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Vážení občané,
dostává se Vám do rukou další vydání našich novin,
které Vám mimo jiné nabídne informace týkající se
obce.
Historicky první mistrovství Evropy univerzit v orientačním běhu, kterého se zúčastnilo 140 studentů z 51 evropských univerzit se konalo od 25. 7. do
27. 7. 2019. Jedna z tras probíhala i v Bouzově a jeho
okolí. Obec pomáhala zajistit zázemí pro účastníky
této soutěže a touto cestou děkujeme všem, kteří se
zasloužili o zdárný průběh. Je to další velká reklama
pro naši oblast.
Dále je třeba zmínit, že dne 17. 8. 2019 projede
přes naši obec cyklistický závod Czech Cycling Tour
mezi 14.00 -14.30. Jedná se 3. etapu Olomouc–Uničov, která mimo jiné vede přes Jeřmaň, Doly a Bouzov.
V minulém měsíci byla dokončena Fitness stezka na Bouzově o celkové délce 2 km, která obsahuje
10 různých stanovišť na posílení a protažení celého
těla. Součástí areálu jsou také odpočinkové lavičky,
odpadkové koše a malé informační tabule, které poskytují základní informace o daném stanovišti včetně
jeho funkce, pokynů pro cvičení, grafického znázornění, zajímavostí, hádanek pro děti a QR kódů. Cílem
tohoto projektu je umožnit lidem celoroční přístup ke
zdravému pohybu, umožnit profesionální trénink bez
nutnosti instruktora a zároveň nabídnout místo pro
odpočinek pro celou rodinu.
Na náměstí v Bouzově byly instalovány sluneční hodiny. Pan Mangolt z Jedlí u Zábřeha zpracoval návrh
a následně provedl instalaci díla, ve kterém je umístěn symbol obce. Na financování této akce máme domluvené sponzory.
Došlo k opravě střešní krytiny na zbrojnici a zastávce ve Hvozdečku a v Jeřmani na sportovním areálu.
Tento areál byl doplněn 10 sety stolů a lavic, které
umožní sezení pro 60 osob. Slavnostní otevření upraveného areálu proběhlo dne 10. 7. 2019.
V Olešnicích byla provedena úprava fotbalového
hřiště včetně umělého zavlažování. K tomuto účelu je využíván náhradní vrt nad Hvozdečkem, který
doplňuje studnu v Olešnicích a tím se také aktivuje
jeho budoucí využití. Zatím se z tohoto vrtu čerpá
denně cca 20 m3 vody a k zavlažování hřiště se nevyužívá místní vodovod. Hřiště zatím vypadá velmi

dobře a věříme, že se v dohledné době začne znovu
využívat.
Pokračují práce na rekonstrukci chodníku v Kovářově, kde také na toto téma proběhlo setkání s místními občany, kde byly řešeny dílčí problémy, a musím
konstatovat, že debata proběhla bez větších problémů. Dodavatelská firma má stanoven termín dokončení, který se v žádném případě nebude posouvat.
Byly kladně vyřízeny další dotace z ministerstva
pro místní rozvoj. Jedná se o opravu obecního domu
v Jeřmani, kde dojde k celkové rekonstrukci budovy
včetně řešení venkovních prostor. Dále se bude opravovat místní komunikace v Obectově a v Olešnicích.
V současné době se vyřizují potřebné doklady k administraci těchto akcí.
Pan Jiří Ženožička z Bouzova provedl ošetření
střech všech historických studánek, které jsme ve své
době opravovali, za což mu patří naše poděkování.
Další poděkování patří všem organizátorům kulturně
společenských akcí, které proběhly v minulém období v Jeřmani, Kozově, Bouzově, Hvozdečku, Obectově
a Podolí.
Speciálně je třeba poděkovat občanům Hvozdečka, kteří se podíleli na vyklízecích pracích v kapličce,
kde následně bude položena nová dlažba. V neposlední řadě je také správné poděkovat místnímu spolku Ochránců panských rybníků, kteří se podíleli na
úpravách prostoru rybníka č.1. Takovým způsobem by
měla vypadat údržba prostoru v krajině.
Jsou před námi dvě stěžejní akce v Bouzově – balony a hrady. Doufám, že se všemi organizátory se
budeme podílet na zdárném průběhu a předejdeme
případným problémům, které mohou nastat. Samozřejmě všechny Vás zveme.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří nemají dosud
uhrazený celý poplatek za odvoz TDO na povinnost úhrady do 30. 9. 2019.

