Vážení spoluobčané,
Rok se sešel s rokem a opět dochází k bilancování činnosti obce za poslední období.
Nemohu nezačít událostí, kterou považuji za nejdůležitější ve svém působení ve funkci. Po
dlouholetém soudním sporu se čtyřmi subjekty – Lesy ČR, Národní památkový ústav,
Pozemkový fond ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR – se podařilo
získat majetek bývalého Lesního družstva obcí. Tento majetek představuje cca 2 000 ha lesů
a polností, také několik budov. Hodnota tohoto majetku je obrovská a určitě výnosy zajistí
stabilitu hospodaření obce do budoucna.
Kromě majoritního vlastníka, tj. Obce Bouzov, mají podíly majetku i další obce. V dohledné
době dojde k vytvoření společnosti, která bude pokračovatelem bývalého Lesního družstva
obce Bouzov. Sídlo společnosti předpokládáme v budově obecního úřadu. V současné době
se připravují kroky týkající se vlastního předání majetku a založení společnosti. Následující
měsíce přinesou hodně starostí, ale i kýžený efekt, na který jsme čekali řadu let. Touto
cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na získání všech možných informací
týkajících se historických dokumentů nezbytných k zahájení soudního řízení, ale hlavně
našemu právnímu zástupci JUDr. Josefu Jansovi, který dotáhl tento dlouholetý spor do
zdárného konce. Myslím, že si zatím ani pořádně neuvědomujeme, o jak důležitý mezník
v historii obce se jedná.
Z hlediska další činnosti je potřeba říct, že probíhaly práce na projektových dokumentacích
týkajících se připravované rekonstrukce náměstí a příjezdové komunikace ke hradu včetně
jejího osvětlení. Tyto projekty doporučila regionální rada k dalšímu dopracování,takže je
reálný předpoklad, že vlastní realizace proběhne v roce 2012. V tomto roce by také mělo
dojít k nasvětlení hradu.
Dále se dokončují práce na dokumentaci budoucí čističky odpadních vod, která řeší Bouzov
a některé místní části. Po vydání územního rozhodnutí budeme žádat o dotaci, bez které by
se tato rozsáhlá investice nemohla vůbec uskutečnit.
Jsme před vydáním stavebního povolení na rekonstrukci úpravny vody v Bouzově včetně
vybudování dalších dvou vrtů, které zajistí rostoucí potřebu pitné vody.
Je vydáno stavební povolení na revitalizaci části Blažovského potoka a rovněž v tomto
případě budeme žádat o potřebnou dotaci.
Z Drobnějších akcí pokračovala II. etapa oprav střech a fasád obecního úřadu, došlo
k úpravě kanceláří pro nově vytvářenou společnost na hospodaření v lesích. Byl
rekonstruován kříž ve Hvozdečku a provedena řada drobných oprav obecního majetku.
Obecně je třeba zdůraznit, že příjmy rozpočtu obce rok od roku klesají. V současné době
jsme na úrovni roku 2006 a ani předpokládané příjmy letošního roku nebudou dosaženy.
Tato situace se pochopitelně projevuje i na dalším možném rozvoji obce. Mluví se o novém
rozpočtovém určení daní, který by měl platit od roku 2013. Změnou systému by mělo dojít
k navýšení současných sdílených daní, což by v důsledku mělo přispět ke zlepšení příjmů od
roku 2013.
Příští rok bude pro nás velice složitý. Budeme muset učinit nepopulární opatření v omezení
provozních nákladů do doby, než se projeví příjmy z nově vytvořené společnosti. Oproti
minulosti kleslo úvěrové zatížení, kdy došlo ke splacení dvou dlouhodobých úvěrů, které
obec zatěžovaly. Je pravdou, že vzhledem k dalším investicím se připravují úvěry další,ale ty
budou spláceny až v dalších letech a navíc ze zdrojů mimorozpočtových.
Pochopitelně i v příštím roce se budeme snažit získat další dotace na drobnější investice.
Musíme si uvědomit, že ať se jedná o jakoukoliv dotaci, tak nikdy není stoprocentní a vždy
musí být použity vlastní prostředky.

Navíc v roce 2012 dochází k navýšení daně z přidané hodnoty, což se musí projevit i
v cenách vodného a topení. Ostatní poplatky zůstávají na stejné úrovni. Navýší se další
nákladové položky.
Kromě už zmiňovaných investic bude snaha zajistit co nejvíc dotací i na drobné
rekonstrukce, které je třeba udělat o jednotlivých obcích.
Tradičně na závěr bych chtěl poděkovat všem , kteří se podíleli na pořádání kulturněspolečensko-sportovních akcí v jednotlivých obcích. Bylo jich letos skutečně požehnaně.
Přeji všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku.
Ing. Zdeněk Foltýn

