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Obec Bouzov vyhlašuje výběrové
řízení na pronájem parkoviště u hradu
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Předmětem nájemní smlouvy je parkoviště na pozemku p.č. 631/15 v k.ú. Bouzov
Minimální nabídková cena za roční nájem je stanovena na 400.000,-Kč + DPH
Doba pronájmu od 1. 4.2011 do 30. 11. 2012
Úhrada nájemného bude následující: 20% stanoveného ročního nájemného bude splatná při podpisu nájemní smlouvy, další část nájemného ve 4
rovnoměrných splátkách k 31. 7., 31. 8., 30. 9. a 30.
11.2011. Splátky v roce 2012 budou řešeny stejně.
Případný podnájem pozemku (prodejní stánky) se
musí řešit s vlastníkem pozemku.
Využití sousedního pozemku – louky par. č. 631/1
v k.ú. Bouzov k parkování vozidel návštěvníků v období, kdy nestačí kapacita parkoviště, se musí řešit
s vlastníkem pozemku.
Další podmínky týkající se především zajištění pořádku, čistoty a případné nezaplacení splátky nájemného v dohodnutém termínu budou řešeny v nájemní smlouvě
Termín předložení nabídky je do 10. 3. 2011 formou
zalepené obálky označené nápisem „PARKOVIŠTĚ“
Výběr nájemce bude řešit zastupitelstvo obce Bouzov, které jej bude mít na programu svého zasedání
v březnu 2011.

UPOZORNĚNÍ
v Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za
odvoz odpadů a poplatku za psa je k 31.03.2011. Po
tomto termínu bude účtováno navýšení.
v V pokladně OÚ Bouzov je třeba uhradit vyúčtování
tepla za rok 2010, zálohu na vodu za I. čtvrtletí 2011 a
stočné.
v 15. března 2011 v době od 9.00 – 11.00 hodin budou na Obecním úřadu v Bouzově přítomní pracovníci
Finančního úřadu v Litovli s nabídkou pomoci v souvislosti s podáním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010. Uvedená spolupráce a pomoc by se týkala zejména:
- dodání příslušných tiskopisů daňových přiznání
včetně pokynů k jejich vyplnění na obecní úřad
- výběru vyplněných přiznání od občanů v dohodnutém termínu
Své záležitosti si dále poplatníci mohou vyřídit na FÚ
v Litovli v úředních dnech: pondělí, středa, vždy od
8.00 – 17.00 hod. Ve dnech 21.3.2011 – 31.3.2011 budou
úřední dny a hodiny rozšířeny, a to každý den vždy od
8.00 – 18.00 hod.

č. 1/2011

Vážení občané,

touto cestou Vás chceme informovat, že probíhá aktualizace webových stránek obce (www.obec-bouzov.
cz). Z důvodu rozšiřování jejich struktury chceme oslovit ty, jenž mají zájem být na těchto stránkách umístěni
(např. zástupci organizací a spolků, podnikatelé). Naším cílem je zlepšit informovanost v oblasti činnosti a
fungování obce, veřejného života apod. Se svými náměty, připomínkami a nápady se můžete zapojit i Vy.
Za realizační tým Petra Leibnerová
Bouzov – Doly 13
mob.: +420 775190598
e-mail: p.leibnerova@centrum.cz

Kominictví – Roman Nevrlý tel. 724 102 802
Provádíme čištění – vložkování . opravy – napojení a
stavby komínů, kontroly stavu komínů s vystavením
revizní zprávy (od 1. 1. 2011 povinné).
Zprostředkování prodeje krbových kamen a vložek
včetně napojení a obestavby.
Koupím číslované fotografie z návštěvy prezidenta T. G. Masaryka na Bouzově v roce 1929,
buď celou sérii asi dvaceti fotografií nebo i jednotlivě. Rád zaplatím Vaši cenu. Kontaktujte mě, prosím,
na adrese: Ing. Jindřich Švec, Slunečná 4556, 760
05 Zlín 5, na tel. 732 211 342 nebo emailem na adrese jindrich.svec@email.cz
V Olomouci byla 1.února 2011 otevřena 1. bezplatná insolvenční poradna v Olomouci. Nabízíme bezplatně právní a účetní rady pro rodiny a
jednotlivce ve stavu předlužení. Pomoc s návrhem,
zpracováním a podáním návrhu na oddlužení.
Kontakt: 776 227 136
Adresa: Litovelská 15, Olomouc (konzultace možné
po tel. dohodě.)
Výhody Osobního bankrotu oproti exekucím
1. Splácíte po dobu 5ti let min. 30 % ze všech závazků
2. Neplatíte vysoké náklady na správu závazků
3. Po pěti letech jste Vy a Vaše rodina očištěna od
všech dluhů
4. Nebudou Vás navštěvovat exekutoři a zástupci vymáhacích agentur (žádné hovory, výhružky,
písemnosti nutící k jednotlivým úhradám)
5. Zůstane Vám vybavení domácnosti, leckdy i veškerý hmotný majetek

Paní Zdenka Krutilová oznamuje, že prodává
snáškové kuřice barvy červenohnědé, černé,
kropenky a bílé Lenghorny ve snáškovém stáří. Dále oznamuje, že přijímá již objednávky na
jednodenní i mírně rozkrmená housata, káčata,
husosokačeny, mulardy, brojlery i krůťata.
Prodej bude probíhat každý týden, vždy jeden den v
týdnu přímo na adrese, paní Zdena Krutilová, Velký
Týnec, ul. Komárov 273. Volejte prosím objednávky
na tel. číslo 603 326 248.