Září

Říjen

Pan Vařeka Jaromír
Paní Páleníková Marie
Paní Studená Jitřenka
Paní Pechová Olga
Pan Řezníček Vladislav
Paní Vařeková Eva
Pan Kopka Václav
Paní Recová Aloisie
Pan Nejedlý Zdeněk
Paní Průchová Iveta
Paní Koukalová Eva

Paní Blažková Drahomíra
Paní Franková Jitka
Pan Koutný Antonín
Pan Finsterle Stanislav
Paní Dudková Emilie
Pan Zeman Slavomil
Pan Malínek Stanislav
Pan Koukal Josef

JUBILANTI

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU

71. Zprávy o Bouzově v regionálním tisku prvních desetiletí 20. století (2)

Městečko a hrad Bouzov a jejich okolí se v článcích regionálního tisku objevovaly poměrně často také ve 30. a první polovině 40. let 20. století.
V dnešním pokračování opět několika z nich věnuji
pozornost.
30. léta byla na Bouzovsku bohatá na spolkový
a celkově na společenský život. Např. na konci června
roku 1935 se v Bouzově konal hasičský sjezd, který se
stal svátkem „nejen naší župy, ale celého kraje.“ V novinách bylo hasičům doporučeno: „Vezměte s sebou
své rodiny a využijte zlevněného vstupného při návštěvě hradu.“
V červnu roku 1937 došlo k události, která obohatila značně kulturní život městečka. V novinách
se objevila zpráva, že „nově zřízené zvukové kino
v Bouzově zahajuje svůj provoz v sobotu 10. června půl 9 hod. večer a v neděli 11. července 1937
o 3. hod. odp. a o 8. hod. večer českým filmem „Srdce v soumraku …“.
Pozadu nezůstali ve stejném roce ani sokolové:
„Bouzovská sokolská jednota i se svými příznivci
bude jistě dlouho vzpomínat 5. července, kdy se
konalo veřejné cvičení. Naše horské městečko nevidělo tak krásný průvod. Co šlo za státní vlajkou,
šla sokolská mládež, pak dorost, muži a ženy. Průvod stanul u pomníku padlých, kde starosta jednoty br. J. Poštulka poklonil se místním padlým
a krásným proslovem vzpomněl 20. výročí zborovské bitvy.“
Nejvýznamnější událostí celého sledovaného období, kterou podrobně komentovala většina tehdejších
novin, se nejen pro Bouzovsko, ale také pro Konicko

a Litovelsko stala v srpnu roku 1937 návštěva prezidenta republiky a současně vrchního velitele armády
dr. Edvarda Beneše. Hlavním cílem jeho cesty po zdejším kraji bylo seznámení s průběhem závěrečného
armádního cvičení, jež mezi dvěma armádami probíhalo od 21. srpna po linii Svojanov – Kladky – Dzbel
– Horní Štěpánov. Během cvičení „rozlehlé hvozdy od
památného Bouzova až po známý Loupežník chvěly
se ozvěnami štěkavého rachotu kulometů, pušek i dělových salv.“
V souvislosti s návštěvou prezidenta republiky,
která se uskutečnila ve dnech 24. a 25. srpna, vydal
okresní úřad v Litovli vyhlášku, v níž mj. obyvatelstvo
upozornil, aby v důsledku možného rychlého přesunu vojenských jednotek „zejména rodiče nenechávali
malé děti bez dozoru na silnici, aby nebyla vypouštěna drůbež na silnici nebo ulici a aby dobytek byl po
silnici veden a nikoli hnán ve stádě.“

Všechny vesnice v okolí se na návštěvu svědomitě připravily, přestože prezident jimi většinou pouze
projížděl. „Obce Slavětín, Luká, Hvozd a Ludmírov
byly slavnostně vyzdobeny. Ve Hvozdě koncertovala
po celý den kapela a všichni bez rozdílu slavili svátek.
Po oba dny byl Bouzov slavnostně vyzdoben a ovace
panu presidentovi nebraly konce.“ Na bouzovském
hradě, kam byl pozván velmistrem řádu německých
rytířů R. Schälzkym, E. Beneš po oba dny poobědval.
Následující rok znamenal důležitý mezník v rozvoji
bouzovského školství. Od 1. prosince 1938 sem byla

ze zabrané Mohelnice přemístěna měšťanská škola
a spolu s ní také škola mateřská. Počátky měšťanské
školy nebyly lehké, neboť pět jejích tříd muselo být
umístěno v původní staré budově, v prostorách sloužících místnímu lékaři a v hostincích. Nová, moderní
školní budova slavnostně zahájila provoz 27. srpna
následujícího roku. Prvním ředitelem se stal Jakub
Fintajsl a výuku v prvním školním roce v nové budově
navštěvovalo celkem 178 žáků. Připomeňme, že jedním z významných ředitelů se brzy poté stal Jindřich
Švec, který tuto funkci zastával až do roku 1971.
Se školami na Bouzovsku souvisí také událost,
k níž došlo v roce 1936: „Bouzovsko prožívalo ve čtvrtek 11. června jeden z nejkrásnějších dní. Jednoty čsl.
Obce legionářské v Litovli a Konici a veškeré učitelské organisace obou okresů za spoluúčasti různých
složek odhalovaly pamětní desku legionáři-učiteli ka-