Upozornění obecního úřadu:
1/ 19. a 20. prosince 2011 budou pracovníci obce provádět odečty tepla.
Žádáme odběratele tepla, které nezastihnou, aby nahlásili stav
spotřebovaného tepla do konce roku na obecní úřad.
2/ Do konce roku, tj. do 21. prosince 2011 je třeba v pokladně OÚ uhradit:
- vyúčtování vodného a zálohu na IV. čtvrtletí 2011 (Bouzov a Olešnice)
- stočné za rok 2011
- zálohy na topení a nedoplatky vyúčtování za minulé roky (Bouzov)
- poplatek za odvoz odpadů
- nájemné

3/ Od nového roku bude OÚ vydávat kromě žlutých pytlů na plasty i oranžové pytle
na tetrapaky (krabičky od mléka, džusů ….)
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Pondělí 19. prosince 2011
Úterý 20. prosince 2011
Středa 21. prosince 2011
Čtvrtek 22. prosince 2011
Pátek 23. prosince 2011
Úterý 27. prosince 2011
Středa 28. prosince 2011
Čtvrtek 29. prosince 2011
Pátek 30. prosince 2011

7,00 – 17,00 hod.
7,00 – 15,00 hod.
7,00 – 17,00 hod.
7,00 – 15,00 hod.
ZAVŘENO
7,00 – 15,00 hod.
7,00 – 17,00 hod.
7,00 – 15,00 hod.
ZAVŘENO

POKLADNA OBECNÍHO ÚŘADU BUDE OTEVŘENA DO STŘEDY 21.
PROSINCE 2011.

Víte, že
 v letošním roce se zatím:
narodilo

8 dětí

přistěhovalo

24 občanů

odstěhovalo

12 občanů

zemřelo

8 občanů

 na Bouzově bylo uzavřeno

72 sňatků

v Luké byly uzavřeny

2 sňatky

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
25. Pověst o pŧvodu rodu Haugvicŧ

V roce 1494 přecházel hrad a celé rozsáhlé bouzovské panství do rukou nových majitelů,
příslušníků šlechtické a později panské rodiny Haugviců z Biskupic. V jejich erbu, který
můžeme zjednodušený vidět i na druhém nádvoří bouzovského hradu, spočívá na červeném
podkladě beraní hlava se zlatými rohy. Vzhledem k tomu, že toto číslo Bouzovských novin
vychází v čase vánočním, ponecháme historii rodu Haugviců a jejich život na našem panství
do příštího pokračování a dnešek věnujeme něčemu alespoň trochu oddechovému - právě
pověsti o jejich erbu. Těch pověstí je celá řada, ale my se budeme opírat o jednu z prvních,
kterou ve svém díle Zrcadlo slavného Markrabství Moravského zachytil významný polský a
český historik, velký znalec šlechtických rodin a jejich erbů, Bartoloměj Paprocký z Hlohol.
Připomeňme, že žil střídavě v Polsku a na Moravě ve 2. polovině 16. a v prvních desetiletích
17. století.
A nyní již samotná pověst:
Kdysi dávno, kdy v našich končinách vládli markomanští králové, byly války se
sousedními národy na denním pořádku. Tak tomu bylo i tehdy, kdy se Markomané rozhodli
zaútočit na charvátskou zemi, ležící v našem východním sousedství. V zámku, který stál ve
městě na pomezí té země, tamní král ponechal zkušeného rytíře, zběhlého ve válečném umění,
a poručil mu, aby spolu s místním lidem zámek chránil.
Sotva král z města odjel, přitáhlo znenadání k městu početné markomanské vojsko a
zámek oblehlo. Nepřátelé viděli, že přímým útokem zámek nepokoří, a proto se rozhodli, že

dlouhým obléháním zámecké obránce vyhladoví a těm pak nezbude nic jiného, než otevřít
brány a vzdát se obléhatelům na milost.
Dny a měsíce plynuly a na válečném poli se nic neměnilo. Obléhající vojáci, kterým už
z dlouhé nečinnosti byla dlouhá chvíle a přepadal je stesk po domově, přemýšleli, jak zámek
dobýt a jeho ochránce oklamat. Ti zase naopak spoléhali na sílu svých pevností a dávali
všemi způsoby najevo, že zásoby potravin jim stále bohatě stačí.
Tato situace ale nemohla trvat věčně. Na zámku skutečně pomalu začalo docházet jídlo a
pití. Proto se obránci společně domluvili, že se nepříteli vzdají pod podmínkou, že nebudou
popraveni a bude jim zachován život. O tomto svém rozhodnutí chtěli začít bez meškání
s obléhateli rokovat.
Rytíř, kterého král ponechal na zámku jako svého zástupce, však s obránci nesouhlasil.
Napomínal je a prosil, aby ještě vydrželi a nepříteli se nepoddávali. Oznámil jim, že do tří dnů
očekává od krále, svého pána, účinnou pomoc, a sliboval, že se jim král za prožitá strádání
velkoryse odmění.
Rytíř nejen prosil, ale vymyslel i plán, jak obléhající vojáky oklamat. Poručil zabít berana,
jediné zvíře, které ještě na zámku zbylo, a naposledy se bohatě posilnit. Dále přikázal, aby
krev zabitého berana jímali do nádob, potom v ní namočili několik volských kůží a ty
rozvěsili na hradby.
Zámečtí poslechli rady zkušeného rytíře a jeho přání vyplnili. A výsledek na sebe nenechal
dlouho čekat. Jakmile nepřátelští vojáci uviděli rozvěšené kůže, musela je napadnout jediná
možná věc, totiž že na zámku mají ještě potravy dostatek. Proto jejich velitel vydal rozkaz
ukončit obléhání a vydat se zpátky k domovu.
Po jisté době přijel do města tamní král se svým vojskem a velice se podivil, když viděl, že
nepřátelé odtáhli a na zámku mají k jídlu pouze jednu beraní hlavu. Když mu lidé
povyprávěli, jakým způsobem se zbavili dotírajících nepřátel, všechny obránce král bohatě
odměnil a udatnému rytíři na věčnou památku za záchranu města a zámku daroval erb právě
s beraní hlavou. A odtud snad pramení bájný počátek tohoto později slavného a bohatě
rozvětveného rodu, o němž si budeme vyprávět příště.
Jiří Marek

