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Vážení občané,
dostává se Vám do rukou další vydání našich novin. Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o dění v naší
obci za předcházející období.
Určitě je třeba se zmínit o dvou již tradičních akcích,
které proběhly v měsíci srpnu - Balóny nad hradem a Moravské hrady. Mám za to, že je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na vlastní organizaci těchto, pro naši obec,
náročných akcí. Vše proběhlo bez nějakých zásadních
problémů a můžeme se s klidem těšit na další rok, kdy určitě tato setkání budou pokračovat. Navíc v příštím roce
to bude 20 let, kdy jsme začínali organizovat setkání balónů v Bouzově.
Byly dokončeny úpravy chodníků v místní části Kovářov, kde jsme proti původnímu projektu řešili zelený pás
mezi silnicí a vlastním chodníkem. Ještě nám zbývá dořešit vlastní autobusovou zastávku, případně odstavné plochy na parkování vozidel. Myslím si, že práce jsou provedeny kvalitně, což vyplývá i z názorů občanů, se kterými
jsem se v průběhu realizace potkával.
V sobotu 28. 9. 2019 se uskutečnila oslava 80. výročí
otevření bouzovské školy. Organizátoři připravili bohatý
program a celé setkání se těšilo mimořádnému zájmu
občanů. Rovněž v tomto případě patří velké poděkování
všem, kteří se na této náročné akci organizačně podíleli.
V této souvislosti je třeba poděkovat i vedení školy, které
zajistilo rekonstrukci sociálního zařízení v místní mateřské škole.
V neděli 29. 9. 2019 proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaného fotbalového hřiště v Olešnici, kterého se
také zúčastnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Jan Zahradníček. Olomoucký kraj podpořil dotací
tyto úpravy a patří mu za to poděkování. Trávník se povedl a může sloužit svému účelu. Není podstatné, kolik
místních je v kádru fotbalového mužstva, ale hlavně to,
že zde trénuje mládež, na utkání přichází velký počet diváků a hřiště bude využíváno i k dalším činnostem. Poděkování patří všem, kteří se podílejí na vlastní údržbě
hřiště, protože tato činnost je velmi náročná z hlediska
udržení jeho nynější kvality.
Máme uzavřeny smlouvy o dílo s firmami, které budou
řešit opravu obecního domu v Jeřmani a opravu místních
komunikací v obcích Olešnice a Obectov. Vzhledem ke
složité administraci těchto projektů budou vlastní práce
zahájeny ještě v letošním roce, ale dokončení máme posunuto na jaro příštího roku.
Díky další dotaci, kterou jsme získali z Olomouckého kraje na řešení problému se zásobováním pitné vody
v Olešnici, dokončíme předpokládané propojení vodovodu z vrtů do úpravny vody v průběhu měsíce listopadu.
Tím bude propojen vodovod v Olešnici s vodovodem ve
Hvozdečku a v případě nouze budou občané Olešnice zá-

sobováni vodou z vodojemu ve Hvozdečku. V této činnosti budeme dále pokračovat vypracováním projektu, který
bude řešit místní část Kovářov.
Z dalších prací, které buď proběhly, nebo jsou v řešení, se provedla výměna všech ventilů na topení v našem
domově seniorů, vysprávka místní komunikace v Bouzově a před podpisem je žádost na ministerstvo průmyslu,
kdy v rámci dotace vyměníme nehospodárná světla veřejného osvětlení v Bouzově a dalších místních částech.
O dalších krocích na rok 2020 budete informováni v dalším vydání našich novin.
Rada obce na svém zasedání rozhodla, že do každé
rodiny bude dodán stolní kalendář na rok 2020 pod názvem „BOUZOVSKO Z VÝŠKY“, kde najdete krásné letecké
snímky z naší oblasti. Kromě povinných poplatků v tomto kalendáři najdete kulturní, společenské a sportovní
akce, které se budou organizovat v příštím roce.
S blížícím se svozem nebezpečného odpadu, který
v naší obci proběhne, bych chtěl touto cestou apelovat na
všechny naše občany, kteří využijí této příležitosti zbavit
se nepotřebných věcí, aby je přivezli v určený den a pomohli tak třídit odpad na místě samém. Předejdeme tím
problémům, které při svozu vznikají.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim organizacím a spolkům za všechny akce, které byly v naší obci
v letošním roce organizovány. Bylo jich skutečně mnoho.
To, že jsou potřebné je vidět na návštěvnosti, která stále
narůstá. V této souvislosti mě mrzí, že je menší účast našich zastupitelů, kteří by především měli být vidět a poslouchat názory místních obyvatel.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 18.–20. 12. 2019 proběhne v domácnostech na Bouzově odečet tepla. Žádáme občany Bouzova, kteří v těchto dnech nebudou
našimi pracovníky zastiženi doma, aby stav
tepla obratem nahlásili na OÚ Bouzov.
Žádáme občany, kteří nemají dosud uhrazeny
všechny povinné poplatky, aby tak učinili co
nejdříve.
Stolní kalendáře „Bouzovsko z výšky“ na rok
2020 budou do domácností dodávány v průběhu měsíce prosince. Pravděpodobně budou u zastupitelů, popř. u určených zástupců
obce. Kalendáře jsou pro každou domácnost
zdarma.
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Prosinec

Pan Malinka Jindřich

Paní Novotná Miroslava

Paní Navarová Zdeňka

Pan Zatloukal Miloslav

Pan Jahoda Karel

Pan Kolavík Stanislav

Pan Vaňák Miroslav

Paní Faltýnková Marie

Pan Navrátil Jáchim
Paní Holušová Miloslava
Pan Rec Vlastislav

Furka – elektro s.r.o.
nabízí volná místa na pozici:

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

Nástupní mzda smluvní individuální dle zvolené pozice od 14 500–25 000 CZK
Pracovní doba: 6:30 – 14:30
Náborový příspěvek po zkušební době 8 000 Kč
Nástup: IHNED.
Pracoviště: Bouzov
Vzdělání: základní, příp. výuční list. Proškolení zajistíme.
Požadavky: spolehlivost, flexibilita, ochota učit se novým
věcem, ranní směna.

