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Vážení spoluobčané,
máme za sebou prázdniny, dovolené a vracíme
se do pracovního procesu a děti do škol. V souvislosti s covidem bohužel pořád existují různá
omezení, která nám komplikují normální život.
Dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil
s činností obce za poslední období.
Pokračují práce spojené s projektem kanalizace a ČOV v místních částech Bouzov, Podolí a Jeřmaň. Do konce letošního roku musíme
mít stavební povolení, abychom se mohli v nejbližší možné výzvě přihlásit o dotaci na SFŽP.
Obdobná situace je i s vodovodem v místní části
Hvozdečko a Kovářov. Věříme, že všechny termíny dané smlouvami dodržíme a posuneme
se dál k vlastní realizaci.
Skončily práce spojené s restaurováním
křížů v Bouzově a Jeřmani. Po mnoha letech se
vrátil do Bouzova na původní místo zničený kamenný kříž, který byl uložen v archivu NPÚ. Nynější kříž byl přemístěn do parčíku před rodinným domem Ženožičkových. Letos bude ještě
provedeno restaurování kamenného kříže v Podolí a v roce příštím kamenný kříž v Kovářově.
V Bouzově na náměstí v prostoru před hotelem
došlo k instalaci pranýře vč. popisků. V Kozově
řešíme přemístění busty TGM.
V Bouzově proběhla oprava balkonu vč. zábradlí v objektu domu pro seniory, probíhá
oprava vodovodního řadu v areálu bývalého zemědělského družstva a kanalizace a neustále
řešíme poruchy na vodovodním řadu v obci.
V místní části Kozov byl opraven dřevěný
mostek, kdy obec dodala materiál a místní se
podíleli na vlastních pracích s tím spojených.
Určitě jim za to patří velké poděkování. V Kadeříně došlo k rozšíření veřejného osvětlení.
Přes místní akční skupinu máme potvrzenou dotaci na nákup židlí a stolů do našeho
sálu ve dvoře obecního úřadu, kde probíhá
řada společensko-kulturních akcí. Tímto dotačním titulem řešíme i nákup vybavení pro
SDH Olešnice.

č. 4/2021

Z ministerstva pro místní rozvoj byla získána dotace na opravu místních komunikací
a opravu dětských hřišť. Vlastní realizace proběhne do konce letošního roku.
Jak už jsem zmínil v minulém vydání našich
novin, pokračují práce spojené s projektovou
dokumentací na opravu obecního úřadu, lesní
cesty Drevnice, na vybudování chodníku z Bouzova na hřbitov a práce spojené s opravou šaten SOKOL v Bouzově. V tomto případě už byla
podána žádost o dotaci, zatím nevíme výsledek. Ostatní žádosti budou postupně řešeny
tak, aby realizace mohla proběhnout v dalším
období.
O dalších aktualitách Vás budeme informovat
v dalším vydání novin.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta

P OZVÁN KA
V souvislosti s problematikou
dodávek tepla, smlouvami
a dalším vývojem zásobování
teplem v dalším období se uskuteční setkání s Ing. Gajdošem,
který je za obec odpovědným zástupcem za teplovodní
rozvody.
Setkání se uskuteční
14.9.2021 v 17.00 hodin
v Radničním sále na Bouzově.

Čistička odpadní vod

Mobilní rozhlas

V současné době se dokončují práce spojené s projektem ČOV týkající se místních částí
Bouzov, Podolí a Jeřmaň. Zpracovatel projektu
předložil obci výkres – výřez umístění kanalizační přípojky a jímky. Pracovníci obce navštíví
všechny majitele objektů, kteří budou připojení
na budoucí ČOV a zajistí jejich podpisy. Tento
výkres s podpisem bude sloužit k vydání územního souhlasu stavebním úřadem. Přípojky nebudou podléhat kolaudačnímu řízení a případné odchylky bude možné řešit s realizační
firmou.