Školní rok je v plném běhu, máme za sebou čtvrtletí a tak si zkusme připomenout, co
se u nás zatím letos událo.
V září jsme byli na představení Kdopak by se
vlka bál v Moravském divadle v Olomouci – bylo
opravdu povedené!
V říjnu navštívili šesťáci a sedmáci Muzeum
harmonik v Litovli.
Proběhly už dva výlety turistického kroužku.
Jeden byl zaměřený na geocatching – tedy
novodobé hledání pokladu v okolí Bouzova. A ten

druhý byl kousek dál. Jeli jsme do Jeseníků na pořádnou túru. Na trase Ramzová–
Smrk-chata Paprsek-Staré Město jsme ušli skoro 20km. Nejmladší účastník byl
třeťák a zvládl cestu na jedničku!
Říjnový čas patří v naší škole už tradičně králům, královnám a jejich družinám. Do
šachového turnaje se přihlásilo šestnáct borců. Po krutých partiích se ukázalo, že
tady máme vyloženě šachovou rodinu. V mladších
totiž zvítězil Honza Juriga a ve starších Vilda
Juriga. A aby to nebylo líto třetímu bráchovi, tak
Patrik Kutra skončil na třetím místě spolu s Danem
Leibnerem. Další umístění – mladší druhý Patrik
Zapletal – starší druzí Michal Blechta a Filip Leibner
(další šachová rodina?) a třetí Kryštof Čepák. Všichni
jmenovaní reprezentovali naši školu na krajském
přeboru v Olomouci. Mladší přivezli diplom za 7.
místo a starší za 5. Gratulujeme!
Oblíbený závod autíček na dálkové ovládání vyhrál už potřetí za sebou ostřílený
závodník Vojta Machala. Na druhém místě se tentokrát umístil se svým fárem
František Mayer a na výborném třetím místě skončil Honza Hekele. I ostatní
borci ale zajeli trasu perfektně a o vítězích rozhodovaly jen vteřiny !
Zároveň probíhal i závod kočárků. Nejlépe proběhli náročnou trasu hned čtyři
závodníci – Lucka Kuhnová, Nikolka Koutná, Kája Bártová a Jirka Štefan.
Nechápeme, kde se v něm vzal tak bravurní styl. Na druhém místě skončila Alča
Vlasáková a na třetím Markéta Grézlová. (Doufejme, že netrénovala s mladším
bráchou.) Konkurence byla veliká, celkem se běhu s kočárkem zúčastnilo
devatenáct soutěžících. Rodiče se ovšem nemusí
obávat, závod neproběhl v rámci výuky k rodičovství,
ale jako výborná legrace!
Listopadová scrabblemánie probíhala letos také už
potřetí. Každý, kdo měl chuť a čas, mohl chodit
odpoledne do počítačovky a sbírat body za složená
slova. Nejen, že je u této hry zábava, ale taky si
pěkně rozšiřujeme slovní zásobu a trénujeme
pravopis. A výsledky? Nejlepší tři tvůrci slov jsou
v mladší kategorii první Tobi Řezníček, druhá Verča Koutná a třetí Patrik Kutra.
Za starší vyhrála Nikolka Koutná, následovaná Honzou Jurigou a Natálkou
Koutnou. V nejstarších porazila Nikola Příkopová celkem těsně Míšu Novákovou!
Prvňáci a druháci se byli podívat ve školce na moc hezké divadlo: Řekne ti to
přísloví.
Ve školce také proběhly charitativní akce. Děkujeme všem, kteří se zapojili a
koupili si knížku nebo vánoční hvězdu!
Krom toho všeho se samozřejmě učíme, radujeme se z nových počítačů, které
máme od září díky projektu EU peníze školám, chodíme do kroužků – můžeme si
vybrat – máme keramický, výtvarný, dramatický, sportovky, anglickou konverzaci,
deskové hry, turisťák… Měli jsme tu Mikuláše a taky chystáme Betlém, zdobíme
školu, vyrobili jsme si adventní věnečky, připravujeme vánoční koncerty – flétny i
housle, budeme se spolu učit péct vánoční cukroví, půjdeme zdobit stromeček

zvířátkům a těsně před prázdninami si uděláme ve třídách besídky. To, že se těšíme
na Ježíška, nemusíme ani říkat!
A Vám přejeme příjemný čas adventní, pohodové Vánoce a veselého Silvestra.

