bylo vysoké politiky, tak zpátky k nám domů,
na Bouzov. Chválím a cením poctivou slavnost „Pálení
čarodějnic.“ Milá akce, přemístěná z Blážova do sportovního areálu na Bouzov. Ač počasí vyloženě nebylo
ideální a přímo na Bouzově to byl první ročník, tak
účast byla překvapivě vysoká. Jednu pihu na kráse
bylo snad jen to, že došlo brzy pivo. To by ale pořadatelé „Lišáci“ mohli zpychnout a to by nebylo dobré.
Vždycky je lepší, alespoň v začátcích našeho konání,
když k dokonalosti malý kousíček chybí. Pro příště nás
to dělá lepšími. Dnes již legendární „Bouzovská třicítka“, podle vyvedeného počasí a odpoledne proudících
davů turistů, domnívám se, že účast musela být víc jak
veliká. Kdybych neměl jiné povinnosti, jistě bych letos
vyrazil taky. Na dvou židlích se ale vždycky blbě sedí,
to je ale stará věc.
V sobotní podvečer, po zmiňovaném pochodu, zaskočím vedle do kavárny na dobré pivo. Objednám si,
zadumaně čekám a pozoruji, jak tu a tam někdo bere
za kliku, aby jako již zpozdilý turista taky svlažil hrdlo. Utahané děti už ani nemají sílu zlobit, tak jen s pohledem do zdi, brčkem ucucávají limonádu jakékoliv
barvy z bohaté nabídky. Mlčky sedím, ucucávám pivo
(bez brčka), přemýšlím o tom, že si dám ještě jedno
a půjdu domů. Na pochodu jsem sice nebyl, ale únava za celý den se přeci jen hlásí. Kavárna už je skoro
prázdná, ale venku ještě pár lidí vesele haleká. Venku
mají ještě kuřáci dost svobody pro svůj zlozvyk. Začíná
se smrákat. Zaplatím a půjdu domů, než bude úplná

tma. Obal telefonu funguje jako malá peněženka, vytahuji stokorunu a čekám než venkovní hlouček hostů
mi propustí pana kavárníka. Dřív než se dočkám, vrznou dveře a přichází hlouček lidí. Měl jsem, sakra, jen
dvě piva a mám asi vidiny. Pět urostlých chlapů a dvě
kytary. Sedají si vedle ke stolu a dříve než budou mít
možnost si objednat, vytahují kytary z futrálů. Vidím
Leoše Suchařípu (český divadelní kritik, dramaturg,
herec…), Tomáše Halíka (český filozof, psycholog, religionista…), vedle sedí Josef Hlinomaz (český herec,
významný naivní malíř…), u rohu stolu je Pepa Fousek (český básník, humorista…). Celé to uzavírá děda
Lebeda (starý vysloužilý námořník, co má moudrou
odpověď na každou otázku svých malých kluků, Jáji
a Páji, o které se stará). Mám zaplaceno, ale zrovna
teď se mi odcházet nechce. Tichý rozhovor je jemně
přerušovaný laděním kytary, tak že jako nastražené
ucho toho moc neslyším. Nevadí, nemusím být doma
do setmění. Bohoušek jistě spí, vodu v misce má čerstvou a granule jistě v druhé taky. Objednám si tedy
ještě jedno. Zaplaví mě malý pocit útěchy, že jsem svobodný člověk ve svobodné zemi. Po pasáži her na kytaru a zpívání, neodmítám pozvání dědy Lebedy, abych
si přisedl ke stolu. Cítím se příjemně a užívám si hezkého večera. Kytary se proměňují jedna za druhou, někdy si to střihnou i dohromady. Zpěv přítomných pánů
se vyloženě doplňuje jako celek a jen se divím, že nevybírají vstupné. Přemýšlím, co by to muselo být za
kus, který by nedali. Čeština snad nemá žádné omezení a v angličtině to jedou úplně stejně. Jen občas

nějakou sloku „zvojtí“, nebo zahrají naopak. To jsou
ale drobnosti. Při občerstvovacích chvilkách prohodí
mezi sebou pár slov, s opatrností občas taky zapojím
se do rozhovoru. Stydlivostí svoji vlastní, se do toho
zas tak ale nehrnu. Jsem spokojený, že můžu být na
chvilku součástí takové společnosti. Blíží se půlnoc
a rozhovory se stále proplétají s hudbou. Historka za
historkou, životní zkušenosti, někdy vyprávěnky balancují na hraně cudnosti, možná slušnosti. Nikdy by
mě nenapadlo, že se tu setkám s takovou společností,
se kterou budu sedět u jednoho stolu. Nepozorovaně
si celou společnost ještě stíhám zvěčnit na foto v telefonu. Po půlnoci nastane loučení a jdeme si každý
svou cestou. Bohoušek nemá doma sebemenší potřebu otevřít ani jedno oko, že jsem se vrátil. Bez pohnutí
spí dál a za pár minut ho následuji. Ráno, jak se rozlepuji z předešlého večera jako motýl, co vylézá z kukly,
kolují mi hlavou myšlenky, zda se mi to jen všechno
nezdálo. Podívám se do telefonu a všechny ty veselé
chlapíky tam vidím…, včetně kytar.
Nikdy by mě nenapadlo, kam mě může „bouzovská
třicítka“ dovést, i když jí vůbec neabsolvuji. Děkuji Ti
Mirku Nosku za hezký večer, budu si to pamatovat nafurt!!!
Krásná ukázka toho, kdy se mi rozum zastaví. Na
začátku to bylo jasné, v tom jistě nejsem sám. Je nás
asi třetina… V druhé půli je to obyčejná náhoda, umění být ve správný okamžik na správném místě.
Přeji všem teplé, ale vlhké léto, opatrujte se.
Michal Mayer