pitánu br. Jos. Spurnému na národní škole v Kovářově
na paměť jeho zásluh o svobodu našeho národa.“
Dnešní pokračování bych rád zakončil úryvkem
z článku „A to je ta krásná země“, který vyšel v „Litovelské kraji“ v roce 1939, v době, kdy došlo k obsazení zbytku území Čech, Moravy a Slezska vojsky nacistického Německa: „Bouzovsku, chudému po stránce
hospodářské a finanční, ale bohaté na krásy boží přírody, připadl letos veliký úkol – nahraditi našim lidem
krásu hor a lesů. A jistě nikdo z návštěvníků nebyl
zklamán ve svém očekávání. Vždyť krása Bouzovska je
bližší našemu srdci než prudká krása hor. Připomíná
více náš prostý, poctivý lid se skromným čelem, s velikou duší v odříkání, štěstí i utrpení, bez prázdného
horování a bezpředmětné domýšlivosti. Duše půdy
a kraje působí na ty, kteří v něm žijí, a mluví prostou
řečí k návštěvníkům.“
Jiří Marek

SOKOL BOUZOV MÁ MEDAILI Z MISTROVSTVÍ ČR
Člen naší tělovýchovné jednoty, Vláďa Řezníček,
úspěšně reprezentuje Sokol Bouzov v dlouhém triatlonu. V letošním roce absolvuje český pohár pod názvem Czechman tour, pořádaný Českou triatlonovou
asociací. Pohár obsahuje sedm závodů: dva dlouhé triatlony - mistrovství České republiky a mistrovství Slovenska, oba v délce 3,8 km plavání, 180 km cyklistiky
a 42 km běhu. Další součástí poháru je pět závodů na
poloviční délce (Krušnoman, Czechman, Pálava Race,
Pilman a Duatlon Příbram.)
Třetím závodem seriálu bylo mistrovství ČR Moraviaman 2019 konané v Otrokovicích. V tomto závodě

ŽIJEME DÍKY SLUNCI

Nikoho z nás jistě nepřekvapí tvrzení, že kromě
vody a vzduchu potřebujeme k životu především slunce s jeho nezměrnou energií, nezbytnou pro život na
Zemi. Životadárnou energii, jež člověk přijímá v podobě, kterou mu poskytuje slunce. Po generace se však
snaží vyvíjet různá zařízení a stavět je do cesty slunečním paprskům, aby sluneční svit, kromě přirozeného
ohřevu naší planety, dokázal využívat i přeměnou na
jiné energie. Zprvu se jednalo především o různá zařízení na ohřev vody, od primitivních, až do podoby
současného solárního ohřevu. Všechna tato zařízení se stále zdokonalovala, až do dnešní podoby, kdy
můžeme hovořit o velmi sofistikovaných systémech,
které přetvářejí sluneční energii na energii elektrickou. S tímto vývojem je spojena celá řada konkrétních
výrobků, jako jsou různá, solární cestou nabíjená zařízení, velkokapacitní skleníky pro pěstební činnost
a především solární elektrárny - představitel výroby
elektrické energie, ekologicky šetrným způsobem.
Při tomto výčtu však nesmíme zapomínat, že někde na začátku tohoto vývoje, postavil člověk slunečním paprskům do cesty také „sluneční hodiny“, aby
využil tehdy známá gnómonická pravidla a měřil čas
pomocí Slunce.
Vývoj se nikdy nezastaví. Proto sluneční hodiny
ztratily své původní, nezastupitelné poslání pro měření času. Postupně převzaly pro svou dekorativní, uklidňující a relaxační schopnost, roli architektonických řešení pro dotvoření exteriérů měst a obcí.
Právě díky těmto vlastnostem, se objevily sluneční
hodiny také na prostranství náměstí v Bouzově, aby dotvořily nový vzhled tohoto prostoru. Bývají vyhledávaným turistickým cílem a bylo by jistě užitečné říci, že se
jedná o model vertikálních slunečních hodin. Posláním
těchto řádků však není výklad základních gnómonic-

skončil náš zástupce na třetím místě a získal tak republikovou medaili pro náš oddíl. Čtvrtým závodem
v pořadí pak bylo mistrovství Slovenska s názvem Slovakman, který proběhl 3. 8. 2019 v Piešťanech. Také
zde se podařilo našemu závodníkovi vyhrát bronzovou medaili a rozšířit tak sbírku úspěchů.
Po absolvování čtyř závodů je v pořadí českého
poháru na průběžném druhém místě. Blahopřejeme mu a držíme palce do dalších závodů k udržení
medailových pozic v konečném hodnocení českého
poháru.
Za Sokol Bouzov Petr Formánek