děti a učitelé z naší školy

Více na www.zsbouzov.cz

Poděkování správě hradu
Každým rokem navštěvujeme kostýmové prohlídky, musíme konstatovat, že mají vzestupnou
tendenci. Podzimní prohlídky byla téměř profesionální, chtěli bychom všem účinkujícím
vyslovit svůj obdiv a dík. Do další práce přejeme hodně, hodně úspěchů a už se těšíme na
příští rok.
Líbí se nám i dekorace, která je vždy jiná.
Senioři

OTVÍRÁNÍ JESLIČEK
v sobotu 24. prosince ve 14:00 hod
v bouzovském kostele
( Přijďte se podívat jak to vlastně bylo, když se narodil Ježíšek. Mŧžete si
poslechnout a třeba i zazpívat známé koledy.
Vypněte plotnu, zhasněte televizi a pojďte mezi nás.)

Krátkou jesličkovou hru si pro vás připravili děti
z bouzovské farnosti.

Farnost

Bouzov Vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v režii rodiny Kolčavové,
který se bude konat
v radničním sále obce Bouzov

v neděli 8. ledna 2011 v 17:30 hodin.
Přijďte si prodloužit vánoční čas, poslechem, krásné hudby.

Další možnost využití volného času
Po mnoha měsících se podařilo zprovoznit posilovnu ve dvoře obecního úřadu, kde je zajištěn
veškerý komfort ke cvičení. Nabízí se tak další možnost využití volného času.
Klíč od tohoto zařízení je k dispozici v Radničním sklípku u pana Tomáše Michla.
Podle zájmu bude následně vyhotoven rozpis, který umístíme ve vlastním zařízení, kde budou
také k dispozici pokyny zajištění řádného provozu.
Obecní úřad tímto děkuje všem, kteří se podíleli na úpravách tohoto prostoru a zvláště
sponzorům, kteří zajistili potřebné stroje na cvičení. Předpokládáme, že posilovna bude
během provozu neustále doplňována novými prvky.



 Informace o činnosti Pony klubu Olešnice za rok 2011
Blíží se konec roku a my provádíme již každým rokem hodnocení chovatelské a sportovní činnosti za
uplynulý rok.
Což hodnotíme každým rokem na výroční členské schůzi. 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.
V letošním roce nám opět odešlo několik starších zkušených rekreačních i závodních jezdců a
přibylo pár mladých a nezkušených.
Letos nás nejvíce reprezentovali: Monika Dudová s Durangem, Vendula Rokytová s Citem a
Delmorou, Inka Saparová s Gay Glory, Vladimír Sapara s Raráškem. Dále se k nim přidaly i 4nové
mladé a nezkušené jezdkyně Tereza Eibová, Marie Zlámalová, Barbora Švubová, Eliška Látalová,
které v letošním roce úspěšně absolvovaly Zkoušky základního výcviku jezdce. Tyto jezdkyně nás
především reprezentovali na veřejných trénincích ve skocích. (tento koloběh není pouze v našem
klubu, ale ve všech klubech)
Opět se nám velice dařilo na MČR a Mistrovství Moravy a Slezka.
Medaile domů dovezla Monika Dudová s Durangem a to zlatou z Mistrovství Moravy a Slezka ve
všestrannosti a bronzové z Mistrovství Moravy a Slezka ve skocích a drezuře.

Medaile dovezla i Vendula Rokytová s Citem a to stříbrnou z MČR ve všestrannosti také zlatou z
Mistrov
ství Moravy a Slezka ve všestrannosti, bronzovou ze skoků, ale stříbrnou s klisnou Delmorou.
V drezuře z Mistrovství ČR i z Mistrovství z Moravy a Slezka ji medaile utekla s Citem vždy o kousek
a skončila v obou mistrovství na krásném4.místě.
Počet startů se oproti loňskému roku moc nezměnil, výsledky jsou vzhledem úbytku zkušených
jezdců o něco horší. Což se dalo čekat. O to máme větší motivaci do dalších let.
Letos v červnu jsme se také poprvé zúčastnili výstavy hospodářských zvířat v Brně, kde jsme
vystavovali a předváděli dva plemenné hřebce s velkým úspěchem.
V letošním roce v srpnu se konal devátý ročník celostátní výstavy ČSP. Přítomno bylo více jak 45
koní. Tato výstava se rok od roku zlepšuje co do kvality organizace tak i chovaných koní.
V měsíci září jsme již po 11 navštívili mezinárodní výstavu koně v akci v Pardubicích rovněž
s dobrým hodnocení, ale také s dobrými výsledky ve vozatajském parkuru.
Je to opravdu velmi stručná zpráva, ale kdo by měl zájem o Pony klubu vědět více, tak se může
podívat na naše stránky www.ponyolesnice.estranky.cz