Paní Suchánková Libuše
Pan Danyi Milan
Pan Čikl Jaroslav

Kontakt: Furka Josef, mob: 603 366 757
email: josef.furka@seznam.cz

Paní Slouková Marie

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
72. Bouzov ve 40. letech 20. století

Dnešní pokračování zahájím několika zajímavými
myšlenkami vrchního soudního rady J. Richtera, který
se v článku „Co přeji Bouzovu“, otištěném v roce 1939
v „Litovelském kraji“ zamýšlel nad tím, co by bylo třeba
vykonat, aby se toto krásné městečko stalo z hlediska
cestovního ruchu ještě přitažlivějším. Na prvním místě
jmenoval důkladnou proměnu náměstí, kam by byl zamezen přístup drůbeži a husám. Náměstí prošlo od napsání článku zásadní úpravou, za kterou se již dnešní
Bouzov nemusí v nejmenším stydět.
Co dále uváděl? Připomenu alespoň dva jeho návrhy:
„Další nutností je pořízení koupaliště. Na tento nedostatek se zde moc poukazuje. Koupaliště je možné buď na
Dolách, buď v trati blíže t. zv. Pivovaru, je jen třeba s věcí
spěchat.
Uváží-li se, že bouzovské restaurace plně vyhovují letním hostům, nescházelo by leč upravit více vhodných letních bytů.“

Období let německé okupace a druhé světové války
na Bouzovsku ponechám stranou, neboť touto problematikou se zabývá řada článků a publikací, zejména
v souvislosti s vypálením Javoříčka. Pozornost věnuji
pouze několika událostem, souvisejícím s bouzovským
hradem (viz obrázek z roku 1945).
Pro další osudy československého státu, a tedy také
pro Bouzovsko a jeho hrad představoval významný mezník rok 1939. Na jaře uvedeného roku nacisté řád německých rytířů zrušili, jeho velmistra Roberta Schälského
v hájovně poblíž Karlovy Studánky na delší dobu internovali a veškerý majetek řádu, což se konkrétně bouzovské-

ho hradu dotklo na podzim 1939, zabavili ve prospěch
Velkoněmecké říše. Hrad poté zůstal pro návštěvníky
uzavřen. O dva roky později byl zatčen kastelán hradu
Emil Dolanský, který pak v roce 1942 zahynul v koncentračním táboře v Mauthausenu.
V roce 1940 došlo k události, jejíž pravdivost byla
a v některých případech ještě dosud je zpochybňována.
Jde o návštěvu říšského vůdce SS a šéfa gestapa Heinricha Himmlera s doprovodem na bouzovském hradě.
O tom, že k návštěvě Himmlera skutečně došlo, svědčí
hlášení Okresního četnického velitelství v Litovli ze dne
4. října 1940, v němž okresní četnický velitel sděluje, že
„dne 2. října 1940 na večerní hodiny byla ohlášena návštěva hradu Bouzova a okolí (okres Litovel) panem říšským ministrem bezpečnosti Himlerem, za přítomnosti
státního tajemníka K. H. Franka a průvodu.“
Dále četnický velitel Varhaníček hlásil, že proběhlo
„ve dnech 2. až 5. října zajištění nerušeného provozu na
okolních silnicích, zejména směr Bouzov - Olomouc, hlídkami z ČS v úvahu přicházejícího a noční střežení hradu četnickou stanicí Bouzov, zesílenou hlídkou od ČPO
z Olomouce.
Dne 4. října v dopoledních hodinách odejel pan státní
tajemník K. H. Frank přes Olomouc do Prahy.
Pan říšský ministr Himler odjede dne 5. října 1941
v poledne do Berlína.“
V závěru hlášení četnický velitel sděloval, že během
návštěvy nedošlo nikde k nějaké rušivé příhodě.
Během čtyřdenní návštěvy Bouzova byla Himmlerovi údajně předvedena vzorná jednotka českých četníků,
s jejíž kvalitou byl šéf gestapa vrcholně spokojen. Bohužel zatím nebyly objeveny žádné dokumenty, které by
nám prozradily, jaký byl Himmlerův program po celé čtyři
dny jeho pobytu na hradě a v jeho okolí.
Do lesů nad Kadeřínem si Himmler nechal dovézt
z říše rozebranou dřevěnou loveckou chatu, kterou pak
dělníci na místě znovu složili a v níž snad hodlal trávit při
návštěvách Bouzova svůj volný čas. Pokud je však známo,
chatu nikdy nenavštívil.
V době okupace plnilo funkci správce bouzovského
hradu postupně několik příslušníků SS, z nichž poslední,
Emil Büsch, sem nastoupil na počátku roku 1945. Správu
hradu tehdy zabezpečoval Hlavní hospodářský a správní úřad SS, současně zde působila rovněž Společnost
pro podporu a péči o německé kulturní památky. S tím