Zprávy z matriky za rok 2010
·
·
·
·
·

narodilo se 14 občánků
přistěhovalo se 26 občanů
odstěhovalo se 25 občanů
zemřelo 15 občanů
bylo uzavřeno 82 manželství

Dne 25. prosince 2010 uplynulo 25 let od úmrtí našeho
drahého manžela, tatínka a dědečka
Antonína Bártu z Jeřmaně.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Jubilanti
Březen
Paní Anežka Bártová		
Jeřmaň
Pan Jan Šťastný		
Bouzov
Paní Anna Snášelová 		
Jeřmaň
Pan Vilém Švec		
Kadeřín
Pan Jaroslav Sedlář		
Olešnice
Pan František Nejedlý		
Bouzov
Paní Dagmar Eliášová		
Olešnice
Paní Ludmila Arnošová		
Olešnice
Pan Antonín Fajt		
Bouzov
Paní Bernardina Róková		
Bouzov
Paní Marie Nosková		
Bouzov
Paní Marie Hamplová		
Podolí
Pan Jan Spurný		
Hvozdečko
Pan Josef Šipka		
Olešnice
Paní Pravomila Nejedlá		
Obectov
Duben
Pan Rostislav Vykydal		
Kovářov
Pan Václav Vařeka 		
Bouzov
Pan Ing. Miroslav Půr		
Bouzov
Paní Ludmila Procházková		
Jeřmaň
Paní Marie Vyroubalová		
Kozov
Pan Jaromír Holub		
Hvozdečko
Paní Anna Bártová		
Olešnice
Paní Marie Příkopová		
Bouzov
Paní Zdenka Zapletalová		
Olešnice
Paní Milada Kubíková		
Olešnice
Paní Zdenka Zemanová Krutilová Hvozdečko
Paní Helena Nejedlá		
Bouzov
Paní Vlasta Zendulková		
Hvozdečko
Paní Monika Pfistererová		
Bouzov
Paní Božena Navrátilová		
Bouzov
Pan Ing. Jiří Komárek		
Obectov
Pan Antonín Krumnikl		
Olešnice

Tříkrálová sbírka na Bouzovsku
dle jednotlivých vesnic
Bouzov a Doly
Kozov, Blažov, Kadeřín,
Bezděkov, Svojanov
Hvozdečko

17.105 Kč
7.113 Kč
2.210 Kč

Kovářov
2.580 Kč
Olešnice
2.604 Kč
Podolí
2.756 Kč
Celkem
34.368 Kč
– což je nejvíc v historii Tříkrálové sbírky.
Děkuji všem, kteří tak hojně přispěli. Koledníkům
děkuji za jejich obětavost. Zvláštní poděkování si zaslouží pan Emil Pluháček, který objíždí s koledníky
vlastním autem každoročně 5 vesnic. Pro příští rok hledáme dobrovolníky, kteří by mu v tomto záslužném poslání pomohl. Jediná obec, kterou se nám na Bouzovsku nepodařilo do tříkrálové sbírky zapojit, je Jeřmaň.
Věřím, že i tam se najde příští rok dobrovolník, který dá
dohromady skupiny koledníků.
Marie Fischerová
Charita Zábřeh vybrala za pomoci pana Zdeňka Nevrlého a jeho koledníků v obci Obectov 2 360 Kč.
I jim děkujeme za obětavost.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2011
v jednotlivých obcích
Ve 47 obcích našeho regionu koledovalo letos 102 skupinek koledníků:
Litovel
89 027,- Hvozdečko
Chořelice
4 919,- Olešnice
Nasobůrky
7 979,- Bílsko
Rozvadovice
4 852,- Vilémov
Unčovice
9 858,- Olbramice
Tři Dvory
7 986,- Dubčany
Savín
3 283,- Náklo
Myslechovice
6 146,- Mezice
Červenka
29 100,- Skrbeň
Hradečná
3 661,- Příkazy
Hrabí
3 873,- Hynkov
Měník
1 554,- Haňovice
Mladeč
5 402,- Kluzov
Sobáčov
3 020,- Cholina
Luká
7 343,- Senice
Ješov
3 471,- Cakov
Slavětín
3 071,- Odrlice
Měrotín
6 860,- Senička
Bouzov
17 105,- Náměšť
Kovářov
2 580,- Loučany
Podolí
2 750,- Pňovice
Kozov, Blažov,Kadeřín, Svojanov,
Bezděkov

2 210,2 604,4 363,11 012,4 118,4 919,18 986,6 542,19 019,21 590,5 383,6 567,1 930,9 270,26 954,4 717,3 954,10 844,6 565,12 362,13 073,7 113,-

Celkem bylo vykoledováno: 408 656 Kč
Po skončení koledování byly pokladničky na jednotlivých obecních úřadech rozpečetěny, sečteny a vykoledovaná částka odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol
7028. Z centrálního konta budou peníze rozdělovány
na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do regionů
na schválené projekty jednotlivých místních charit.
V minulém roce bylo použití pro místní projekty
Charity v Litovli následující:
80 000 Kč
podpora provozu pečovatelské služby
30 000 Kč
dovybavení půjčovny zdravotních pomůcek
20 000 Kč
podpora projektu Mateřského centra Rybička
42 000 Kč
přímá pomoc sociálně slabým rodinám
20 000 Kč
pomoc lidem postiženým povodněmi

Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem,
kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u
nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek,
kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali. 		
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