Plán na příští rok nevypadá moc příznivě, laťku ve sportu i v chovu jsme nasadili moc vysoko,
bude problém se na takové úrovni udržet. Jedná se hlavně o finance. Rok od roku se vše zdražuje
(startovné, doprava, ustájení na závodech, výbava a výstroj jezdců i koní) Všichni mají stále méně fin.
prostředků na zábavu a kariéru mladých jezdců. (což se začíná projevovat na účasti na závodech)

 Poděkování 
Poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv příspěvkem ať již finančním nebo materiálním nám
pomohli v tomto roce. Jsou to:
Krajský úřad Olomouc, Městský úřad Litovel, Obecní úřad Bouzov, Česká jezdecká federace,
ČSTV Olomouc,Vladimír Sapara, Přemek Duda
Oslovili jsme i další subjekty a žádali od nich nějakou pomoc, ale bezvýsledně.
 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 2012 všem členŧm, 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

SDH Olešnice “X“ TEAM – Soutěžní
sezóna 2011
Zpráva o činnosti družstva olešnických hasičů ze soutěží
v požárním sportu, a to zejména z disciplíny požární útok.
V tomto roce jsme se poprvé stabilně zapojili, do soutěže
v požárním útoku zvané HANÁCKÁ EXTRALIGA v PÚ. HE
měla v tomto roce celkem 11 závodů a my se zúčastnili všech.
V této soutěži postupně sbíráte body za umístění v jednotlivých závodech a na posledním
závodě v Tovéři se vyhlásí a ocení celková tabulka ligy. Nato, že jsme byli v HE jako úplní
nováčci, postarali jsme se o velké překvapení, po čtyřech závodech jsme ligu vedli. Nakonec
jsme se po odjetí všech 11 závodů umístili celkově na 6. místě se ziskem 95 bodů.
HANACKÉ EXTRALIGY se letos zúčastnilo celkem 60 družstev, z toho jich 28 jezdilo HE
stabilně. Proto je pro nás 6.místo velký úspěch. Mezi „starými manšafty“ jsme si vysloužili
přezdívku „skokani HE“.
Dále jsme se zúčastnili dvou závodů EXTRALIGY ČESKÉ REPUBLIKY v PÚ , byli jsme na
závodě v Lavičkách a v Sedlejově, dále jsme se zúčastnili dvou soutěží Velké ceny
Šumperska (HOLBA CUPU) v Pavlově a Ráječku.
Již tradičně jsme vyhráli Okrskovou soutěž a zúčastnili se Okresního kola v PS. Jako každý
rok jsme bojovali o první místa na pohárových soutěžích, pohárovek jsme odjeli celkem 11.
Tuto sezónu pro nás byla obrovská radost si zaběhnout po asfaltové trati na nejprestižnější
pohárové soutěži v ČR. Bylo to 24.4. v Širokém Dole, této soutěže se účastní zhruba 170
družstev z Česka a Slovenska. Umístili jsme se na 52. místě s časem 16,88 náš první terč ale
srazil levý proudař Martin Bureš v čase 14,29. Vítězem této soutěže se stalo slovenské
družstvo DHZ Zbora s časem 14,32. Našemu levému prudaři Martinu Burešovi byla
naměřena rychlost běhu při sprintu 31 km/h a byl mezi osmi nejrychlejšími na této prestižní
soutěži.
Tato sezóna byla pro “X“ TEAM třetí a nebyla poslední, už se připravujeme na příští rok.
Kdyby měl někdo zájem, tak chodíme každou neděli od 15:00 – 17:00 do tělocvičny v Bílé
Lhotě.
Naše sestava v tomto roce byla: koš – Jiří Dudek, spoj savic – Filip Krampla, strojník – Lukáš
Heinrich, béčka – Petr Kop, rozdělovač – Tomáš Hampl, pravý proud – Lukáš Hampl, levý
proud Martin Bureš.
Náhradníci: Juraj Vaňák, Michal Šmoldas, Pavel Sedlář
V tomto roce se “X“ TEAM zúčastnil celkem 30 soutěží. „A“ TEAM, Veteráni a naše holky
závodili celkově zhruba na dalších 15 soutěžích.
Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří nás podporují a přispívají na naši činnost.
Děkujeme členům SDH Olešnice, občanům Olešnice za podporu a také všem fanouškům.
Další díky patří našim sponzorům a firmám, které podporují naši činnost nejen finančně, ale i
materiálně: Vodácká restaurace Litovel, Marcela Kolínová – Podolí, Vápenka Vitoul, Josef
Šipka – Olešnice, Olomoucký kraj, Obec Bouzov, Pyrodon Olomouc, Pan Holub –
Hvozdečko.
Za SDH Olešnice – “X“ TEAM
Jiří Dudek

Olešnická nalivačka
Dne 23.4.2011 v naší vesnici se konal 2.ročník hasičské soutěže v naběračce
„Olešnická nalivačka 2011“
této soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev. Zvítězilo družstvo Břevence.