Na podzim roku 2019 obec rozdávala do každé domácnosti informační letáčky týkající se
přechodu na mobilní rozhlas. Jde o modernější
komunikaci obce s občany prostřednictvím telefonu (pomocí SMS zpráv, e-mailů, hlasových
zpráv nebo aplikace pro chytré telefony). Mobilní rozhlas využívá v současné době pouhých
14,6% obyvatel.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
1. Do 30. 9. 2021 je nutné uhradit 2. splátku
poplatku za odvoz komunálního odpadu.
2. Na stránkách https://youtu.be/d54XF3QmTgU máte možnost proletět se nad naší obcí.
Jde o letecké video Bouzova a okolí, čeká
Vás jedinečný pohled na krajinu z nebe kolem nás. Odkaz na video naleznete rovněž
na webových stránkách obce www.obec-bouzov.cz – Bouzov z nebe.
3. V minulosti jsme již několikrát žádali občany všech obcí, aby do zeleného kontejneru
vhazovali pouze bioodpad (zahradní odpad
– listí, tráva, části rostlin atd.). Opět byly
v kontejneru vhozeny trámy, které byly nařezány přímo na délku kontejneru a našla
se i rozložená psí bouda.

Registraci je možné provést zdarma na www.
obec-bouzov.mobilnirozhlas.cz nebo se telefonicky, emailem či osobně obrátit přímo na obec.
Veškeré poruchy, havárie, společenské, kulturní akce apod. jsou hlášeny obecním rozhlasem,
ne všude je kvalita přenosu hlášení dostačující.
A právě díky mobilnímu rozhlasu by byla komunikace s občany jednodušší a rychlejší, kdykoli
během dne.
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Kotrlová Karla
Studená Jitřenka
Nemerádová Anuše
Šipková Marie
Krylová Anna
Václav Jaroslav
Ševčíková Dagmara
Vaňáková Jaroslava
Koukalová Eva
Kryl Petr

Poděkování
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Müllerová Anna
Poláček Štěpán
Milenovský Michal
Zurková Jana
Blažková Drahomíra
Mayerová Eva
Beranová Anna
Ruprechtová Marta
Vařeková Pavlína
Zatloukalová Jarmila
Spurná Alena

Pan

Koukal Josef

Je tomu rok, co jsi nás opustil.
Moc na Tebe myslíme.
T vá Ivana s celou rodinou

Děkujeme Oskaru Kotrlovi, Milanu
Vaškovi, Miroslavu Vaňákovi, Miroslavu
Šipkovi a jeho přítelkyni za poskytnutou
pomoc a ošetření našeho bratra Jaroslava Smékala při požáru domu v Podolí.
Rovněž děkujeme všem zasahujícím
hasičům a obci Bouzov.
Petr Smékal
„Žiji dál v srdcích těch, kteří mě milovali.“

Dodatek k článku „Zapomenutý muž“ v minulém vydání novin
Dne 25. května 2021 ocenil ministr obrany ČR Lubomír Metnar významné osobnosti odboje za 2.
světové války. Mezi vyznamenanými byli:
Marie Pětrošová - Vyznamenání Zlaté lípy
František Příborský - Kříž obrany státu

Vyznamenání za rodiče převzala jejich dcera
Milena Ručková.
Zdroj: Ministerstvo obrany ČR
Jaromír Fischer, Bouzov

Oprava kapličky ve Hvozdečku
Skončila II. etapa opravy kaple ve Hvozdečku. Je
třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na zdárném provedení podíleli. Akce to byla
náročná, což dokládá i pořízená fotodokumentace.
Dlažbu položil pan Jiří Vlček. Dík patří i sponzorům

panu Zdeňkovi Tomkovi, Janu Holubovi a Obecnímu úřadu Bouzov.
V kapli každoročně probíhají májové pobožnosti
a v srpnu mše svatá.
Vřelé DÍKY všem Ivana Kopečná

ŽALUZIE – DOSOUDIL
NABÍZÍ:

POSKYTUJEME:

• INTERIÉROVÉ ŽALUZIE

• PORADENSKÝ SERVIS

• HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ

• ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

• VENKOVNÍ ROLETY A ŽALUZIE

• VÝMĚRA ZDARMA

• SÍTĚ A SÍŤOVÉ DVEŘE PROTI

• ODBORNÁ MONTÁŽ VŠECH

HMYZU

• PRODÁVANÝCH PRODUKTŮ

• BALKONOVÉ MARKÝZY

• DODÁVKA A MONTÁŽ DO 10. DNŮ

• GARNÝŽE A JINÉ BYTOVÉ DOPLŇKY

608 353 994

Prázdniny
Letošní prázdniny jsou podobné jako každý
rok. Myslím tím tedy dva letní měsíce červenec
a srpen, kterým se obecně od školních let, říká
prázdniny. Pro studenty je to krásná doba nicnedělání, čas výletů a poznávání nepoznaného, pro
shánčlivé období brigád a možnosti přivýdělku
všeho druhu. Ideální čas vykolejit ze zaběhané
cesty, mít možnost se porozhlédnout po světě,
rozšířit si obzor. Ne vždy je to ale výhra v loterii,
někdy za to člověk zaplatí jen dobrou zkušeností, mnohdy i trpkou. Tak daleko jsem ale zabrousit nechtěl…
Přeci jen, letošní prázdniny jsou jiné, poznamenané děním koronaviru, který ať chceme nebo
ne, nám život dělá jiným. I když si to nepřipouštíme a děláme jako že nic, nevím jak vy, ale mě to
nošení roušek otravuje normální život dost. Venku tedy žádnou roušku mít nemusíte, s lidmi,
které potkáte, si můžete na sebe vesele prskat
vzájemně co hrdlo ráčí. Na hromadných akcích
už roušku mít musíte a v uzavřených prostorách
taky. V restauraci ale zase nemusíte, i když je to
taky uzavřený prostor. Na hradě, tedy kulturních
památkách obecně, zase mít musíte, i když tam
mluví jen průvodce a návštěvník jen poslouchá
a kouká. Myslím, že nařízení, které se mění rychleji, než k nám vůbec dorazí, vnáší do života jen
chaos a divný pocit každému. Nechci být za potížistu, proto když odcházím z domova, k dokladům, klíčům, telefonu a podobným proprietám,
přibalím si ještě roušku, jako nezbytnost dnešní
doby. Kdo je připraven, není překvapen. A když
to musí být…
Malá Eliška se rýpe v bramboráku, její starší brácha ji pozoruje a pro jistotu vytváří iluzi,
že jeho porce snad není ani jeho. Možná by raději zmrzlinový pohár, nebo nějaký zákusek. Tobiáš, ten starší brácha, vzdoruje statečně, ale
občas si uzobne s přiotráveným výrazem, že by
mu to nezúčastněný pozorovatel i zbaštil. Teta
Hana se podívá přísným pohledem, že zamrazí
i mě. Sedím u stolu vedle. Eliška udělá „psí oči“
na babičku Ilonu a s přislíbenou krupicovou kaší
k večeři, začne bramborák mizet z talířku i se zeleninovou přílohou. Tobiáš se nepozorovatelně chytá, ale i snaha se cení. Dědeček Roman si
popíjí pivo a spokojeně se usmívá na celý svět.
Tak nějak vypadá rodinné setkání vedle v kavárně. Je polovina července, krásné slunečné odpoledne a malá Eliška s Tobiášem jsou na prázdninách u babičky s dědou. A taky s tetou.
Plánovaná večeře u Laštůvků, s krupicovou
kaší, ve mě vyvolá „pavlovův reflex“ a přestávám
mít chuť na další pivo. Ne, že bych se chystal
k Laštůvkům na krupicovou kaši, ale některé návyky se, bohudík, nemění celý život. Krupicová
kaše je toho u mě jasným důkazem. Krupicová