Aktuality ze světa realit
Letní měsíce se blíží a všichni se už jistě vidíte
u vody s vychlazeným nápojem v ruce. Ale nezapomeňte, že i v těchto dnech se řeší reality, ať už máte
dovolenou nebo ne. Jsme pro Vás stále na telefonu či
emailu a rádi se s Vámi potkáme, abychom Vám mohli
poradit a probrat s Vámi Vaši aktuální situaci.
V předchozích vydáních jsme informovali ohledně možnosti financování z fondu SFRB. Dnes už jsou
programy fondu plně nastartované. V současné době
lze využít nejnovějšího aktuálního programu a to Program pro mladé, kde můžete získat až 2 mil. Kč na
pořízení domu nebo 1,2 mil. Kč na pořízení bytu. Program je určený pro mladé do 36 let pečující o dítě do
15 let.

Novinka
Rádi bychom Vám oznámili, že v průběhu léta
otevřeme kancelář v Mohelnici, kam za námi budete
moct přijít. Velice rádi Vás zde uvidíme. Schůzky jsou
možné po předchozí domluvě.
Najdete nás v Domě Služeb na Náměstí Tyrše
a Fügnera 191/3 v Mohelnici v 1. patře.
Těšíme se na Vás!

Kdy je vhodný výkup a na co si dát pozor
„Vykoupíme Vaši nemovitost a to rychle“, tak na
tato slova se bohužel nechá zlákat spousta lidí, kteří
spěchají na prodej své nemovitosti, protože se třeba
dostali do finančních problémů. S důvěrou se na danou společnost obrátí a věří, že vše dobře dopadne.
Jenomže bohužel objeví se i takové společnosti, které
nejednají zcela férově a zákazníky v tíživé situaci využijí a snaží se na nich co nejvíce vydělat a to mnohdy
způsobem, který je na hranici zákona i slušného chování. Takže v případě takové nabídky je třeba se mít
na pozoru a být co nejvíce opatrný při podpisu smlouvy o prodeji nemovitosti.

V první řadě je třeba především zvážit, zda je výkup
skutečně nutný. Vyhledejte odborníka, nejlépe realitního makléře, kterému důvěřujete, který Vám poradí
a pomůže Vám vyhodnotit, zda je pro Vás vzhledem
k Vaší situaci, nezbytné řešit výkup, nebo zda budete mít dostatek času na to, abyste nemovitost mohli
prodat standardní cestou a vyhnuli se tak možnému
nevýhodnému prodeji.
Na co si dát pozor? Hlavně se nenechte do ničeho
nutit a nic neuspěchejte. Pokud taková nabídka přijde a vy máte nutnou potřebu prodej řešit, tak se na
ni určitě v klidu podívejte. Hlavně nic nepodepisujte ihned na místě nebo pod nátlakem a nabízenou
smlouvu si vezměte domů, abyste si ji mohli v klidu
pročíst. Smlouvu si rozhodně projděte s někým objektivním z oboru, ať víte, co podepisujete. Určitě se není
za co stydět, když si necháte poradit. Je přeci logické,
že člověk, který se s těmito záležitostmi setkává pravidelně, s tím má větší zkušenosti než vy. Vy sami si
také smlouvu projděte, bod po bodu, a dělejte si poznámky. Následně se potom na tyto poznačené body
ptejte, ať opravdu víte, do čeho jdete. Jedná se o prodej Vašeho majetku, takže byste celý proces měli mít
pevně pod kontrolou. Pokud se Vám něco nezdá nebo
si nejste jistí, tak se opravdu ptejte. Nenechte se tlačit
okolnostmi a radši se poraďte.
Nejlepší variantou ovšem zůstává, že pokud na to
máte čas, tak se radši domluvte s realitní kanceláří na
tom, aby nemovitost převzala do své nabídky nemovitostí k prodeji a našla pro Vás kupce. Finančně je to
pro Vás nejvýhodnější možnost.
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


+420 608 96 96 70

 WWW.REALITACI.CZ

PRODEJTE VASI NEMOVITOST S JISTOTOU!

Posledního dubna se akce konala,
po těle nám zima běhala.
Fučelo, pršelo, byla to síla,
Navzdory počasí se akce podařila.

Čarodějnice předčily naši vizi,
mihly se i v televizi.
Děkujeme přátelé za váš zájem,
obecnímu úřadu za pronájem,

všem tanečnicím za jejich vystoupení,
na facebooku lidem za sdílení,
sponzorům za jejich dary
a VŠEM, co nám pomáhali.

Lišáci se o slovo hlásí,
kolty, dýky, zbraně tasí.
Navštíví nás zvláštní páni,
kovboji a indiáni.
Nečekejte na příště,
přijďte za námi na hřiště.
Pečený bizon a lok ohnivé vody,
dostanou vás do pohody.
Dýmku míru vykouříme,
u živé hudby posedíme.
Nemusíte míti strach,
nepoužijeme střelný prach.
Zveme místní i okolí široký,
na akci ZÁPAD DIVOKÝ.
„Vyzýváme bledé tváře,
ať zapíšou si datum do diáře“

22. 6. 2019

Ve dnech 15. – 18. 8. 2019
se budou konat

BALÓNY NAD BOUZOVEM.
Program akce bude upřesněn.

Pronajmu louky, pole. Výpověď u stávajícího nájemce vyřídím. O Vaše pozemky bude
řádně postaráno. Nájemné 3000 Kč/ha.
Více informací: Zapletal Lukáš
Hvozdečko 15, Tel. 734 107 175
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