Pohárová soutěž „O věčně putovní pohár starosty SDH Olešnice“
v požárním útoku
Další soutěž jsme pořádali dne 10.9.2011, této soutěže se letos zúčastnilo celkem 36
hasičských družstev. Je to velký krok dopředu. Dříve k nám jezdilo zhruba 15 družstev.
Tento den zde zvítězilo družstvo z Domamyslic (okres Prostějov) s časem 14,01, 2.místo
Haňovice (14,44), 3.místo Odrlice (14,65). Domácí “X“ TEAM nezvládl ani jedno kolo podle
představ, skončil až na 14.místě. Olešnické Áčko skončilo na 13.místě s časem 16,29, tito
borci už spolu soutěží spoustu let a časy, kterých jsou schopni dosáhnout po těchto letech jsou
opravdu výborné. Naše holky se v kategorii žen umístily na 3.místě. Dále máme ještě
veterány a ti si vybojovali 2.místo.
Chtěl bych zde pochválit hasiče z Jeřmaně, kteří se ničeho nebáli a vyzkoušeli u nás na
Olešnicích, jaký je dnešní Požární sport. Zúčastnili se a bojovali, když nepočítám
domácí, tak to bylo jediné družstvo z Bouzovského okrsku, které k nám na Olešnice
tento den přijelo soutěžit.
Za SDH Olešnice Jiří Dudek

HODY CUP 2011
Dne 5. listopadu 2011 se uskutečnil na hřišti v Olešnici již XV. ročník turnaje v malé
kopané. Turnaj se uskutečnil za účasti 12 družstev, která se umístila v následujícím pořadí
(pro porovnání je v závorce uvedeno pořadí z předchozího ročníku) :
1. 1. FC Literpoll (3)
2. Kinder Laky (8)

3. Slavoj Loštice (1)
4. Římani Kladky (4)
5. Mexico
6. Piškoti Olomouc
7. Moribundus Olešnice (7)
8. Medvědí tlapičky
9. Střemeníčko (6)
10. X Team (11)
11. První pivní
12. 1. FC Buldox (2)
HISTORIE HODOVÝCH TURNAJŮ - vítězové: 1997 TJ Slavoj Loštice,
1998 Jeřmaň, 1999 Bouzov, 2000 Zenit Č. Lhota, 2001 Moribundus Olešnice, 2002 TJ Luká,
2003 FC Levotil, 2004 FK Říman Kladky, 2005 FK Říman Kladky, 2006 Slavoj Loštice, 2007
Slavoj Loštice, 2008 Slavoj Loštice, 2009 Římani Kladky, 2010 Slavoj Loštice
Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům i divákům za účast, sponzorům za ceny a všem
lidem, kteří pomáhali při přípravě turnaje.
Nashledanou při dalším - XVI. ročníku, který se uskuteční 10. listopadu 2012 !!!
Za ASDS Moribundus a SDH Olešnice Miroslav Kolavík

A S D S

M o r i b u n d u s
p o ř á d
v sobotu 7.ledna
v obecní klubovn

a S D H O l e š n i c e
a j í
2012 v 13:30h
ě v Olešnicích

Tříkrálový šachový turnaj
- dospělí
- žáci (věk do 15 roků)
Startovné činí 30,- (dospělí)
Kategorie:

Přihlásit se můžete do 6. ledna na adrese:
Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 20, tel.: 773 212 743
e-mail: :moribundus.olesnice@centrum.cz
Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte si vzít sebou pevné nervy a dobrou
náladu.