kaše totiž není lecjaká obyčejná věc. Když se
dobře připraví, je to vrchol dobroty. Taková krupicová kaše, zkráceně krupička, chce svůj čas
přípravy. Na půllitr mléka, nejlépe plnotučného,
dáte dvě polévkové lžíce krupice. Přidáte poctivou špetku soli a necháte to v kastrůlku zaležet.
Třeba i několik hodin. Když ale máte na spěch,
tak alespoň tolik, kolik můžete. Trochu cukru,
kousek másla a dáte na plotýnku pomalu zahřívat. Jak začne být mléko horké, musíte stále
míchat, aby se vám kaše nepřipálila. Jak začne
lehce houstnout, je to znamení, že bude brzy hotovo. Na připravený talíř vylijeme uvařenou krupici, i když se nám bude zdát, že není moc hustá, nebojte se, ona dojde. Když to odhadnete
špatně, uvaříte sklenářský tmel, takové krupicové těsto, že když k němu zamícháte ze dvě vejce, budete mít lahodné krupicové knedlíčky do
zeleninové polívky. Když máte zrovna zeleninovou polívku, tak je to bomba! To pak stačí v polévce pár minut zavařit, opravdu výborný. Zpátky ale ke kaši. Na plný talíř krupičky ještě přijde
to, co nám to povýší na královskou tabuli. Nejprve ji posypeme mletým cukrem, protože při vaření jsme ji osladily jen sporadicky. Posypeme tím,
co máme nejraději, nebo tím na co máme zrovna chuť. Jsem konzervativní, u mě vítězí mletá skořice a šetřit nemusím. Hojně si ji posypu,
asi tak jako maminka zasypává pudrem miminku zanícenou prdýlku. Na to všechno rozpuštěný
másílko, krouživými pohyby tak, aby bylo pokud
možno rozprostřeno rovnoměrně po celé ploše.
I tak se nám tam vytvoří potůčky a říčky, laguny
a malá horská oka v objetí zasněžených cukrových hor a údolí.
Kávovou lžičkou, to abyste to tak rychle
nezhltaly, můžete objet nejprve bílý okraj. Ten
bývá i chladnější, ochutnáte taky tu krupičku
v panenské podobě bez příchutí, pak si můžete
propojit potoky a říčky s rybníčky másla, která necháte protrhnout jako nějakou přehradu. Můžete
si vytvořit i malé tornádo na vašem talíři, rychlým
mícháním na jednom místě to má potom taky
svoje kouzlo, kterým si sice zničíte svoji krupicovou krajinu, ale věřte mi, že všechny tyhle úkony
je dobré dělat za tepla. Za tepla té kaše.
Jako dítě si pamatuji, že mi krupicová kaše
chutnala i s takovou lacinou čokoládou, myslím
se jmenovala „Čokoládová pochoutka“. Do čokolády to mělo hodně daleko, vypadalo to spíše
jako zásmažka s trochou kakaa a cukru, ale bylo
to dobré. Nastrouhalo se to na hrubém struhadle přímo na tu horkou krupičku. Bylo to po kakau hnědé a vytvářelo to svůj model krajiny, tak
že člověk se dostal někam hodně daleko, někdy
až někam k rovníku. Už jen slon, žirafa, nebo nějaký lev tam chyběl. Takové Granko byla pro mě
vždycky druhá liga. To už jsem spíš uznával takové to obyčejné kakao, které se přes malé sítko

rozeselo po ploše jako ta skořice. Dnes je možností asi daleko více, jako třeba ovoce všeho druhu, med, oříšky, kokos, karamel a kdo ví co ještě. Tyhle modely mě ale moc nepřitahují, jsem
asi už starej a konzervativní. Zmrzlina s příchutí čabajky, nebo Olomouckých tvarůžků, mě taky
moc neoslovuje. K dětství krupicová kaše patří
a často si ji nesete celý život. Eliška Laštůvková si na ni vzpomněla, že i já jsem si v té chvilce vzpomněl, jak mi v jejím věku krupicová kaše
chutnala tolik, že jsem nepotřeboval k jídlu nic
jinýho a chutná mi vlastně dodnes.

Když se krupicová kaše dobře připraví, je
to učiněná dobrota. Jistě lepší než „umučený“
plátek sebelepšího masa, nebo variace dýňového kompotu jako ananas. Pro nás rybáře mám
ještě bizár – karas „alá“ losos. Když je něco „alá“,
smrdí to vždycky podvodem a málo kdy to sklidí
úspěch.
Přeji vám hezký konec prázdnin, školákům
šťastný vstup do školních lavic a jinak krásný,
zdravý konec léta.
Michal Mayer