kých zákonitostí. Přinášejí pouze připomenutí, že
sluneční hodiny odměřují
takzvaný pravý sluneční
čas, který se může lišit od
všech ostatních, umělých
časoměrných norem, které si vytvořil člověk, aby je
mohl využívat jednotně
v širokém časovém pásmu. Takovou normou je
středoevropský čas (SEČ).
Sluneční čas je vlivem
otáčení Země, nepřetržitě
se pohybující veličinou a proto naopak není reálné jeho
využívání pro praktické účely.
Nesmíme také přehlédnout, že po velkou část roku
užíváme středoevropský letní čas (SELČ), od kterého se
ten sluneční, musí samozřejmě lišit přibližně o celou
hodinu. Tato, uměle vytvořená alternativa SEČ, zcela
ztratila svoje původní poslání a podle stále sílících signálů z centra EU v Bruselu se snad brzy dočkáme jejího
zrušení. „Dobrá zpráva“ pro sluneční měření času.
Našemu realizačnímu týmu, který sluneční hodiny
pro Vaši obec postavil, nezbývá než závěrem konstatovat, že jsme se také díky mnohým z Vás, při všech
pracovních návštěvách ve Vaši obci cítili příjemně a že
se sem budeme rádi vracet. Dovolte ještě vyjádřit naše
poděkování za vstřícný přístup a milé přijetí starostovi
obce, inženýru Zdeňku Foltýnovi, který byl velmi nakloněn realizaci prostorových slunečních hodin pro
Vás a Vaši obec.
„Mějte hodně radosti a hezkých chvil se slunečními
hodinami“
přejí Ing. Jana Ptáčková
a autor slunečních hodin Tony Mangolt

Historický úspěch TUFO-PARDUS Prostějov na silničním mistrovství republiky

První zlatou medaili a tím i mistrovský titul ze silničního závodu v kategorii mužů pro prostějovský
klub v celé jeho historii získal v Trnavě Tomáš Bárta.
O historický úspěch se postaral tým mužů U23,
který startoval v oslabené sestavě ve složení Tomáš
Bárta, Karel Tyrpekl a Marek Dolníček. V nájezdu do
posledního okruhu však byli všichni uprchlíci dostiženi pelotonem, ve kterém byl stále i Tomáš Bárta šetřící
síly na hromadný spurt. Z pelotonu ale v závěrečném
okruhu zaútočili další čtyři závodníci a Bárta nechtěl
na nic čekat, takže se vydal na stíhací jízdu a zanedlouho své soupeře dojel. O vítězi se tak rozhodlo ve
spurtu pětice, která byla tvořena třemi českými a dvěma slovenskými závodníky. Své rychlostní kvality pak
potvrdil teprve dvacetiletý Tomáš Bárta, když o pouhých několik centimetrů porazil Vojtěcha Sedláčka
(CC Etupes) a za zády nechal i třetího Františka Honsu
(AC Sparta Praha).
„Před startem jsem neměl jednoduchou pozici,
mé nedávné výsledky a profil trati mě stavěly do role
jednoho z favoritů, navíc jsme startovali pouze ve
třech. Podali jsme ale skvělý týmový výkon, Karel mi
svým únikem připravil půdu pro závěrečný útok, protože tím ho peloton musel dojíždět a ostatní museli
jet tempo, takže jsem našetřil dost sil. Věděl jsem, že
mám šanci vyhrát a taky se to těsně podařilo, jsem za
to šťastný. Je to ale vítězství především našeho týmu,
zvládli jsme to excelentně, kromě Karla mi byl taky do
poslední chvíle k ruce Marek, takže jsem měl i v závěru pořád hodně sil,“ sdělil své dojmy Tomáš Bárta.

„Do Maďarska nás jela většina po odpočinku,
přesto jsme měli ty nejvyšší ambice. Chtěli jsme si
hlídat rozhodující moment závodu, což se nám podařilo, a když se začal peloton dělit, zůstali jsme s Karlem a Denisem v popředí. Asi dvacet kilometrů před
cílem se začala vzdalovat skupina, kterou jsme si s
Tyborem (pozn. Patrik Tybor – slovenský závodník)
dojeli a pokračovali jsme v šesti. Byť jsem se po volnu
necítil příliš dobře, skončil jsem ze skupiny druhý a
celkově to tedy znamenalo třetí místo. Skvělý týmový
výkon, který jsme dnes podali ještě podtrhli kluci 10.
a 14. místem. Moc jim všem děkuji za super spolupráci. Byla to dobrá příprava před blížícím se mistrovstvím Evropy, které mě čeká 7. srpna v nizozemském
Alkmaaru, mistrovství světa se pak jede 27. září, tak
uvidíme, zda se mi bude dařit.“ uvedl medailista Tomáš Bárta.
Závod V4 Special Series je závod kategorie UCI 1.2
- jedná se o závod zařazený do kalendáře Mezinárodní cyklistické unie (UCI) a tedy určitý druh světového
poháru.
Gabriela Bártová mistryní republiky ve scratchi,
bodovacím závodě a tým sprintu
Výborných výsledků dosáhla prostějovská kadetka Gabriela Bártová, když na letošních MČR získala
už osm medailí, z toho tři mistrovské tituly. K tomu
vybojovala stříbrnou medaili v časovce pro Olomoucký kraj na ODM v Liberci (Olympiáda dětí a mládeže). Což z ní dělá nejúspěšnější závodnici prostějovského celku.
„Měla jsem na začátku sezóny potíže s koleny, což
mělo i dopad na první závody, kdy se mi moc nedařilo. Naštěstí se to potom trošku zlepšilo a mohla jsem
opět trénovat. S výsledky jsem spokojená, sice jsem