SOKOL BOUZOV
Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si stručně zhodnotit podzimní část fotbalové sezóny 2011/2012. Jak jste
byli informováni v srpnovém čísle Bouzovských novin, nastala ve fotbalovém klubu Sokol
Bouzov velká změna. Po ukončení činnosti Davida Crhy a jeho otce v bouzovském fotbale
zde začalo hrát úplně nové mužstvo složené z kluků, kteří zde hrávali především
v mládežnických kategoriích. Znovu je třeba vyzdvihnout zásluhu Jirky Švece na vybudování
našeho mužstva. To jsme přihlásili do III. třídy OFS Olomouc, kde je záruka plného počtu
čtrnácti mužstev. Chtěli jsme se vyhnout problému IV. třídy, kde se neví, kolik mužstev se do
soutěže přihlásí. Většinou je to menší počet, což znamená i méně zápasů. Bohužel se naplnili
naše prognózy, že budeme bojovat o záchranu. Nejvíc nás ovšem mrzí, že ze třinácti zápasů
jsme pouze ve dvou případech na soupeře nestačili, a to v Náměšti a v Babicích. Ve většině
ostatních utkání jsme byli minimálně rovnocenným soupeřem, ale k naší smůle jsme
nedokázali proměnit i ty nejvyloženější šance, což znamenalo ztrátu důležitých bodů. Také
jsme v některých zápasech měli díky pracovním povinnostem a zdravotním problémům
některých hráčů potíže s poskládáním jedenáctky, což se na hřišti také projevilo. Za Bouzov
na podzim bojovali tito hráči: Martin Dvořáček, Petr Jakša, Jiří Jaroš, Michal Jaroš, Michal
Konečný, Radek Konečný, Jaroslav Křížek, Miloš Kučera, Robert Losa, Martin Rosí,
Vladislav Řezníček, Rostislav Stach, David Škrabal, Michal Šmíd, Martin Wagner, Michal
Hopják a Robin Heidenreich. Trenérem mužstva je Karel Procházka a zdravotnicí Andrea
Vymazalová.
Rádi bychom poděkovali všem fanouškům, kteří ve velmi hojném počtu navštěvovali
naše zápasy a podporovali nás i na venkovních hřištích.
Především je však nutno poděkovat dobrovolným nadšencům, bez jejichž práce
v zázemí bychom nemohli fungovat. Jsou to: Ladislav Dvořáček, Dalibor Hapl, Vladimír
Aigl, Radek Konečný, Vlasta Konečná, Michal Blechta, Tereza Kolářová, Denisa Průchová,
Bohdana Průchová, Jaroslav Nejezchleba a František Kukrle. Poděkování patří i
zaměstnancům obecního úřadu v čele se starostou ing. Zdeňkem Foltýnem.
Další poděkování si zaslouží i naši sponzoři: Obecní úřad, ing Zdeněk Tomek, Jiří
Štefan, Radek Konečný, Jiří Švec, hrad Bouzov, Galerie v podhradí, Javoříčské jeskyně,
Minikáry Bouzov, David Rosí, PharmDr. Zdeněk Kroupa, Kosmetika a masáže Andrea
Vymazalová a stáj Pokorný Bouzov.
Tabulka III. třídy OFS Olomouc po 14. kole
1. Babice
11 1 2 46:26 34
2. Nové Sady B
9 2 3 28:20 29
3. Paseka
8 3 3 37:21 27
4. Náměšť n/H B
8 1 5 55:32 25
5. Dlouhá Loučka
7 4 3 36:16 25
6. Přáslavice
7 2 5 38:30 23
7. Hvězda Libavá
6 0 8 33:38 18
8. Odrlice
5 3 6 33:39 18
9. Blatec
5 3 6 31:38 18
10. Slavonín B
4 5 5 28:29 17
11. Střeň
5 1 8 33:40 16
12. Mladějovice
4 3 7 31:43 15
13. BOUZOV
2 1 11 16:42 7
14. Náklo
2 1 11 19:50 7

+13
+8
+6
+4
+4
+2
-3
-3
-3
-5
-5
-6
-14
-14

Výsledky podzimních zápasů
7.8.
14.8.
21.8.
28.8.
3.9.
11.9.

NE
NE
NE
NE
SO
NE

16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,00

Paseka
BOUZOV
Náměšť B
BOUZOV
Babice
BOUZOV

BOUZOV
N. Sady B
BOUZOV
Odrlice
BOUZOV
Střeň

2:1

Wagner

1:2

Dvořáček

9:2

Losa, Jaroš

17.9.
25.9.
1.10.
9.10.
15.10.
23.10.
29.10.
5.11.

SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO

16,00
15,30
15,00
15,00
15,00
14,30
13,30
13,30

Blatec
BOUZOV
M. Libavá
BOUZOV
Mladějovice
BOUZOV
Dl. Loučka
BOUZOV

BOUZOV
Slavonín B
BOUZOV
Náklo
BOUZOV
Přáslavice
BOUZOV
Paseka

1:3

Losa 2, Wagner 2
Kučera, Wagner, M.
Konečný

1:3

Wagner

3:1

Losa

0:2
6:0
4:2

0:2
4:1

Rosí

1:3
0:0
1:3

Hopják
Jakša

V současné době pořádáme v místní tělocvičně Zimní ligu v malé kopané. Účastní se
jí mužstva Hvozdu, Luké, Olešnic a Bouzova. Hrací den je neděle od 14 do 17,30 hodin v tyto
termíny: 11. 12., 18. 12. 2011, 8. 1., 15. 1. a 22. 1. 2012. Tímto zveme všechny příznivce,
občerstvení zajištěno!
Závěrem bychom všem rádi popřáli hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2012.
Za Sokol Bouzov
Petr Formánek
Dámy, chcete se odreagovat, pobavit a ještě při tom zhubnout?
Přijďte rozhýbat své tělo v rytmu latinsko-americké hudby za malý poplatek 50kč.
ZUMBA se koná každý čtvrtek od 18hodin v bouzovské tělocvičně pod vedením Zuzky
Ludrovské.
Více informací na adrese:www.zumbasezuzou.webnode.cz
CVIČENÍ PRO PRŤATA:Milé maminky,přijďte si s dětmi za námi zacvičit.Pokud máte
děti ve věku 0-6let,jste vítáni.Cvičíme každý čtvrtek od 16hod.Prťata jsou kamarádi,v
tělocvičně cvičí rádi.