Informace o činnosti Pony klubu
Olešnice za rok 2010

Každý rok hodnotíme na výroční členské schůzi,
která se koná v prosinci. Výsledky sportovní činnosti
v letošním roce jsou, jak uvidíte ve zprávě, velmi pěkné. Dáme si na příští rok další předsevzetí, co bychom
chtěli uskutečnit ve sportovní činnosti, v chovu , ale i
v dalších aktivitách, které se u nás provádějí. Je to výcvik dětí v jízdě na ponících, vyjížďky do přírody,někdy
i několikahodinové, základní zkoušky výcviku jezdců a
mladých koní…
Členská základna se stále drží zhruba na stejném
počtu 35 - 40 členů. Máme zase pár členů nových, opět
několik členů odešlo.
Většina dětí dojíždí z okolí, ale i z větších vzdáleností a tak mají problém ježdění sladit se školou a autobusy.
Chovatelské akce, které Pony klub zajišťoval:
19. 03. Svod klisen a zápis klisen do plemenných
knih ČSP. V letošním roce byla ministerstvem zemědělství schválena sekce malý kůň s KVH 149- 156cm.
14. 8. 2010 se konal 8. ročník České národní výstavy Českého sportovního pony v Olešnicích. Počet vystavovaných koní se od loňských let zvednul. Bylo zde
předvedeno 44 poníků. Posuzovatelé: Ing. Stanislav
Hošák- předseda SCHČSP, Ing. Peler Jan- ředitel státního hřebčince Písek, Blahoslav Políček – tajemník Asociace svazu chovatelů koní ČR.
V krátkosti Vám sdělíme kde a kdy jsme se letos
účastnili závodů a jak se našim jezdcům dařilo na závodech. Podrobnější informace naleznete na.: www.ponyolesnice.estranky.cz
Naše jezdecké dvojice :
Celkem zajeli 160 startů, z toho získali 31x 1. místo,
22x 2. místo, 16x 3. místo, 12x 4. místo,
14x 5.místo, celkem umístění 95x, úspěšnost 59 %
Monika Dudová (14 let)
hřebec Durango (8 let), valach Šagy(7 let) a Sig(10 let)
Startů 50. Umístění 36 x, 1. místo 10x, 2. místo 7x,
3. místo 8x, 4. místo 4x, 5.místo 7x.
Inka Saparová ( 12 let)
klisna Delmora (9 let) klisna Gay Glory (9let)
Startů 31. Umístění 21x, 1. místo 10x, 2. místo 4x,
3. místo 2x, 4. místo 3x, 5. místo 2x.
Vendula Rokytová (11 let)
valach Cit (17 let), klisna Sheena (6 let), Gay Glory (9 let)
Startů 25. Umístění 13x, 1. místo 1x, 2. místo 4x,
3. místo 2x, 4. místo 3x, 5. místo 3x.
Hana Dostálová (13 let) – klisna Silber Loske(13 let)
Startů 22. Umístění 11x, 1. místo 4x, 2. místo 4x,
3. místo 3x, 4. místo 0x, 5. místo 0 x.
Lenka Dostálová (11 let) – klisna Cindarella(15 let)
Startů 12. Umístění 7x, 1. místo 4 x, 2. místo 2x,
3. místo 0x, 4. místo 1x, 5. místo 0.x
Vladimír Sapara (16 let) - valach Rarášek (4 roky)
Startů 20. Umístění 7x, 1.místo 2x, 2. místo 1x,
3.místo 1x, 4.místo 1x, 5. místo 2x.
Dále za nás startovali Lucie Dudová se Sigem, Monika Táborská s Lady, Petra Jurniková s Gay Glory.

Oproti roku 2010 jsme zajeli méně závodů , ale s
mnohem lepšími výsledky!
Velice se nám dařilo na Mistrovství. Získaly jsme
3 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Máme mistra a vícemistra ČR ve skocích, dva mistry Moravy a
Slezka + 1bronz ve skocích(v různých výškových kategoriích), dva vícemistry Moravy a Slezka ve všestrannosti + 1 bronz.
Poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv příspěvkem ať již finančním nebo materiálním nám
pomohli překonat tento rok. Jsou to: Krajský úřad
Olomouc, Městský úřad Litovel, Obecní úřad Bouzov, Česká jezdecká federace, ČSTV Olomouc, Mohelnická zemědělská společnost, KDH – Bílá Lhota, Pila Bezděkov nad Třebůvkou ,Vladimír Sapara,
Přemek Duda.
Dále bychom také chtěli poděkovat všem členům ,
jak rodičům tak i dětem. I těm, kteří u nás končí a přestupují jinam, za práci a výsledky našeho klubu.
Našim jezdcům za dobrou reprezentaci klubu, velkou píli a chuť závodit !
Závěrem chci popřát do nového roku 2011
všem členům, ale i ostatním, kteří nám pomáhali.
Hodně štěstí, zdraví a veškeré pohody i nálady, na
závodech dobré umístění a jízdy bez pádu.
Zpracovala: Lucie Odložilová
Za Pony klub Olešnice: Adolf Odložil

20. Bitva u Zvole
Před dvěma měsíci jsme opustili Zdeňka Kostku z
Postupic v létě roku 1468 při obléhání hradu Konopiště, kde sepsal svou poslední vůli. Aniž by to tušil, do
smrti mu přitom zbývaly jen necelé čtyři měsíce. Chceme-li s ním prožít poslední období jeho života, musíme
se alespoň zčásti seznámit s poměry, které tehdy v českém království vládly.
Během svého panování se český král Jiří z Poděbrad dostával pro svou kališnickou víru do stále větších rozporů s papeži Piem II. a po jeho smrti s Pavlem
II., který dokonce prohlásil krále Jiřího za kacíře. Do
čela křížové výpravy proti českému králi, která se na
popud papeže zformovala, se na jaře roku 1468 postavil uherský král Matyáš, bývalý manžel Jiřího dcery Kateřiny, která však po třech letech manželství ve věku
patnácti let zemřela.
Král Jiří neměl tehdy nepřátele pouze v Římě.
Doma se proti němu bouřila města v čele s Vratislaví
(jde o dnešní polskou Wroclaw) a zejména česká katolická šlechta. Šestnáct jejích příslušníků přešlo pod
vedením Zdeňka Konopišťského ze Šternberka a s
podporou papeže do opozice proti králi a v roce 1465
vytvořilo na jeho hradě Zelená Hora tzv. Zelenohorskou
jednotu. Je přitom zajímavé, že tento Zdeněk byl také
příbuzný krále Jiřího a zpočátku ho velmi aktivně podporoval. Postupně se ovšem od něho začal odklánět a
přecházet na stranu krále Matyáše. A právě při obléhání Konopiště, jednoho z dalších hradů, které Zdeněk ze
Šternberka vlastnil, sepsal Zdeněk Kostka z Postupic
svou poslední vůli.
Na stranu Zelenohorské jednoty se pak přidala
celá řada měst, na Moravě především Brno a Olomouc.
Naopak nedaleká města Litovel a Uničov zůstala věrná
Jiřímu a po jeho smrti Jagelloncům.
V čele křížové výpravy vtrhl uherský král Matyáš v
roce 1468 na Moravu a tím začaly několikaleté války
mezi králi Jiřím a Matyášem, které jsou v literatuře nazývány válkami česko-uherskými. Matyáš hned zpočátku dobyl několik měst, např. Třebíč, a na podzim téhož
roku vytrhl také proti klášteru Hradisko u Olomouce,
který stál jednoznačně na straně Jiřího. A tím se dostáváme konečně zpět k naší hlavní postavě - Zdeňkovi
Kostkovi z Postupic.
Premonstrátský klášter Hradisko prožíval v 15. století jedno z nejtragičtějších období své existence. Nejprve ho v roce 1429 zpustošila husitská vojska, pak o
několik let později táborité a zkázu dokonali samotní
Olomoučané. Obnoven byl teprve díky pomoci krále Jiřího, který jej také nechal zabezpečit vysokou obrannou zdí. Klášter se proto stal trnem v oku krále Matyáše, který mu odebral řadu statků. Přitom šlo o velmi
bohatý klášter, jehož pozemky sahaly až k Jevíčku a
Boskovicím a na druhé straně ke Kroměříži.
Na podzim roku 1468 se klášter stal terčem útoků
Matyášových vojsk. Vojenská posádka krále Jiřího, která obležený klášter bránila, se brzy dostala do vážného
nebezpečí – začalo váznout zásobování potravinami.
Proto Jiří v září rozhodl, že Zdeněk Kostka opustí česká bojiště a v čele oddílu o síle asi 5 000 mužů pomůže vojensky a zejména materiálně obleženému klášteru. Zdeněk Kostka se proto vydal z ležení u Kutné Hory
přes Vysoké Mýto, Litomyšl, poblíž Lanškrouna a Štítů
k Zábřehu, kde se k němu připojil se svými lidmi jeho
přítel, pán na Zábřehu Jiří Tunkl z Brníčka, bohatý moravský feudál a přívrženec krále Jiřího.