Tomáš Bárta přivezl z Maďarska bronz
Následoval závod V4 Special Series Debrecen-Ibrany, kde se týmu TUFO-PARDUS Prostějov dařilo také
výborně. Tomáš Bárta v něm vybojoval vynikající třetí
místo, Denis Rugovac uzavřel první desítku.
chtěla vyhrát silniční závod, ve kterém
jsem byla druhá,
ale i tak můžu tuto
sezónu považovat
za úspěšnou. Nyní
mě čeká týden volna a poté se už vrhnu do přípravy na
cyklokros, kde bych
se chtěla nominovat na mistrovství
Evropy a světa,“
sdělila
Gabriela
Bártová.
Zdroj a foto: TUFO PARDUS Prostějov

Sraz rodáků v Obectově a stoleté výročí Sboru dobrovolných hasičů Obectov
Největší slávou obce, vesnice bývá výročí jejího založení, případně vytvoření některého z jejich spolků.
V Obectově jsme na začátku června (8. 6.) jedno takové výročí slavili, a ne malé. Sto let od založení Sboru dobrovolných hasičů v rámci srazu obectovských
rodáků. Do malé dědinky, která má téměř osmdesát
obyvatel, se sjela spousta lidí. Ať už to byli příbuzní
místních, bývalí občané, milovníci této činorodé obce,
kolemjedoucí nebo hasiči okrsku Bouzov.
Celou slávu zahájil slavnostní průvod Obectovem.
V čele pochodovala dechová hudba Loštická Veselka,
za ní v zástupu hasiči okrsku Bouzov včetně jejich velitelů, spolu s mažoretkami z Loštic. Celý průvod uzavírali místní občané, hosté, návštěvníci, kteří vzpomínali na místa, kde žili či hodnotili domy, kde žijí jejich
známí. Průvod zakončila zastávka u kapličky s krátkou
modlitbou a vzpomínkou na místní rodáky a následné
zastavení u hasičské zbrojnice, kde se za zvuku české
hymny vztyčila státní vlajka.
Během odpoledního programu hrála Loštická Veselka a vystoupila Ordička a Orda mini Loštice a mažoretky Loštice. Nechyběly doprovodné atrakce, skákací
hrad, hrací pěna pro děti,
upomínkové předměty jako
pohlednice, placky, metry.
Chuťové buňky návštěvníků
potěšily výborné steaky, párky v rohlíku, palačinky a také
moučníky, buchty a koláče
od místních hospodyněk.
V hasičské zbrojnici se mohli
návštěvníci podívat na výstavu fotografií akcí, které místní občané pořádají. O večerní party se postarala DJ
Martina Qvítko Procházková
z Rádia Haná.

Moc děkuji všem občanům Obectova, návštěvníkům, rodákům, že přišli podpořit takovéto výročí
a dále hasičům okrsku Bouzov a obci Bouzov za podporu nejen finanční. A nakonec velké poděkování dobrovolným hasičům Obectova a organizátorům akce.
A za deset let se těšíme znovu na setkání!
Tereza Tichá