souvisel fakt, že hrad v té době sloužil také jako skladiště nakradených uměleckých předmětů, který sem byly
Němci sváženy z celé řady objektů a od poloviny dubna
1945 odváženy dále do Říše. Velkou část cenností a rovněž potravin, nakradených v Javoříčku, museli bouzovští
kočí odvézt 7. května na vozech až k Litomyšli, kde ustupující Němci kořist přeložili na automobily a odvezli dále
do Čech.
Vzhledem k tomu, že v okolí operovaly skupiny partyzánů, dostal Büsch na počátku roku 1945 další posily
německých vojáků a četnická stanice byla přestěhována
přímo na hrad.
Z hradu se v posledních dnech války, konkrétně ráno
5. května 1945, vypravilo protipartyzánské komando
vedené poručíkem Egonem Lüdemannem do Javoříčka, kde jeho vojáci zastřelili všechny muže ve věku nad
15 let, z nichž nejmladšímu bylo 15 a nejstaršímu 76 let,

a vypálili kromě školy a kapličky všechny budovy ve vsi.
Ženy s dětmi vyhnali Němci před zahájením akce z vesnice. Z mužů ponechali naživu pouze jediného starce, Jaroslava Dokoupila. Po návratu na hrad německé komando
likvidaci Javoříčka a jeho obyvatel bouřlivě oslavilo, což
se neobešlo bez materiálních škod na jeho zařízení.
Olomoucko začalo být vojsky 4. ukrajinského frontu
Rudé armády osvobozováno 5. května, do Bouzova vjely
první oddíly rudoarmějců 9. května dopoledne. Celé Bouzovsko bylo osvobozeno bez boje, a proto válečné zkáze
unikl rovněž hrad. Ještě v roce 1945 přešel pod Národní
správu, nově vytvořený orgán, který měl po přechodnou
dobu spravovat na základě Dekretu presidenta republiky
z 23. května 1945 majetek státně nespolehlivých osob,
tedy především Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů.
Tehdy začala nová, zatím poslední etapa historie bouzovského hradu.
Jiří Marek

Hřbitov sv. Maří Magdaleny v Bouzově je bohatší o dva umělecké náhrobky
Dne 23. dubna 2005 při posledních úpravách hřbitova byl pod cestou kolem vchodu do kostela náhodně nalezen mramorový náhrobek zakrývající zděnou hrobku.
Náhrobek byl pod cestou v nejslabším místě hluboko asi
15 až 20 cm zasypán hlínou. Po odstranění hlíny a očištění
náhrobku bylo zjištěno, že se jedná o náhrobek urozeného pána Juliuse Gastgebba. Nápis náhrobku: „Hier roht
edle und gestreng Her Julius Gastgeb von Tichtenzweig
erzherzoglich Burghaptmann auf Buzau. Friede seiner
Achone.“ Přeloženo: „Zde odpočívá šlechetný a urozený
Pán Julius Gastgebb smrková ratolest arcivévodský hradní hejtman na Bouzově. Pokoj jeho popelu.“ Dále je zde
erb urozeného pána se smrkovou ratolestí a data narození III. 1852, úmrtí IX. 1901.
V tento den byl také náhodně nalezen další náhrobek,
který sloužil dosud jako chodník přede dveřmi u vchodu
do přístavku, dřívější márnice. Když byla deska vyndána
ze země, na spodní straně byl objeven nápis druhého
zemřelého úředníka, Maximiliána Blumenwitze. Nápis
na náhrobku: „Maximilian Blumenwitz h.u.d. rath, R.d.K.
F.J.O. nar. 31. 1. 1841, úmrtí 19. 1. 1901. Ruhe in Frieden!“
Z historických materiálů bylo zjištěno, že se jedná
o náhrobky osob působících na hradě Bouzov v období
jeho přestavby. Po zdokumentování obou náhrobků byl
náhrobek J. Gastgebba znovu zasypán zeminou a náhrobek M. Blumenwitze uložen na farním humně.
V průběhu roku 2018 bylo zjištěno, že náhrobku
J. Gastgebba hrozí mechanické poškození nápisů, zejména erbu, chozením a ježděním při dopravě pomníků
na hroby. Po projednání s OÚ Bouzov s Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm Olomouc, bylo
doporučeno náhrobek ze země vyndat a uložit na vhodné, důstojné místo na hřbitově jako záchranný program
památky. Dne 22. září 2018 byl za použití mechanizace
náhrobek vyndán a uložen naproti hrobce na volné hřbitovní místo. Zbytek hrobky, která byla z horní části poškozena, byl náhradně zakryt a zasypán zeminou. V roce
2019 bylo dohodnuto umístit vedle náhrobku J.Gastgebba náhrobek jeho bývalého spolupracovníka M. Blumenwitze. Dne 17. června 2019 bylo za spolupráce pracovníků OÚ Bouzov a pomocí mechanizace provedeno
důstojné uložení obou náhrobků značné umělecké hodnoty na hřbitově vedle kněžského hrobu před kostelem.
Dle dochovaných písemných materiálů zde uvádíme
informace o osobách, jimž náhrobky patří:
Maximilian Blumenwitz – *31. 1. 1841, †19. 1. 1901
Ve spisech je uváděn jako velmistr, reprezentant statků, duchodní, arciknížecí rada, dozor a vedení účtů při
stavbě hradu, prvním předsedou založeného hasičského
sboru v Bouzově v roce 1885 a obecní radní v Bouzově.
Na rozkaz velmistra Evžena v r. 1899 sepsal “Krátkou
kroniku hradu a panství Bouzov“ jako přílohu do kopule
hradní věže. V “Kronice miestečka Bausowa“ a ve farní