Jiří
z Poděbrad

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU

K dalšímu tažení směrem na Olomouc se
Zdeněk Kostka rozhodl
využít cesty po pravém
břehu řeky Moravy,
která byla sice kratší,
ovšem v cestě mu stály
vsi Rájec a Zvole, které
patřily olomouckému
biskupovi a v jejichž
tvrzích seděli přívrženci krále Matyáše. Mezi
těmito dvěma vesnice-

mi došlo k rozhodující bitvě.
Jak vypadal její průběh? Když vyjdeme při jejím popisu z historických materiálů, pak se vyvíjela asi následujícím způsobem.
Zatímco Zdeněk Kostka prošel s vojskem cestou ze
Zábřeha Rájcem, kde měl své sídlo biskupský nájemce
Jan Rájecký z Mírova, bez sebemenšího odporu, před
Zvolí zjistil, že další cesta je přehrazena zátarasem. Vyhnout se nebylo kudy, všude stály nepřátelské vojenské posily z Mohelnice a z hradu Mírova, které sem byly
staženy na pomoc zvolskému biskupskému nájemci,
rytíři Zikmundovi ze Zvole. Zdeňkovi tedy nezbylo nic
jiného než vybudovat před Zvolí polní ležení a čekat,
až se naskytne vhodný okamžik k rozhodujícímu útoku. Navíc mu nepřálo ani deštivé počasí, které tehdy na
konci září na Moravě vládlo.
Vojska uherského krále se několikrát pokusila
drobnými výpady napadnout ležení Zdeňkova vojska,
ale vždy neúspěšně. Rozhodující úlohu sehrál teprve
hejtman František z Háje, který se svou tzv. černou rotou přispěchal posílit řady uherských vojáků.
Tento František z Háje byl velmi zajímavou osobností. Zpočátku bojoval po boku husitů v husitských
válkách, po jejich skončení se spolu s dalšími zbytky
husitských vojsk – bratříky - přesunul do Uher, kde nakonec po porážce od krále Matyáše vstoupil i se svými
několika tisíci vojáky do jeho vojska. Matyáš ho v létě
1468 vyslal na Moravu, aby oblehl a vyhladověl českou
posádku v klášteře Hradisku. Odtud se přesunul 30.
září ke Zvoli a 1. října vytrhl k rozhodující bitvě.
Útok černé roty byl zdrcující. Zdeněk Kostka byl nucen se svým vojskem ustupovat zpět cestou k Zábřehu,
kde na něho ovšem v záloze čekali bojovníci ze zvolské
tvrze. Zpět do bezpečí v Zábřehu se tak dostala jen část
jeho původně mnohatisícového vojska.Těžce raněný
Zdeněk Kostka byl převezen také do Zábřeha na zámek
Jiřího Tunkla, ale tam hned druhý den zemřel. V bitvě
zahynulo kolem 600 vojáků českého krále, z nichž část
byla zabita, část se při útěku utopila v Moravské Sázavě
a Moravě. Tělo Zdeňka Kostky pak bylo dopraveno do
Litomyšle, kde byl pak pochován.
Stejně smutně dopadl i klášter Hradisko. Posádka, která klášter bránila, se nakonec 10. října musela
v beznadějné situaci vzdát a vydat ho nepříteli. Za to
jí byl povolen svobodný odchod. z obležení. To ale nebylo vše. O několik měsíců později byly klášterní budovy za trest se souhlasem papeže rozbořeny. K životu se
klášter znovu probudil až koncem 15. století, kdy začal
postupně získávat zpět i své původní majetky.
V příštím pokračování již ponecháme stranou další průběh česko-uherských válek, které bitvou u Zvole
zdaleka neskončily, a podíváme se na další osudy bouzovského panství i hradu po smrti Zdeňka Kostky z Postupic, jednoho z jeho nejvýznamnějších majitelů.
Jiří Marek

Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své
schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu a Informace o kontaktních osobách a místech,
kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který
formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do
domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu,
ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé
obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet
do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat společně s občanským průkazem.
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým
žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro
všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v
domácnosti třeba jen přechodně). Komisař přinese do
domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
Žlutý bytový list (každá domácnost - jeden)
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro
všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři
předají osobně proti podpisu. Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení.
Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese,
vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného
formuláře. Při předání formulářů se vás komisař zeptá,
jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto
cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky,
kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto
případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném
termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu
doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno
jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví
podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval,
můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne,
najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu
doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14.
dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších
pošt ve vašem regionu.