SAMOTA
„Kdepak si včera byl zas tak dlouho? Kamarádi
jsou ti bližší než já? Nezapomněl si koupit maso
a dřevěné uhlí na sobotní grilování? Víš, že má přijet
teta Anna, která se na to vždycky těší jako malá holka. A na fotbal doufám nepojedeš, když k nám přijede návštěva až z Prahy. Proč si zase ráno nespláchl
záchod? Máš pocit, že mi na to ani nemusíš odpovídat? No to ne, kamaráde, tohle jsme si spolu nedomluvili, takhle by to nešlo! Můžeš mi vysvětlit, proč
se tak chováš???“
Neznám nikoho, kdo by nepoznal v životě podobnou ranní sprchu, koktejl výčitek, kázání, poučných rad, nikdy nekončící mentorování, které
vás zahání do kouta, odkud není úniku. Časem
můžete na podobné chvíle získat slušnou imunitu, příroda to tak uměla zařídit, že trpitel nemůže
v podstatě existovat bez svého mravokárce. Podle
mě to tak mají všichni. Rozdíl je jen v tom, na kterém břehu stojíte.
Shrnu-li to do kupy, vím, proč si považuji svojí
samoty, způsobu života, kterému pracovně říkám
„život poustevníka“. Nechci tím říkat, že je to ideální způsob žití, každý je z jiného těsta. Jak už jsem
zmiňoval, někdo už si zvykl a nedokáže, ani nechce, měnit svoje zvyky a rituály. Druhý si nechce,
kořenit život podobnými bylinkami, stáhne se do
sebe a jde si cestou poustevníka. To asi bude můj
případ.
Samota totiž není osamocení. Samotu si můžete
zvolit jako životní styl, můžete si ji vytvořit, vymodelovat k obrazu svému. Osamocení je něco úplně jiného. Osamocený člověk je ten, který už je tak jakoby
navíc. Nikoho nemá a jistě to není jeho dobrovolné
rozhodnutí. Osamocení, to musí být opravdové peklo. Slova jsou to podobná, ale rozdíl je obrovský.
Proti samotě tedy jistě nic nenamítám. Chcete-li si
vychutnat vážnou hudbu, třeba nepřekonatelného
Mozarta, musíte mít klid a pohodu se soustředit, jinak z toho nic nemáte. Tady samota je zcela vhodná, protože do takové dokonalosti vám nemůže
nikdo mluvit. Je spousta činností, kde být sám je
velkou výhodou. Třeba taková četba, nebo sběratelství jakéhokoli druhu. Kdo sbírá známky, nebo pivní
etikety, ten se jistě obejde bez uštěpačných poznámek, že všude kam se podívám, leží něco sběratelsky velmi cenného. A představa, že vám vaše láska
bude chtít pomáhat, třeba úklidem, tak to už je lepší
vyhořet. V těchto aktivitách je samota vyložená nutnost.
Osobně sbírám štamprle. I když ne nijak aktivně, sbírka se nenápadně rozrůstá. Pohárky jsou to
malé, většinou po jednom exempláři. Žádný oficiální systém pro takové sběratelství neexistuje nebo
o něm nevím. Když těch štamprlí už máte víc jak
150 kusů, začínáte se v tom ztrácet a přirozeně si
v tom nějaký systém najdete. Je to takový živý organismus, stále něco přemisťujete, všude jsou nezařazené kousky, které čekají na svoje místo v poličce. Skříňky a poličky v nich nejsou taky nafukovací,
tak dříve či později narazíte na problém – „Kam
s nimi?“
Vymyslíte řešení a přesuny skleniček začnou na
novo. Je to taková nikdy nekončící činnost. Aby to
nebylo jen tak obyčejné sbírání, každá ta štamprle
má svoje číslo a v poznámkovém sešitě i zapsaný

původ. Ne tedy původ vlastního vzniku, ale odkud jí
mám, nebo od koho jsem ji dostal. Po letech z toho
vznikl zajímavý dokument, že kdybych si to nezapisoval, tak sám časem nebudu ani vědět jak jsem
k některým kouskům přišel. Takové malé štamprličky a nevěřili byste, jak se rozlézají po celém
domě.
Aby to nevypadalo tak idylicky, má samota i svoje
negativa. Tak jak vám nikdo nebude dělat průvan,
když kolem sebe máte stůl pokrytý zoubkovanými
skvosty, nikdo vám k tomu neuvaří ani kávu nebo
čaj. Nikdo vám nevypere, nenavaří, neuklidí. Nikdy
a nikdo nemůže mít všechno. I když se všichni tak
trochu snažíme všeho dosáhnout.
Všechno je to otázka zvyku a odhodlání. Když si
zvyknete na neustálé mentorování vašeho protějšku, úplně stejně si zvyknete i na to být sám. Obojí
má svoje přednosti a nedostatky. Výběr samozřejmě není až tak svobodný, jak by se zdálo. Ne každý
by si pomohl, ne každý by to dával, jsme každý jiný.
Někdo by teplou večeři a ranní kávu, i když z rukou
svého drába, nevyměnil za nic na světě. Druhý by se
doma uzoufal být sám a nevěděl by si rady co sám
se sebou. Je to spíš otázka osudu, kam vás život zavane. Tak jako já si pohrávám se svou sbírkou štamprlí, tu a tam celou poličku sestěhuji do jiné skříňky
mezi nové kamarády, tak i náš osud nás zavane životem podobně.
Scénář pro většinu z nás praktikovaný zcela přirozeně, nemusí mít tolik listů, aby nám vydržel celý
život. Chlapec si najde dívku a po delší známosti
je svatba. Dívka chlapci povine jedno až tři děti a
idylicky žijí v láskyplném vztahu. Časem přijdou na
svět vnoučata a babička s dědečkem si zaslouženě užívají krásného stáří… Všichni by to tak chtěli.
Jenže… Scénář může mít brožovaný výtisk, časem
se vám vazba rozsype, několik listů se poztrácí,
nebo rovnou přijde někdo a rozdrbanou knihu jednoduše vyhodí do kamen, nebo do kontejneru na
papír. Pak začínáte od nuly, jste ale už někde jinde
a čas už se na vás taky podepsal. To je ten ideální
čas, pro nový výtisk. Na nové scénáře pro náctileté nemáte nárok. Tyhle výtisky jsou tenčí, ale za to
mají pevnou vazbu a některé jsou i v kůži. Budete-li urputně požadovat scénář původní, i když na
něj nárok nemáte, dostanete ho. Kdo chce kam,
pomozme mu tam. Poustevnické výtisky mají plátěnou vazbu, nepředpokládá se, že je bude ochmatávat moc lidí.
Slovo samota sice nabádá k tomu, že člověk libující si o samotě musí být samotář. Ale není to pravidlem. Můžete si užívat společenského života do
sytosti. Rodina je základ, kamarádi a přátelé kolem
nás jsou smyslem našeho života. Můj „život poustevníka“ je tedy v uvozovkách. Když přijdu domů, Bohoušek mě někdy přijde naproti. Není to vítací typ,
ale to mi nevadí. Kafe si uvařím sám a něco k jídlu
taky. Vždycky jsem chtěl být kuchařem, tak alespoň
záliba v kulinářství mi zůstala. Nejsem ale náročný,
takový hemenex, selská omeleta nebo krajíc chleba
mi úplně stačí. Když nepřijde návštěva, mám klid,
otevřu si počítač a vychlazené pivo. Nakonec, bez
hájenství mojí samoty, by nevznikla ani tato povídka.
Michal Mayer