kronice je uvedeno, že 8. VII. 1899 byl hlavním řečníkem
při slavnostním zakončení stavby hradu. Při založení hasičského sboru v Bouzově prosadil vyzbrojení mužstva
na obecní útraty, u německého řádu vymohl nezúročitelnou půjčku 500 zlatých v ročních splátkách 100 zl. a dále
dar od téhož řádu ve výši 100 zlatých na hasičské potřeby.
V písemných materiálech je dále uvedeno, že byl Správou majetku v Opavě pověřen správou a reprezentantem
majetku v Bouzově. Dále byl při provádění stavby hradu
ustanoven dozorem a vedením účtů, jako dlouholetý pečovatel a obyvatel hradu. Ve farní kronice je uvedeno:
„19. ledna 1901 zemřel v zemské nemocnici v Olomouci po trapné nemoci rakoviny střev vysoký úředník řádu
v Bouzově Max. Blumenwitz, který působil v Bouzově 45
roků. I když byl Němec, byl ke Slovanům velmi spravedlivým, dobrodružným k těm chudým, činil mnoho dobrého
a na dobré účely vždy přispěl, proto jeho smrt způsobila
na lid velký smutek.“ Dne 21. ledna byl převezen do Bouzova a 22. ledna pohřben při velké účasti obyvatelstva. Ve
školní kronice je uvedeno, že byl učitelstvu vždy přátelsky nakloněn. V kronice Miestečka Bausowa je uvedeno,
že chudí ztrácejí v knížecím radovi svého otce a místní
obyvatelé dobrodince. Ve všech písemných materiálech
je jeho osoba velmi chválena.
Julius Gastgebb – * III. 1852, † IX. 1901.
Ve farní kronice je uvedeno, že “Vedení nejvyššího německého úřadu v Opavě“ jmenovalo v roce 1897 c. k.
majora Julia Gastgebora von Fichtenzweig zdejším hradním hejtmanem. Při ukončení stavebních prací na hradě
v Bouzově 8. července 1899 při usazení kopule na hradní věži přivítal arcivévodu Evžena a další účastníky Julius Gastgebb. Tento muž působil na hradě pouze 4 roky
a v písemných materiálech se o něm více nedovídáme.
Protože se jedná v obou případech o osobnosti při přestavbě hradu a jejich náhrobky mají značnou uměleckou
hodnotu, oba zemřeli v jednom roce 1901, byly oba náhrobky zachovány na jejich památku a uloženy na hřbitově.
Jak došlo ke zrušení hrobových míst obou osob: ve farní
kronice a ve spisech faráře P. Jindřicha Slouky se uvádí:
V květnu roku 1947 bylo započato s povrchovou úpravou
starého horního hřbitova u sv. Maří Magdaleny v Bouzově. Práce byly nákladné a způsobily dost rozruchu. Bylo
postupně provedeno přestěhování pomníků do řad podle plánu, vytvořeny cesty a chodníky mezi hroby, hroby
upraveny podle míry, otočeny zády k sobě, aby nabylo
více místa, jehož nebylo. Upraven byl hrob kněžský, zrušeny německé hrobky a staré hroby, doliny byly zasypány a každé místo bylo využito. Většinu práce vykonával
a o úpravy hřbitova se zasloužil a vše zaměřil kaplan
P. Josef Valach. Přestavbu pomníků provedl kameník Rudolf Herzung z Loštic, respektive zájemci o hrobová místa. Byla zřízena cesta mezi hroby od vchodu na hřbitov

až ke kostelu a značně rozšířena a upravena. Poslední
práce byly ukončeny v roce
1950. Že se při úpravách
leckde narazilo, ale vcelku
chápe každý, že není jiného zbytí. Hřbitov tím získal
vzhled, splnilo se, po čem se
dlouho volalo. Tak se stalo,
že staré hrobky byly zrušeny,
poněvadž se nacházely v našem případě pod nově zřízenou cestou. Dnes již nevíme,
které další hrobky byly zrušeny, ale jisté je, že předmětné dva náhrobky patří mezi
nejkrásnější na bouzovském
hřbitově.
Tímto příspěvkem jsem
chtěl v krátkosti seznámit
veřejnost s historií náhrobků.
Jiří Ženožička st.

Maximilian Blumenwitz

Julius Gastebb

Ohlédnutí za oslavami 80. výročí otevření školy
Přípravy na oslavy začaly již na
jaře tohoto roku. Bylo třeba sestavit a zadat k tisku sborník, plakáty,
pozvánky a výroční noviny, museli
jsme zajistit propagaci akce v Litovelských novinách, na webech
a na Facebooku, objednávali jsme
výroční víno a jeho slavnostní etiketu. Dále bylo třeba zavčas zajistit
tisk fotek na výstavku, probrat se
archivními materiály, které byly vybírány na vystavení a zadat přepis
starých VHS videokazet do digitální
podoby tak, aby mohly být videozáznamy promítány během oslav.
Přípravy potom vyvrcholily na
začátku školního roku – začalo
chystání historické výstavky, galerie žákovských prací, příprava
školní kavárny, retrotřídy, výstavky
v žákovské knihovně atd.
A pak přišel onen očekávaný slavný den,
sobota 28. září 2019. V 11 hodin proběhlo na
náměstí slavnostní zahájení za zvuků pochodové hudby dechovky Malohanačka, za přítomnosti starosty obce a společně s vypouštěním
osmdesáti pestrobarevných balónků. Na četné
dotazy si dovolím odpovědět, že balónky měly
certifikát ekologické rozložitelnosti. Potom už
hromadu návštěvníků čekaly prohlídky budovy
školy, výstavek k historii, galerie výtvarných
prací žáků školy a keramických výrobků a také
prohlídka retrotřídy. V prezenčních listinách se
zapsalo 220 návštěvníků, ale ve skutečnosti jich
bylo ještě mnohem více, odhadujeme počty ko-