3) Rozhodný okamžik
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se
vyplňují podle skutečnosti platné v tento okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po
půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a
do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu
před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je
třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda
je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude
možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line. Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na
internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám
přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy
(jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se
vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru
kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům
v pořádku doručeny. Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi,
bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují,
odkaz na bezplatné stažení vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího
komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v
domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte. Může se stát, že nebudete mít možnost
být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se
komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět
bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou
linku 800 97 87 02, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete
ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou
P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru
vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno,
jak můžete formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02
bezplatná informační linka
projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail:		
info@scitani.cz
web:		
www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému,
kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít
sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného,
staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

1. FC Olešnice u Bouzova
– oddíl kopané
Vážení občané z Olešnic, takhle to všechno začalo.

Už jsem to nemohl dále poslouchat. Urážky a nadávky na mou osobu a Jana Kamlera ml. – trenéra 1.
FC Olešnice.
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pili malotraktor na sečení trávy. Ten nás stál 126 000,Kč, z toho jsme 50 tisíc sehnali sponzorsky, každý hráč
se podílel tisícikorunou a zbytek byl na půjčku. V loňském roce jsme zakoupili pojízdný zavlažovač na zalévání travnaté plochy, který nám ušetří spoustu práce,
a to že nemusíme každých 20 minut přemísťovat starý rozstřikovač a tahat hadice plné vody. Ani ten nebyl
zadarmo, stál 27 000,- Kč. Také jsme udělali odvodnění kolem hřiště, protože když hodně pršelo, bylo hřiště
pod vodou. Dále jsme obložili schody do budovy, udělali jsme nové střídačky, které by kupované stály 60 až
80 tisíc. Také jsme zhotovili lavky pro diváky, na které
nám dal dřevo p. Kolavík. Z těchto důvodů tohle hřiště
patří mezi nejlepší v okolí, ale je to zásluha několika
lidí, kteří nehledí na svůj volný čas a ani na to, že je to
majetek obce. A nehledí ani na to, že všechna ta práce
je ZADARMO. Nám stačí dobrý pocit z práce, která je za
námi vidět. Tu práci dokázali ocenit i fotbalisté Zábřeha a Konice, kteří u nás trénovali. Vedení těchto klubů
nechtělo věřit, že se o hřiště staráme sami a téměř za
své peníze, i když je hřiště obecní, jak každý říká. Já si
myslím, že areál je vizitka obce OLEŠNICE a každý kdo
jede kolem říká, jak pěkné máme hřiště.
A právě vy, občané OLEŠNIC, jste podepsali petici
proti nám, fotbalistům, kteří na tom, jak je hřiště pěkné, máme poslední dobou největší zásluhu. Jenže petice, která byla proti nám sepsána, se nezakládá na pravdě. Bylo vám řečeno, že fotbalisté Bouzova, my jsme
fotbalisté Olešnic, chtějí sebrat hřiště, že je koupené

pletivo, hřiště se oplotí a nikdo se na něj nedostane, a
také že zaléváme obecní vodou. Nic z toho však není
pravda. Máme vykopanou studnu, ze které se hřiště zalévá. Jen párkrát se v noci voda do studny připouštěla,
jelikož jí hasiči vystříkali při cvičení. Také se vykládalo,
že kvůli fotbalistům je slabý tlak a voda neteče, ale že
ve skutečnosti bylo slabé čerpadlo ve vodárně a prasklé potrubí v obci, to už nikdo nevidí.
Také vám popíši, jak to bylo v roce 2009 na turnaji „HODY CUP“, který pořádají hasiči Olešnic. V tomto
roce v říjnu hodně pršelo a hřiště bylo podmáčené nejen u nás, ale v celém okrese. Proto Okresní fotbalový
svaz zrušil všechny zápasy a přesunul je na jaro. Ale u
nás na Olešnicích je podle některých hasičů hřiště na
to, aby se na něm hrálo za každého počasí. Na hřišti běhalo celý den přes 100 hráčů a trávu zašlapali do bláta.
Pak každý říkal „tomu se nic nestalo“. Nás fotbalisty to
ale stálo 17 000,- Kč, a jak všichni víte, samo se nic neudělá. Možná to znáte z domova, když vám pejsek vyhrabe díry v trávníku nebo krtek udělá hromádky, tak
vás to pořádně naštve. Takže hasiči pořádali a fotbalisté opravovali. Nechci všechny hasiče házet do jednoho
pytle, protože při některých pracích kolem hřiště nám
někteří také dost pomohli.
Je pravda, že se nám nelíbilo, když po hřišti měly
běhat koně nebo mladí hasiči chtěli stříkat vodu na
hřiště, které bylo mokré a my měli druhý den mistrovské utkání. Také se nám nelíbilo, když na něm chtěli
jezdit na čtyřkolce. My, když je hřiště mokré, trénujeme
za brankou.
Je možné, že na Olešnicích odehrajeme jarní část
soutěže a fotbal tu skončí. Budeme si muset najít nové
zázemí nebo skončit úplně. I to je řešení, protože za takových podmínek se tady nedá pracovat a někomu bychom tím udělali radost. A na tom máte zásluhu i vy, občané Olešnic, kteří ani nevíte o čem je řeč a co se děje.
Přijdete na hřiště 1x nebo 2x za rok, někteří třeba za pět
let, ale podepíšete petici a hlavně dáte na lži. A možná
ještě na konec, kdo budoval hřiště? Na vybudování má
velkou zásluhu tehdejší zástupce starosty p. Kolavík a
starosta ing. Foltýn a ne ti „samozvaní budovatelé“.
Za 1. FC Olešnice Jiří Vlček, předseda oddílu kopané
FOTBALOVÝ KLUB SOKOL BOUZOV
Dovolujeme si pozvat všechny naše příznivce na jarní část fotbalové soutěže, která se
rozjede začátkem dubna. Nyní probíhá zimní příprava, a to v tělocvičně v Bouzově a za
příznivého počasí i venku. Stejně jako loni se účastníme turnaje na umělé trávě v Mohelnici,
kde jsou našimi soupeři 19.2. Lanškroun, 26.2. Mohelnice, 5.3. Kunčice, 12.3. Moravská
Třebová a 19.3. Troubelice.
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Rozpis utkání jarní části
16,00 Štíty
BOUZOV
16,00 BOUZOV
Mor. Beroun
16,30 Štěpánov
BOUZOV
16,30 Troubelice
BOUZOV
16,30 BOUZOV
Leština
16,30 Písečná
BOUZOV
16,30 BOUZOV
Vikýřovice
16,30 Loštice
BOUZOV
16,30 BOUZOV
Šternberk
16,30 Bludov
BOUZOV
16,30 BOUZOV
Loučná n. D.