MŮŽEME VÁM POMOCI
V rámci služeb Charity Šternberk poskytujeme pomoc rodinám a lidem s finančními problémy. Provoz služeb je poskytován díky podpoře z MAS
Moravská cesta v projektu ,,Podpora rodiny a snižování dluhové pasti na Litovelsku – druhá etapa
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0014300“.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zajišťuje podporu rodinám s jedním nebo více dětmi do
18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Služba poskytuje bezplatné poradenství. Sociální pracovnice pomáhá rodinám prohlubovat rodičovské schopnosti,
dovednosti a kompetence. Pracovnice pomáhají rodinám s jejích aktuální situací a společně se snaží najít správnou cestu k lepšímu. Existuje nespočet témat, na které se společně můžete zaměřit. Ať
už se jedná o ztrátu zaměstnání, pomoc se stanovením výživného a péči o dítě, komunikace s úřady,
pomoc se sepsáním různých úředních záležitostí
a mnoho dalšího. Můžete nás kontaktovat na čísle
731 643 780, služba může být anonymní, o Vašich
potížích se tak nikdo nedozví.
Poradna Nedlužím, pomáhá lidem nejen s finančními problémy, psaním a podáváním insolvenčních
návrhů, ale hlavním účelem této pomoci je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do
problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemo-

hou řešit sami. Sociální pracovnice poskytuje podporu těm, kteří jsou ohroženi finančními problémy a zároveň hledá řešení pro ty, kteří se v krizové
situaci ocitli. Dluhová poradna pomáhá:
• Kontaktovat věřitele – domluvit splátkové kalendáře, či nacházet jiná řešení,
• Bránit se neférovému jednání některých firem,
které poskytují finanční služby
• Vyřešit problémy s exekucí
• Zajistit oddlužení
Sociální pracovnici můžete kontaktovat na čísle
730 585 753.
Snažíme se pomáhat
lidem řešit i věci nad
rámec našich služeb
a být jim nápomocni
a zprostředkovat pomoc dle aktuálního
zdravotního stavu či
situace. Jsme tu do
toho, abychom Vám
s Vaší situací mohli
pomoci, porozuměli Vám a abyste na své problémy
nebyli sami.
Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují.
Charita Šternberk – středisko Litovel

PRONÁJEM POZEMKŮ
Hledám do pronájmu louky, pole. Výpověď u stávajícího pronajímatele
vyřídím za Vás, nevadí i delší výpovědní lhůta. Na pozemcích bude řádně
hospodařeno. Nájemné 4–5000 Kč / ha, možnost dalších služeb.
Více informací na:
Lukáš Zapletal, Hvozdečko 15, Bouzov
Tel.: 734 107 175
E-mail: farma.hvozdecko@seznam.cz
web: https://farma-hvozdecko.webnode.cz

LOS PODZIM 2021
1.A tř.sk.A

1.

Ne

08. 08. 2021

16:30

1. FC Olešnice

S. Chomoutov

2.

Ne

15. 08. 2021

17:00

S. Lesnice

1. FC Olešnice

3.

Ne

22. 08. 2021

16:30

1. FC Olešnice

Řetězárna Č. Ves

4.

Ne

29. 08. 2021

16:30

SK Paseka

1. FC Olešnice

5.

So

04. 09. 2021

16.00

1. FC Olešnice

SK Loštice

6.

So

11. 09. 2021

16:00

FK Bohdíkov

1. FC Olešnice

7.

So

18. 09. 2021

15:30

1. FC Olešnice

S. Troubelice

8.

Ne

26. 09. 2021

15:30

S. Konice

1. FC Olešnice

9.

So

02. 10. 2021

15:00

1. FC Olešnice

Maletín

10.

So

09. 10. 2021

15:00

TJ Postřelmov

1. FC Olešnice

11.

So

16. 10. 2021

14:30

1. FC Olešnice

S. Bělkovice

12.

So

23. 10. 2021

14:30

S. Náměšť n/H

1. FC Olešnice

13.

So

30. 10. 2021

14:30

SK Chválkovice

1. FC Olešnice

Krajský pohár
Čtv

28. 10. 2021

14:30

OFS PV/Smržice

1. FC Olešnice

Bouzovské noviny č. 4/2021 • Periodický tisk územního samosprávného celku obce Bouzov • Vychází 16. 08. 2021
Vydává Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25, IČ 00298719
Tel. 585 346 207, e-mail: podatelna@obec-bouzov.cz, www.obec-bouzov.cz
řídí redakční rada • 1x za 2 měsíce • bez jazykové úpravy • uzávěrka příštího čísla ke dni 03. 10. 2021 • Evidenční číslo: MKČR E 12627