SDH Bouzov - výjezdová jednotka se skládá z těchto členŧ
Velitel
Zástupce
Velitel družstva
Strojník
Strojník
Strojník
Strojník

Heinrich Alois
Ing. Váňa Roman
Aigl Bronislav
Jaroš Michal
Jaroš Jiří
Krampla Leoš
Podsklan Anton

člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Nemerád Michal
Ent Lubomír
Ent Martin
Kopečný Rostislav
Ing. Kunc Jan
Kamler Zdeněk
MUDr. Čampiš Jaroslav

Jednotka do12.12.2011 zasahovala u 12 výjezdů
Jednalo se o požáry, technické pomoci a dopravní nehody
Z toho bylo osm požárů , tři technické pomoci a jedna dopravní nehoda:
30.1.2011
Dopravní nehoda Obectov
8.2.2011
Požár komína v Podolí
31.3.2011
Požár suché trávy v Obectově
19.4.2011
Požár černé skládky v Bezděkově
12.5.2011
Požár trafo stanice Podolí
18.6.2011
Padlý strom Podolí – Boří
10.7.2011
Spadlý strom v Kozově
13.7.2011
Požár garáže v Lošticích
23.10.2011
Požár černé skládky Bezděkov
30.10.2011
Spadlý strom v Kozově
19.11.2011
Požár chaty v Lošticích
3.12.2011
Požár chaty Nová Ves

Jubilanti
Leden 2012
Paní Veiserová Helena
Olešnice
Paní Vedrová Anna
Olešnice
Pan Braun Jiří
Kozov
Paní Kučerová Danuše
Bouzov
Pan Bárta Josef
Olešnice
Pan Süsser Pavel
Olešnice
Paní Vlková Zdenka
Blaţov
Paní Filipová Růţena
Bouzov
Paní Pluháčková Hermína
Kadeřín
Paní Koukalová Ludmila
Hvozdečko
Paní Motzková Drahomíra Kovářov
Pan Adámek Milan
Bouzov
Pan Kubík Jan
Olešnice
Pan Podsklan Milan
Olešnice
Paní Petrţelová Dagmar
Svojanov
Pan Novák František
Obectov
Pan Ing. Šteffek Miroslav
Kadeřín
Paní Milenovská Jitka
Podolí
Paní Ruprechtová Františka Bezděkov
Paní Furová Marie
Bouzov
Pan Opluštil František
Bouzov
Pan Beďač Štefan
Bouzov
Paní Kubová Boţena
Jeřmaň

Únor
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

2012
Vařeková Františka
Komárková Věra
Škrabalová Jarmila
Havlíková Naděţda
Ţenoţičková Věra
Šipka Zdeněk
Zendulka Milan
Vařeková Aneţka
Nosková Marie
Berková Miroslava
Kopečná Ivana
Kolářová Miluše
Navarová Marie

Obectov
Jeřmaň
Podolí
Bezděkov
Blaţov
Obectov
Jeřmaň
Olešnice
Bouzov
Bouzov
Hvozdečko
Kozov
Kovářov

Pranostika
Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
Leden jasný roček krásný.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Suchý leden, mokrý červen.
Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

ODVOZ PLASTŦ V ROCE 2012
12. LEDNA 2012
9. ÚNORA 2012
8. BŘEZNA 2012
5. DUBNA 2012
3. KVĚTNA 2012
31. KVĚTNA 2012
28. ČERVNA 2012

26. ČERVENCE 2012
23. SRPNA 2012
20. ZÁŘÍ 2012
18. ŘÍJNA 2012
15. LISTOPADU 2012
13. PROSINCE 2012

ODVOZ ODPADŦ V ROCE 2012
5. LEDNA 2012
19. LEDNA 2012
2. ÚNORA 2012
16. ÚNORA 2012
1. BŘEZNA 2012
15. BŘEZNA 2012
29. BŘEZNA 2012
12. DUBNA 2012
26. DUBNA 2012
10. KVĚTNA 2012
24. KVĚTNA 2012
7. ČERVNA 2012
21. ČERVNA 2012

5. ČERVENCE 2012
19. ČERVENCE 2012
2. SRPNA 2012
16. SRPNA 2012
30. SRPNA 2012
13. ZÁŘÍ 2012
27. ZÁŘÍ 2012
11. ŘÍJNA 2012
25. ŘÍJNA 2012
8. LISTOPADU 2012
22. LISTOPADU 2012
6. PROSINCE 2012
20. PROSINCE 2012