ZPRÁVY Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI

V pátek 28. 6. jsme se mší svatou a následně „opékačkou“ špekáčků na farní zahradě rozloučili s uplynulým školním rokem. Dětem přejeme krásný zbytek
prázdnin, aby načerpaly mnoho sil do nového školního roku. To samé v míře vrchovaté také přejeme i jejich učitelům. 
Ohlédnutí za poutí ke svaté Máří
V neděli 21. 7. se ve hřbitovním kostele konala pouť
ke svaté Máří Magdaleně. Na mši svatou připutovalo
vedle skautů z nedalekého letního tábora také hojné
množství poutníků, kteří tak měli možnost získat plnomocné odpustky (za splnění obvyklých podmínek).

O hladové a žíznivé krky bylo
skvostně postaráno z rukou hvozdečských hasičů , za což jim patří upřímné díky. Poděkování také
směřujeme k vedení obce, které
zapůjčilo na mši svatou do zcela
zaplněného kostelíka židličky pro starší a znavené
poutníky. DĚKUJEME!
Kostel Máří Magdaleny je původní bouzovský farní
kostel založený ve 14. století, některé zdroje uvádějí,
že je však starší než samotný Hrad Bouzov.
Lubomír Macek ml.

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

Furka – elektro s.r.o.

PROBĚHNE V OBCI VE DNECH

nabízí volná místa na pozici:

1. 10. 2019 - 2. 10. 2019

dělník/ce pro zapojování
a vkládání statorových
svazků el. motoru

Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1300 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
(PO - PÁ 8:00 - 16:30)

Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1,
písm. h) povinná 1x za 3 roky.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná
1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na
tyto značky kotlů: Atmos, Buderus, Dakon, Kovarson, OPOP, Rojek, Slokov, Verner, Viadrus, Kotle zaniklých výrobců či domácí
výroby.
Každý obdrží protokol o provedené revizi.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz .

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

MLADÍ HASIČI NEZAHÁLÍ ANI O PRÁZDNINÁCH

Akční červencový týden zažili mladí hasiči z Bou-

Navštívila nás také pohotovostní hlídka policie ČR.

zova na letním výcvikovém soustředění. Třicet dětí

Policisté klukům a holkám ukázali, co všechno patří

od čtyř let si užívalo nejen stanování, ale taky služby

k jejich výbavě i výbavě auta. Stříleli jsme z kuše v his-

v polní kuchyni, noční hlídkování a bohatý denní pro-

torickém areálu a vyšlapali schody na hlásku našeho

gram. Od ranní rozcvičky až po večerní nástup byli

hradu. Byl to týden plný zážitků, večerních ohňů, tré-

hasiči neustále v pohybu (až na polední klid, to se ve

ninku i legrace.

velkém mastily karty ).

Děkujeme všem, kdo naše soustředění podpořili,

Kromě toho, že trénovali hasičské dovednosti, na-

rodičům, Rosťovi Tejkalovi za nanuky, paní kastelánce

učili se také uzlovat, morseovku, topografické značky,

a panu Kunčarovi za bezplatný vstup a taky mamin-

zlepšili své znalosti ze zdravovědy i z požární ochrany.

kám a babičkám, co nám pekly buchty. 

Nadšení vyvolala střelba ze vzduchovky i noční bojovka a samozřejmě stavění bunkrů v lese.

Za mladé hasiče
Lada Machalová, Dušan Tejkal

Konec prázdnin,
odzvonilo létu,
zveme dítka, strýce, tetu,
přijďte všichni vážení,
v pyžamech a nadšení.

Oblečte si úbor spací,
ať je nás co nejvíce
a v pyžamu nechť se baví,
nejlíp celá vesnice.

Kdo v pyžamku už přijde,
nemusí se bát,
v pěně řádně vykoupaný,
jde z akce rovnou spát.

Rodičům odpadnou
povinnosti,
jídla a pití bude dosti.
skvělá hudba, tanec k tomu,
zapaříme a jdeme domů.