lem 300 návštěvníků a vzácných hostů. Ve škole to kolem poledne bzučelo doslova jako v úle
a v kavárně i školní restauraci se tvořily dlouhé
fronty zájemců o občerstvení. Ve sborovně společně podebatovali bývalí učitelé a zavzpomínali na svá školní léta na Bouzově. Na náměstí
skvěle fungovali rodiče při točení pivka, dalo se
posedět pod venkovním stanem a zpříjemnit si
odpoledne napřed dechovkou a potom koncertem skupiny Miniband, která je složená z velké
části z bývalých žáků bouzovské školy. Na závěr
celého dne bylo možno poslechnout si hudbu
skupiny Pozdní sběr.
Nutno říci, že množství návštěvníků nás příjemně překvapilo, počasí
nakonec přece jen přálo
a máme obrovskou radost z velice kladných
reakcí a chvály našich
milých hostí.
Doma mě vždycky učili, že díků není nikdy dost
a tak znovu vyjadřuji obrovský dík všem, kteří
nám s přípravou a organizací náročné akce pomohli, bez nikoho z nich
by to opravdu nešlo!
Osmdesáté výročí je
za námi, ať žije to další,
devadesáté! Doufejme,
že se za deset let ve zdraví všichni opět sejdeme.
Mgr. Andrea Řezníčková
ředitelka školy

RO Z H L A S OV É V L N Ě N Í
Barevné představení začínajícího podzimu nám občas
prohřeje „zubaté“ sluníčko, i když spíše jen na duchu. To
je ta krásnější část tohoto období, ta druhá nás ráno uvítá
hustou mlhou, celodenně zataženou oblohou a drobným
mrholením. Po chvíli venku jste dokonale mokří, i když
nijak moc neprší. Podzimní počasí je prostě vlezlé. Přijdete domů a jste rádi, že jste v teple a můžete se osušit.
Kouzlo tohoto konání má ale něco do sebe. Zvláště, když
si vzpomenu na letní teploty přes třicet stupňů. I když do
toho zapršelo, bylo v okamžiku jako v prádelně a osušit
se nebylo kde. Každé roční období má svoje kouzlo a výhody, na druhou stranu svůj vopruz a trápení. Změna je
život a jak to vizionářsky psal Jaroslav Seifert ve své básni
„Píseň“ o tom, jak každého dne se něco překrásného končí a každého dne se něco překrásného počíná. Občas si
na jeho verše vzpomenu, ale vždycky když mám pocit, že
je mi ouvej, že o něco přicházím.
V letním období nás to spíše táhne ven, na vzduch a do
přírody. S podzimem jme rádi, že máme domov a jistotu
kde se schovat a žít v teple a suchu. Rozhlas nemusím ani
pouštět, protože mi hraje celý den. Vypínám ho jen, když
jdu spát, jsem na to zvyklý. Ne že bych ho poslouchal na
sto procent, to asi ani nejde, ale vytváří mi takovou kulisu
pohody a pocit, že tu nejsem sám. To je vlastně poslání
rozhlasu, když nepočítám zpravodajství, takže jsem vlastně nepřišel na nic nového.
Zpočátku jsem poslouchal Český rozhlas 1 Radiožurnál. Celodenní zpravodajství, skoro každých patnáct
minut aktualizované je sice skvělé, ale není to určené na
poslech celý den. To se dá akceptovat půl hodiny ráno,
v poledne a večer. Před pár lety Radiožurnál převzal nešvar hojně používaný v komerčních rozhlasových stanicích. Že se do mluveného slova pustí hudba. Ne vždy to
působí seriózně k dané zprávě. Někdy se to jeví i tak, že
mluvené slovo dobarvuje vysílanou melodii. Je to sice jen
můj názor, ale důvod přeladit o kus dál mi přišel jako rozumný. V bludišti soukromých rozhlasových stanic jsem
lehce v rozpacích dodnes, ale občas přeladit jinam, není
od věci. Zpravodajství tam sice pokulhává, mluvené slovo taky, ale většinou vysílaná hudba je na prvním místě.
Unavující jsou ale nekonečné reklamy. Každých patnáct
minut tam na vás útočí, jaký produkt je ten nejlepší a že
bez něj přece nemůžete vůbec být.
Časem jsem u sebe označil jako „vlajkovou loď“ Český
rozhlas 2. Vysílaná hudba je dobře vyvážená s mluveným
slovem, ustálené pořady jsou většinou ve stejném čase.
Sobotní hra, nebo nedělní pohádka ve 13 hodin. Kouzelný seriál Toulky českou minulostí, přes padesát let vysílaný pořad Meteor. Čtení na pokračování a spousta dalších
pořadů, co mají opravdu vysokou úroveň. Když vám něco
uteče přes den, v nočních hodinách to stihnete třeba
v repríze. Co není v repríze, najdete si v archivu na iRadiu. Nedávno čtená kniha „Obsluhoval jsem anglickéko
krále“ od Bohumila Hrabala v interpretaci Ladislava Mrkvičky je hotové pohlazení na duši. To se vyloženě těšíte
jako malé děti na další díly, i když stejně víte, jak to bude