podzim
2:3
2:1
1:4
2:2
1:1
0:4
2:0
0:6
3:1
2:5
1:0
Za FK Sokol Bouzov
Petr Formánek

šachový turnaj 2011
Stolní
tenis –Tříkrálový
MORIBUNDUS
CUP 2011
Dne 8. ledna 2011 se v obecní klubovně v Olešnicích uskutečnil za účasti 20 hráčů IX. ročník

ASDS Moribundus a SDH Olešnice zvou všechny,
kteří mají zájem se zúčastnit
VI. ročníku turnaje ve stolŽáci:
1. Jan Opravil
- Bouzov
1. Viliam Juriga
- Podolí
ním
tenise
(neregistrovaných
hráčů).
Turnaj se usku2. Martin Švec - Střemeníčko
Filip Leibner - Bouzov
teční
v sobotu 12.března2.2011
v 9:30 h v obecní klubov3. Jiří Trnka – Podolí
3. Dan Leibner - Bouzov
ně v
Olešnici. Hrát se bude v kategoriích muži a ženy.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem hráčům za účast a paní Ivetě Leibnerové za pomoc
Přihlásit
se
lze do dvojhry i čtyřhry a to nejpozději
s organizací
žákovského
turnaje.
do 10.března 2011
adrese:
Za ASDSna
Moribundus
a SDH Olešnice Miroslav Kolavík
Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 20, tel.: 773
– MORIBUNDUS CUP 2011
212STOLNÍ
743,TENIS
e-mail:
moribundus.olesnice@centrum.cz
šachového turnaje s následujícím medailovým pořadím:
Dospělí:

ASDS Moribundus a SDH Olešnice zvou všechny, kteří mají zájem se zúčastnit VI. ročníku turnaje
ve stolním tenise (neregistrovaných hráčů). Turnaj se uskuteční v sobotu 12.března 2011 v 9:30 h v obecní
klubovně v Olešnici. Hrát se bude v kategoriích muži a ženy. Přihlásit se lze do dvojhry i čtyřhry a to
nejpozději do 10.března 2011 na adrese:
Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 20, tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz

SDH Olešnice “X“ TEAM
2009 – 2010
Požární útok - stává se objektivním
až v okamžiku, kdy voda umí být v
proudnicích rychleji, než proudař
na čáře.
Dovolte nám, abychom Vás v tomto zpravodaji seznámili s činností jednoho z družstev Olešnických hasičů, které se soustředí na požární sport, a to hlavně na
disciplínu POŽÁRNÍ ÚTOK.
Začátkem roku 2009, když jsme museli skončit
v kategorii žáků kvůli věku, padl návrh založit družstvo
mužské kategorie. Základ týmu byl Jiří Dudek, Lukáš
Heinrich, Lukáš Hampl a Michal Šmoldas, dále se přidal Martin Bureš, Tomáš Hampl a Juraj Vaňák. Přestože
bychom správně měli spadat do kategorie dorost (náš
věkový průměr byl v první sezoně 17 let), soutěžíme od
počátku v kategorii muži a rovnáme se těm nejlepším
družstvům na Olomoucku, Prostějovsku a Šumpersku.
V dubnu 2009 jsme začali trénovat pod vedením Marka Heinricha. Pravidelným trénováním se pomalu přicházelo na to, komu pasuje jaký post. Dopadlo to takto: koš – J. Dudek, savice – J. Vaňák, stroj – L. Heinrich,
spoj B – L. Hampl, rozdělovač – M. Šmoldas, levý proud
– M. Bureš, pravý proud – T. Hampl. První tréninky požárního útoku jsme zkoušeli se zásahovým strojem PS
12, po nabrání drobných zkušeností, jsme začali trénovat se sportovním strojem PS 18. Museli jsme překonat
velké úsilí a nebezpečí, než jsme si na tento silný stroj
všichni zvykli. Naší první soutěží se stala 23. 5. 2009
Okrsková soutěž v Kozově, kde jsme získali první místo a výhrou jsme si tak zajistili postup na okresní kolo
v PS. První tvrdá zkouška se sportovním strojem PS 18,
byla Pohárová soutěž v Měrotíně, „Memoriál Josefa Vitoula“, kde jsme po nepovedeném útoku na 2B hadice
s časem 27,01 obsadili 12. místo. 20. 6. 2009 následovalo okresní kolo v PS, které se konalo v Šumvaldě. Zde
jsme se v naší oblíbené disciplíně požární útok umístili na 4. místě, útok byl proveden na 3B hadice s přetlakovým ventilem a nástřikovými terči. Po disciplínách
100 m s překážkami a štafetovým během 4x100m jsme
obsadili celkové 4. místo, což bylo doposud nejlepší
umístění v historii sboru. První ligová zkouška následovala 5. 7. 2009 v Pavlově, kde jsme se zúčastnili HOLBA CUPU tzv. Velké ceny okresu Šumperk v požárním
útoku. Zde jsme obsadili poslední příčky po neplatném útoku, který zavinila bouchnutá B hadice. Dne 11.
7. 2009 jsme vyrazili do Haňovic, na dnes už bývalou
Velkou cenu Olomoucka, kde jsme poprvé náš požární útok stlačili pod hranici 17 vteřin. Náš čas 16:52 na
2B hadice byl velkým úspěchem, stačil na 6. místo z
25 družstev mužů. 25. 7. 2009 jsme útočili na Pohárové
soutěži ve Vilémově, náš čas 17,66 na 2B hadice (zásahové), stačil na naší první výhru na pohárové soutěži.
Druhé místo se nám podařilo získat 1. 8. 2009 na Pohárové soutěži na Pindě, kterou pořádají hasiči ze Savína,
čas útoku byl 16:61 (2B hadice, zásahové). O týden později jsme vyjeli na další Pohárovou soutěž do Slavětína,
kde jsme zklamali a neuspěli, oba pokusy které jsme
měli, byly neplatné. Za velmi nepříznivého počasí jsme
se zúčastnili soutěže v Lišnici, která byla taky Pohárová
a na rozmáčeném terénu jsme obsadili 2. místo s časem 21,34 (2B hadice, zásahové). 29. 8. 2009 skončila
naše účast na Pohárové soutěži v Luké krásným 2. místem, kde byl náš čas 16,22 (2B hadice, sportovní). Vítězství nám uteklo opravdu o okamžik, předběhla nás