Na přehlídku
pyžamových fešáků,
srdečně zve
parta lišáků.

Děkujeme všem stálým sponzorům,
panu Zdeňkovi Tomkovi a příznivcům za podporu a účast na akci
Tenkrát na Západě. Lišáci, z.s.

Základní a Mateřská škola Bouzov
si dovoluje všechny pozvat na

oslavu 80. výročí otevření budovy
měšťanské školy v Bouzově,
která se uskuteční v sobotu 28.září 2019
v budově Základní školy.
Program:
11:00 hodin- slavnostní zahájení oslav na bouzovském náměstí
11:00 – 14:00 hodin – hraje pro vás dechovka Malohanačka
od 11:30 hodin – prohlídka základní školy, výstavky o historii
školy, prodej sborníku a upomínkových předmětů, školní
kavárna, otevřená sborovna, školní restaurace s nabídkou oběda,
občerstvení na náměstí
od 11:30 hodin – prohlídka mateřské školy, tvořivé dílničky pro
děti, malování na obličej
14:00 hodin – vystoupení bývalých žáků bouzovské školy ve
skupině Miniband ZUŠ Litovel
17:00 hodin – vystoupení kapely Pozdní sběr

TJ SOKOL BOUZOV
Rozpis podzimních zápasů
4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
21. 9.
29. 9.
5. 10.
13. 10.
20. 10.
26. 10.
3. 11.
10. 11.
16. 11.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE
SO

14.30
15.00
14.30
16.30
14.30
15.00
14.30
13.00
14.30
15.00
14.30
14.30
14.30
14.00
10.15
13.30

SOKOL BOUZOV
Sokol Jívová
SOKOL BOUZOV
Sokol Pňovice
SOKOL BOUZOV
SK Chválkovice B
SOKOL BOUZOV
Sokol Příkazy B
SOKOL BOUZOV
Sokol Babice
SOKOL BOUZOV
SOKOL BOUZOV
SK Slatinice B
SOKOL BOUZOV
FK Hlubočky B
SK Těšetice

- FK Hlubočky B
- SOKOL BOUZOV
- Sokol Mladeč
- SOKOL BOUZOV
- SK Králová
- SOKOL BOUZOV
- FK Slavonín B
- SOKOL BOUZOV
- SK Štarnov
- SOKOL BOUZOV
- FC Hr. Petrovice
- SFK Nedvězí
- SOKOL BOUZOV
- FK Odrlice
- SOKOL BOUZOV
- SOKOL BOUZOV

Vážení spoluobčané,

rádi bychom se Vám představili. Spolek DAMIŠKO je nezisková organizace sídlící v Jeřmani, založená partou nadšenců a na jaře tohoto roku zapsaná do spolkového rejstříku.
Vznikla proto, abychom mohli svobodně tvořit, dělat, co nás těší, pomáhat a dát prostor k rozvoji i dalším lidem,
kteří o to budou stát. Chceme, aby byl život v obci pestřejší a zajímavější. Naše akce by měly nás i naše spoluobčany
pobavit, poučit i rozhýbat.
Naší činností je organizace volnočasových i vzdělávacích akDAMIŠKO, z.s.
tivit pro děti a dospělé, akcí, programů, přednášek, workshopů
a dalších jednorázových nebo pravidelně pořádaných aktivit. A co
Zveme
připravujeme? V rámci našeho Klubu společenských her pořádávšechny hravé,
me 25. 8. 2019 Herní den. V Kreativní dílně se v září pustíme do
malování a zdobení kamínků, během podzimu chystáme Pohádmladé i staré na
kovou stezku a na prosinec Mikulášování. Informace o chystaných
i proběhlých aktivitách najdete na našem facebooku:
https://www.facebook.com/spolekdamisko

Klub společenských her DAMIŠKO

Klub pro všechny, kteří chtějí vyzkoušet a hrát moderní společenské hry. Na zájemce čeká rozvoj logického myšlení, taktiky, paměti, ale hlavně spousta zábavy.

Kreativní dílna DAMIŠKO

Tvoření z běžných, ale i netradičních materiálů. Máte tvořivého ducha? Tak se přidejte k nám. Budeme malovat, kreslit,
stříhat, trhat, mačkat, lepit a spoustu dalšího, co nás napadne.
Zkusíme kombinovat klasické i neokoukané výtvarné techniky.

Děkujeme Všem sponzorům za dary pro účastníky našich akcí
Velikonoční procházka lesem, Zábavné odpoledne s lesní stezkou, Den bublin a Nohejbal na pohodu a dobrovolníkům za jejich
ochotu a volný čas.

Herní den

který se koná 25. 8. 2019
od 14:00 v Jeřmani.
Rádi si zahrajete, ale nemáte
spoluhráče? Tak se přidejte k nám.
"Bude nás víc, nebudem se bát vlka nic!"
Vyzkoušíte si nové hry pro jednoho, dva i více
hráčů. Procvičíte si svůj důvtip, taktiku, logické
myšlení a další dovednosti.
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