pokračovat, protože zrovna tohle dílo je neodmyslitelnou
klasikou.
Užívám si tedy koupel v rybníku Dvojky Českého rozhlasu. Nepotřebuji ani vědět, kolik je hodin, protože se
už orientuji podle vysílaného pořadu. Když je zrovna vysílání, co mě až tak nezajímá, můžu se pustit do činností,
u kterých dělám rachot, že stejně nic neslyším. Čekám-li
však na další díl oblíbené četby, nebo pořadu na pokračování, naplánuji si práci poklidnou, u které se nevyluzují
žádné zvuky. To už mě pak může překvapit jen nečekaná
návštěva nebo zvonění věrného telefonu.
Tak jako všechno hezké, má i Dvojka Českého rozhlasu nárok na svoji pihu na kráse. V brzkém ránu je Dalibor
Gondík milý průvodce, ale někdy je žoviální až moc. Ne
všichni vstávají ráno tou správnou nohou, ne všichni jsou
po ránu nadšeni z nového dne. Nemyslím si tedy, že je
úplně ideální vše po ránu zlehčovat, všemu se smát a za
každou cenu hýřit vtipem a dobrou náladou. Nahazovat
si po té s kolegy co připravují počasí, zprávy, dopravní informace, na smeč, občas zasunout nějaký ten dvojsmysl
a pak se tomu smát jako kůň. Nemám nic proti nespisovné mluvě, občasné odlehčení situace je na místě, ale
vlastní základ takové stanice by měl, myslím si, mít svoji
vysokou úroveň. Trochu to začíná zapadat do kabaretní
zábavy, hodné školního rozhlasového vysílání. V půl deváté je pořad Host do domu, kde až na malé výjimky moderátor zpovídá tytéž hosty - co už často nemají co říct - stále dokola. Buď nejsou hosté nebo v horším případě host
už nesmí ani naznačovat. Po deváté začíná Dopoledne
s Dvojkou. Hlavní pořad, vysílaný v tandemu moderátorů,
většinou s daným tématem na celé dopoledne. Na první
pohled je to dobrý nápad, i když v kombinaci s volajícími
posluchači a dvojicí moderátorů, co nemají s žoviálností
taky žádný problém, se z toho stává pokračování kabaretní zábavy. Je mi líto poklesku úrovně vysílání Čr2. Trochu
mi to připomíná televizní vysílání z osmdesátých let, kde
nám ČST předhodila k naší šedi, zábavný pořad z NDR,
abychom viděli, jak je svět krásný. Jinak za mě dobrý, až
na těch pár pih na kráse. Alespoň mám důvod občas přeladit na jinou stanici, což není taky od věci.
Podzimní zkracování dne nás ponoukává k prodlužování nohavic a rukávů. Než se hrdě nachladit v podzimní
plískanici, tak se raději poníženě přiobleču. Před nějakým časem mi moje velká kamarádka upletla vlněný svetr. Protože je to ale svetr poctivý a hustý, musí už být hodně velká zima, abych si ho oblíknul. Je to pro mě jedno
z pozitiv nastupujícího podzimu. Doma v teple si posedět
u kamínek, zpestřit si to sezení hrnkem čaje prolitého
rumem a přesvědčením, že takhle proklepu zimu až do
jara. Bohoušek v křesle leží na zádech a mžourá na mě
jedním okem. Můj vlněný svetr mě bude hřát až do jara,
Bohouška jeho „svetr“ do konce života a já přemýšlím
o vlnách Českého rozhlasu 2. Jak dlouho nás budou ještě
hřát? Nebo se zas obrátím na moudrého pana Seiferta?
Přeji vám barevný podzim!
Michal Mayer

ZPRÁVY
Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI

Lampionový průvod

Dušičky
v bouzovské farnosti

Pátek 1. 11. 2019 v 18.00 hod.
Mše sv. ve hřbitovním kostele
sv. Máří Magdaleny.
Sobota 2. 11. 2019 v 15.00 hod.
Pobožnost na hřbitově
s výkropem hrobů.

Všichni jste srdečně zváni na tradiční

„svatomartinský“

LAMPIONOVÝ PRŮVOD,
který se bude konat
v pondělí 11. listopadu na sv. Martina.
Vycházet budeme v 17:00 hodin.
Sraz je na parkovišti u hradu, společně si projdeme
podzimní Taliánku a na cestu si posvítíme lampiony.

Církevní silvestr

– konec liturgického roku a začátek nového
30. 11. 2019 – srdečně zveme všechny děti na církevní silvestr. Budeme soutěžit venku i na faře. Začátek
v 9.00 hod. Zakončení bude před rozsvícením adventního stromu na náměstí.

Setkání se svatým Mikulášem
Farní úřad v Bouzově a Obecní úřad v Bouzově zvou
děti i rodiče na setkání

se svatým MIKULÁŠEM,
které se uskuteční

Mše svatá v kapličce v Kozově
7. 12. 2019 v 15.00 hod. bude sloužena mše sv. v kapličce v Kozově. Budou se světit “barborky”. Přineste si
s sebou třešňové větvičky, které vám na Vánoce rozkvetou…

Výuka náboženství

v neděli 8. 12. 2019
9:00h mše svatá
9:50h po mši sv. Mikulášská nadílka
tradičně v kostele sv. Gotharda na Bouzově.

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020 bude probíhat
vždy v sudém týdnu ve středu v 18 hodin na bouzovské faře. Věk dětí
5 -14 let (předškoláci + školáci). Pokud máte zájem, přijďte nás s dítkem navštívit přímo do hodiny.
Na děti se těší Marcela Foltasová
Pro další informace sledujte www.farnost-bouzov.cz.
Za bouzovskou farnost Lubomír Macek ml.