Cholina s časem 15,85. A už nás čekala naše poslední soutěž v této sezóně, a to na domácí půdě. Doma
se nám velice dařilo a s časem 16,52 (2B hadice, zásahové) jsme zvítězili. Naši první sezónu máme za sebou, ukončila ji domácí Pohárová soutěž 12. 9. 2009,
tuto sezónu jsme odjeli 11 závodů, což nám na první
rok stačilo. Trénovali jsme dvakrát až třikrát týdně útoky a běžci zepředu chodili navíc individuálně běhat. Již
v této době jsme se ale těšili na sezonu další, protože
vedení našeho sboru se dohodlo na „postavení nového
sportovního stroje PS 20 (1980 ccm). Pro „Máňu I“ (náš
starý stroj PS 18) si hned 13. 9. 2009 přijel nový majitel.
V listopadu začala zimní příprava na další sezónu, v tělocvičně na Bouzově.
ROK 2010, 2. sezóna, nový sportovní stroj 2,0L,
jiné prestižnější soutěže.
První výkřik nové sezóny byl, když jsme jeli 8. 4.
2010 k panu Poláškovi pro nový stroj PS 20 (1980 ccm).
Hned další den se po skončení zimní přípravy uskutečnil první trénink s tímto strojem, ale bohužel, na sucho,
nebudeme tady rozebírat proč se běhalo bez vody. Další trénink už se šel s vodou, hned na prvním tréninku
jsme pokořili hranici 15- ti vteřin, náš čas útoku byl
14,94, takže jsme si byli jisti, že by tato sezóna mohla
být úspěšná. (v roce 2009 jsme odjeli 11 závodů, v roce
2010 jich bylo 26). Největším úspěchem v této sezóně,
pro nás bylo vítězství okrskového kola v PS, bylo to po
10. v řadě pro družstvo SDH Olešnic. Další úspěch byl
v Tršicích na Okresním kole v PS, kde jsme se v disciplíně Požární útok umístili na 1. místě a po disciplíně
4x100m a 100 m s překážkami na celkovém 3. místě.
Nezapomenutelný okamžik, který se zapsal do historie
sboru, dvě ocenění v okresním kole. Ale asi náš opravdu největší úspěch byl, když jsme se proslavili na Prostějovsku. Dne 21. 8. 2010, jsme vyhráli Pohárovou soutěž v Kelčicích a tentýž den, pouze pod rouškou tmy,
jsme vyhráli noční soutěž v Nivě, která byla zařazena
do seriálu Velké ceny Prostějovska v požárním útoku.
11. 9. 2010 na domácí Pohárové soutěži „O putovní pohár starosty SDH Olešnice“, který věnovala Marcela
Kolínová, jsme vybojovali druhé místo s časem 14,73,
který překonal pouze Břevenec, a to časem 14,70. Poslední velký úspěch této sezóny byla soutěž v Tršicích,
kde jsme soutěžili o pohár hejtmana Olomouckého
kraje pana Tesaříka a o pohár poslance parlamentu
ČR pana Romana Váni. Získali jsme 3. místo. Našimi
náhradníky v této sezóně byli Filip Krampla a František
Vaňák. Pro příští rok jsme přibrali Petra Kopa. Je důležité poznamenat, že SDH Olešnice nereprezentuje jen
“X“ TEAM, ale je to i “A“ TEAM („stará garda“, která nás
spoustu naučila a poskytla zázemí), dále družstvo veteránů a asi v polovině sezóny se dalo dohromady i družstvo žen. Za rok 2010 se tato čtyři družstva zúčastnila
zhruba 50 závodů.
Chtěli bychom poděkovat SDH Olešnice, občanům
Olešnic, našim fanouškům, rodičům a všem dalším,
kteří nás podporují. Velké díky patří panu Jaroslavu
Sedlářovi st., který nás jako “X“ TEAM doprovázel ve
funkci starosty SDH dva roky.
Ještě jednou děkujeme SDH Olešnice, občanům
obce a obecnímu úřadu Bouzov za podporu, a za
to jaké máme zázemí na Olešnicích, jinak bychom
těchto výsledků nikdy nedosáhli.
Sponzoři: Marcela Kolínová (Podolí); Vodácká Restaurace Litovel; Stavební firma Tomek; Vápenka
Vitoul; Jan Holub, zahradnictví Hvozdečko; Obecní úřad Bouzov; Olomoucký kraj.

Pro “X“ TEAM začíná nová sezóna 16. 4. 2011
v Širokém dole na soutěži
„O putovní pohár VŘSR - memoriál V. I. Lenina”
v požárním útoku.
Bude to velká událost, protože tato soutěž je největší v republice, na dvou tratích zde startuje 160 družstev z České republiky a Slovenska.