Hledám do nájmu zemědělskou půdu na hospodaření.
Za nabídky předem děkuji.
Zapletal Lukáš
Hvozdečko 15
Tel.: 734 107 175

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Vážení spoluobčané,

věřím, že ke spoustě z Vás se
již dostala informace o tom, že
od 1. 1. 2020 začne platit novela veterinárního zákona (zákon
č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči), která zavádí povinnost
čipování psů. Tento čip (identifikátor) bude zároveň sloužit
k prokázání platné vakcinace proti vzteklině. Mikročip
nemusí mít pouze psi, kteří byli
ještě před 3. 7. 2011 označeni tetováním a jejich tetování
je dosud čitelné. Běžně odcházejí štěňata načipovaná již
od chovatele a zároveň s čipem dostanete do rukou i modrý průkaz, tzv. Pet pas, do kterého se zaznamenají údaje
o psovi, číslo čipu, majitel a hlavně slouží pro zápis očkování a případně dalších zdravotních informací. Očkování
proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, bude od
1. 1. 2020 platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením
vakcinace označen identifikačním čipem. Kontrolou povinného čipování psů, bude pověřena Státní veterinární
správa (SVS). Kontroly budou prováděné jak náhodně (na
základě obdrženého podnětu), tak plánovaně. Plánované

kontroly se zaměří na chovatele, kteří tuto činnost provádějí na základě živnostenského oprávnění. Jestliže chovatel neprokáže, že má jeho pes platné očkování a mikročip,
může mu být stanovena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc
korun, podle druhu a rozsahu provinění. Dvě třetiny provedených kontrol bývají obvykle provedeny na základě obdrženého podnětu. Očkování proti vzteklině je u psů povinné
a právě čip (nebo tetování) jsou jediným způsobem, jak prokázat, že daný jedinec je opravdu proti vzteklině očkovaný.
Od 1. 1. 2020 je tedy povinné čipování a veterináři by neměli naočkovat proti vzteklině psa, který není očipován.
S čipováním a očkováním proti vzteklině souvisí i cestování, pokud chcete se svým psem vyjet za hranice, tak pro
tyto účely je čipování povinné již nyní a bez čipu nemůžete
vycestovat a stejně tak bez platného očkování proti vzteklině.
V případě, že ještě svého domácího mazlíčka ještě očipovaného nemáte, navštivte veterinárního lékaře a nechte
jej načipovat. Veterinární lékař Vám také sdělí bližší informace o registrech zvířat, kde byste jej pak měli zaregistrovat. Rozhodně nic nenechávejte na poslední chvíli.
S přáním všeho dobrého
Mgr. Dušan Tejkal, místostarosta obce

Zveme občany i na další adventní setkání:
Sobota 14.12.2019 – Advent ZŠ a MŠ Bouzov
Sobota 21.12.2019 – Sokol Bouzov - Vánoční sportování rodičů s dětmi

Vážení spoluobčané,
V obci Bouzov vytváříme občanskou infrastrukturu, která se skládá z dobrovolných kontaktních údajů
na občany, kteří v obci Bouzov bydlí, pracují, podnikají nebo zde studují jejich děti. Vše je samozřejmě
v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí, zapojit více občanů do kulturního a
sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi občanem a úřadem, zvýšit
čistotu veřejných prostranství, rychleji a efektivněji řešit vznikající nejen technické problémy
ve veřejných prostorách a celkově více občany zapojit do dění v obci Bouzov.
Chcete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, blokové čištění, odstávky, poruchy a výpadky
energií, ankety, pozvánky na akce pro rodiny, kulturní a sportovní akce přímo do Vašeho mobilu
či mailu?
Pojďte nám pomoci poukázat na nepořádek, černé skládky, poškozený veřejný majetek a další věci,
které můžeme společně zlepšit a zajistit nápravu. Stačí daný podnět vyfotit přes aplikaci Zlepšeme
Česko (Android, iOS), poslat nám a my už se danou věcí budeme zabývat.
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací ZDARMA:
- Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
- Přes webovou stránku www.obec-bouzov.mobilnirozhlas.cz
- Vyplněním přiloženého registračního letáku a předání na Úřadu obce Bouzov
POJĎTE S NÁMI DÁL ZLEPŠOVAT OBEC BOUZOV
Děkuji Vám.
V úctě,
Zdeněk Foltýn, starosta

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
SDH BOUZOV

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
(OŠACENÍ – OBUV – KABELKY – DOPLŇKY – HRAČKY)
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ JE VYHLÁŠENA NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI DIAKONIE BROUMOV - sociální družstvo, která se v současné době začíná potýkat s nedostatkem materiálu na poskytování materiální výpomoci pro potřebné občany.
KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ BOUZOV – se touto činností aktivně připojuje k myšlence DIAKONIE BROUMOV a vyjadřuje jí
podporu v rámci poskytování pomoci potřebným a v rozvoji mezilidských vztahů a občanské sounáležitosti.
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ ve dvou dnech – 29.10.2019 a 01.11.2019, a to vždy od 15.00 – do 19 hodin v prostoru hasičské
zbrojnice SDH Bouzov, případně v jiný termín – dle dohody na tel. čísle: 776589147.
Děkujeme za spolupráci. 					
Kolektiv mladých hasičů SDH Bouzov

Aktuality ze světa realit
Aktuálním tématem v realitách je stále schválení „realitního zákona“ a klesající sazby hypotečních úvěrů. Návrh realitního zákona byl
schválen již v první polovině letošního roku, nicméně se má ještě o jeho konečné verzi jednat letos na podzim. Pokud vše půjde tak jak
má, tak na jeho platnost se můžeme těšit již od 1. 1. 2020, účinnost nabude cca o půl roku později. Naši zákonodárci si od realitního
zákona slibují pročištění realitního trhu a větší jistotu pro klienty realitních kanceláří, jak moc tento zákon ovlivní dění v praxi se pravděpodobně dozvíme během příštího roku.
Téma, o kterém banky moc nemluví, je také snížení úrokových sazeb. Začátkem letošního roku byla prognóza, že sazby porostou, ale
vzhledem k vysokému propadu v počtu hypotečních úvěrů si banky své úrokové sazby drží nízko a několik bank dokonce úrokové sazby
v letošním roce snížilo. Aktuálně můžete dosáhnout na úrokovou sazbu kolem 2%.
Jak nastavit prodejní cenu
Jedním z dalších častých dotazů je „Jak stanovit prodejní cenu?“. Stanovení prodejní ceny nemovitosti je pro úspěšný prodej zcela
zásadní. Ne však každý majitel se dokáže objektivně podívat na svou nemovitost a stanovit aktuální cenu, která je pro trh v dané chvíli
aktuální. Mnoho majitelů má k nemovitosti citovou vazbu a tudíž nejsou schopni cenu správně stanovit. Při stanovování prodejní ceny
je potřeba se vcítit do kupce, který hodlá odevzdat někomu své peníze, leckdy celoživotní úspory. Kupce nezajímá, kolik peněz potřebujete z prodeje získat, zda jste v domě strávili krásné dětství nebo že jste při budování domu použili pouze drahé materiály. Kupce
zajímá konečný výsledek, a zda cena, kterou je ochotný za nemovitost dát je přiměřená stavu nemovitosti a lokalitě, kde se nachází.
Prodávající mají většinou mylnou domněnku, že jakmile nabízí nemovitost, mohou dát prodejní cenu vyšší, s tím že zlevnit mohou
vždy. To sice mohou, ale nemovitost, která se nabízí delší dobu a je zde vidět průběžný pokles ceny, kupující právě odrazuje a je pro
ně signálem, že na této nemovitosti mohou být právní či technické problémy. A v tuto chvíli se z této nemovitosti stává tzv. ležák.
Nemovitost je nejatraktivnější hned při vstupu na trh, pokud nezaujme hned na začátku, pak je ve většině případů, chybně stanovená
prodejní cena. Jednou z metod jak stanovit prodejní cenu je analýza nabídkových cen, ovšem nelze porovnávat pouze ceny aktuálně
nabízených nemovitostí, jelikož ceny bývají prodávajícími velmi často nadhodnocené. Makléři stanovují cenu například na základě cen
již prodaných nemovitostí v daném regionu a pracují s cenovými mapami a koeficienty pro výpočet, tudíž je stanovení ceny makléřem
reálnější než cena stanovená prodejcem. Makléř při stanovení ceny přistupuje objektivně a bez emocionální vazby, a proto dokáže
stanovit prodejní cenu objektivně.
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

REALITY
PRODEJ / PRONÁJEM / VÝKUPY
FINANČNÍ SLUŽBY



+420 608 96 96 70

 WWW.REALITACI.CZ

PRODEJTE VASI NEMOVITOST S JISTOTOU!

Svatby na BOUZOVÌ v roce 2020,
pùjèíme Vám nové dechberoucí modely šatù.

POZOR !!!

INFORMACE PRO OBČANY
OD SPOLEČNOSTIEKO – UNIMED s.r.o.

Svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu je pro
zaměstnance naší společnosti vždy časem, kdy si v sobotu musí
nachystat svaly většina z nich.
Hlavní problém je, že občané nepředávají odpad přímo pracovníkům svozové spol., ale tvoří hromady odpadu na obci i několik dní
předem. Tento odpad je pak smísen s ostatním, prolitý barvami,
oleji a znehodnocený pro další třídění a manipulace s ním je pak
složitá, může být i zdraví nebezpečná. Další je znehodnocení elektroodpadu, kdy jsou odstřiženy kabely, motory a čerpadla. Tento
odpad je pak nutné zaplatit místo jeho odevzdání kolektivnímu
systému zdarma. Tím, že je odpad odložen předem na hromadu,
dojde k jeho znehodnocení druhou osobou. Sami občané si takto
navyšují částku za likvidaci odpadu a ta se rozpočítává na každého
občana do poplatku. Další navyšování poplatku způsobuje odložení odpadu podnikateli nebo občany jiných obcí, pro které tento
svoz není a kteří si musí odpad ze zákona odevzdat sami a uhradit jej. Při jarním svozu odpadu ocenili naši pracovníci snahu na
obcích Svojanov, Kadeřín, Blážov, Bezděkov, kde již nebyly takové
hromady odpadu jako dříve a občané odpad předávají přímo do
vozů dle pokynů nebo do rukou pracovníků svozových vozů.
Odpady, které nepatří ze zákona do velkoobjemových, jsou
ETERNIT, VEŠKERÉ STAVEBNÍ ODPADY (sutě, tašky, asfalty, sanitární technika, okna, dveře, trámy …)!!!!!!!!!!!
Dále je možné odevzdat pneumatiky kdykoli během roku zdarma
do pneuservisu registrovaného na www.ELTMA.cz (nejblíže je
pneuservis Ludmírov, Loštice, Bílá Lhota) a nezatěžovat peněženky všech občanů. Pokud občané budou ukázněni a ohlídají si také
ostatní, aby nedělali hromady předem a odevzdávali odpad přímo
pracovníkům svozové spol., pak stačí, aby na obec dojeli pouze řidiči s technikou, tak jako na jiných obcích a jistě nějakou korunu obec
ušetří i tímto a Váš poplatek se nebude o tuto položku zvyšovat!!

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

Sběr bude proveden v sobotu 2. 11. 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.		

8.30 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
11.00 hod.
11.50 hod.

2. skupina
Kadeřín
8.00 hod.		 8.20 hod.
Blažov
8.30 hod.		 8.50 hod.
Svojanov
9.00 hod.		 9.20 hod.
Kozov
9.30 hod.		 10.00 hod.
Bezděkov
10.15 hod.		 10.40 hod.
Doly
10.50 hod.		 11.15 hod.
Jeřmaň
11.30 hod.
		 12.00 hod.
Bouzov - obě skupiny
12.10 hod.		 13.00 hod.
(areál bývalého zem. družstva)
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 anebo 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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