Plán akcí Sborů dobrovolných hasičů
okrsku Bouzov na rok 2011

OKRSEK Bouzov
29. 1.
Ples hasičů okrsku Bouzov
6. 7.
Hasičský den okrsku Bouzov pod parkovištěm
SDH Bouzov
12. 2. Dětský maškarní bál a hasičský ples
30. 4. Účast na pietním aktu v Javoříčku
7. 5. Okrsková soutěž v požárním sportu na Bouzově
8 .5. Pouť sv. Gotharda na náměstí v Bouzově
6. 8. a 7.8. Jarmark u hradu
19.- 20. 8. Pož. dohled na hudebním festivalu v parku
26.- 28. 8. Balony nad hradem
1. 10. Branný závod pro mládež
30. 12. Zimní pochod
SDH Blážov
28. 5. Kácení máje
SDH Olešnice
8. 1. Šachový turnaj
12. 3.
Turnaj ve stolním tenise
30. 4. Olešnická nalivačka a stavění máje
28. 5. Dětský den a kácení máje
5. 7.
Turnaj v nohejbale
9. 7. 		Memoriál Jana Odložila v kopané
10. 9. (3.9.) Pohárová soutěž v požárním útoku
5. 11.		Turnaj v malé kopané (hody cup)
5.1 2. Mikulášská nadílka
SDH Hvozdečko 30. 4. Stavění máje
28. 5. Kácení máje a dětský den
23. 7. Memoriál L. Koukala
		
v nohejbale
SDH Jeřmaň
28. 5. Dětský den
			
2. 7.
Nohejbalový turnaj
			
17. 9.
Turnaj ve volejbale
SDH Podolí 12. 3. Ples vousatých - KD Bílá Lhota
28. 5. Kácení Máje + Dětský den
13. 8. Turnaj v malé kop. + diskotéka
23. 12. Předvánoční setkání u "svařáku".
SDH Kozov
25. 6.
Kozenky cup – 11. ročník
			
9. 7.
Karneval
			
13. 8. Sportovní odpoledne pro děti
SDH Obectov 19.3.
Turnaj v mariáši
4. 6.
Kácení máje
2. 7.
Turnaj v nohejbale

Tříkrálový šachový turnaj 2011

Dne 8. ledna 2011 se v obecní klubovně v Olešnicích
uskutečnil za účasti 20 hráčů IX. ročník šachového
turnaje s následujícím medailovým pořadím:
Dospělí:
Žáci:
1. Jan Opravil - Bouzov
1. Viliam Juriga - Podolí
2. Martin Švec - Střemeníčko 2. Filip Leibner - Bouzov
3. Jiří Trnka – Podolí
3. Dan Leibner - Bouzov
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
hráčům za účast a paní Ivetě Leibnerové za pomoc s
organizací žákovského turnaje.
Za ASDS Moribundus a SDH Olešnice Miroslav Kolavík

Medicínská péče v boji proti vráskám
Výplně vrásek , vyhlazení vrásek
patří mezi neinvazivní metody s okamžitým efektem a
minimální zátěží pro pacienta.
Díky výplním vrásek dodáváme objem tam , kde je zapotřebí.Efekt tohoto zákroku je okamžitý , ale ne trvalý.
Aplikace výplní je vhodné opakovat.
K výplni vrásek se nejčastěji používá kyselina hyaluronová , která se získává z živočišné tkáně nebo uměle –
biotechnologickou metodou. Používá se také k léčbě
kloubů a při očních operacích. Kyselina hyaluronová je
i přirozenou součástí naší kožní tkáně..S věkem , ale
její podíl klesá a i to je jeden z důvodů , proč se snižuje hladkost a přirozenost kůže. Přípravek s kysellinou
hyaluronovou je k dispozici v injekční stříkačce a vpichuje se pod kůži v místech , kde je ho potřeba. Vedlejší
účinky jsou u tohoto typu vyhlazení vrásek minimální
– těsně po aplikaci výplně vrásek se může objevit zarudnutí a tečkovité krvácení. Obojí , ale po chvilce odezní. Výplně vrásek mají samozřejmě lepší efekt u vrásek , které jsou méně hluboké. Kyselina hyaluronová se
také hodí ke korekci vrásek v okolí očí , úst , na kořeni
nosu , v očních partiích a ke korekci některých jizev.
MEZOTERAPIE
Je injekční metoda, která přirozeně podporuje tvorbu
kolagenu, elastinu a nových buněk, vypne kůži a vyrovná povrchové vrásky.Mezoterapie se používá jako metoda preventivní i léčebná. Mezoterapie je postup , kdy
se roztok kyseliny hyaluronové aplikuje mikroinjekcemi do střední vrstvy kůže – mezodermu. Její aplikací
je dosaženo intenzivní hydratace , následného vypětí
a zpevnění reliefu pokožky. Zvyšuje se cirkulace krve a
lymfy a tím výrazně podporuje regenerační činnost pokožky. Pomáhá tak předcházet objevování se prvních
vrásek. Mezoterapií dochází k vypnutí povrchových
drobných vrásek a intenzivní hydrataci. Je účinná při
korekci povrchových jizev po akné na tvářích. Mezoterapie je postup, kterým lze dosáhnout omlazení pokožky obličej, dekoltu a krku, ale také např. hřbetu rukou.
Pokud máte zájem o tyto metod , rádi Vám poradíme.
Laserová a dermatologická ambulance
Lékařská kosmetika
MUDr. Iveta Fremlová
				
Litovel 1. Máje 788,
				
tel.:585 343 243
				
kozni.litovel@seznam.cz
				
www.lekarska-kosmetika.cz

VÝZVA

Vážení spoluobčané, byl mi doručen dopis kritizující
poměry na hradě Bouzově, který je níže přetištěn. Bohužel se však pisatel nepodepsal, takže s jeho dopisem nejde dále nakládat, zejména ho nelze postoupit
k vyřízení odpovědným vedoucím zaměstnancům Národního památkového ústavu.
Moc prosím pisatele dopisu, aby se mi ozval, nebo ještě lépe aby svůj dopis zaslal generální ředitelce Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždě Goryczkové, Valdštejnské nám. 3, Praha 1, protože jinak vše
zůstane při starém a poměry na hradě, které jsou předmětem nevole a kritiky, se nezmění.
Jinak pisateli děkuji za vyjádřenou podporu.
PhDr. Hana Pavlů
Dopis nebude otištěn, anonymní dopisy nezveřejňujeme.		
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