Bouzovské

noviny
srpen 2015

č. 4/2015

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, který nemají dosud
uhrazený celý poplatek za odvoz TDO na povinnost úhrady do 30. 9. 2015.

SDĚLENÍ
1/ 20. – 23. srpna 2015 proběhne setkání
horkovzdušných balónů na hradě Bouzov
„Balony nad Bouzovem 2015“. Objízdná
trasa je zveřejněna na webových stránkách obce.
2/ Koncem září letošního roku budou zaměstnanci obce provádět odpočty spotřeby vody. Faktury pro odběratele vody
z obecního vodovodu budou připraveny
na OÚ ve 2. polovině října 2015.
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Přidalová Světlana
Opravil Jan
Šuba Miroslav
Páleníková Marie
Studená Jitřenka
Michlová Ludmila
Pechová Olga
Leibnerová Alena
Kopka Václav
Krobotová Marie
Recová Aloisie
Blažek Miloslav
Koukalová Eva
Frodl Petr
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ŘÍJEN

PRANOSTIKY
ZÁŘÍ
Pěkné růže na zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Na Panny Marie narození (8. 9.) vlaštovek shromáždění.
Jaké počasí zařídí Matouš (21. 9.), takové trvá
čtyři neděle.
Na svatého Václava (28. 9.) každá pláňka dozrává.

ŘÍJEN
Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím
déle pěkné a jasné dny potrvají.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude
tuhá zima.
Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.
Svatý František (4. 10.) zahání lidi do chýšek.
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Wagnerová Miluše
Poláček Štěpán
Podsklan Jozef
Pluháčková Marta
Ulrichová Marie
Bárta Pavel
Novák Lubomír
Adamcová Eva
Hyjánek Josef
Křížek Miroslav
Zatloukal Zdeněk
Kryl Jiří
Vařeková Vlasta
Dudková Emilie
Bártová Božena
Koukal Josef
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Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
47. Eusebie Sabina – žena na bouzovském hradě
Dnešní pokračování nás přenese zpět do roku
1651. Tehdy bylo několik let po konci třicetileté války, která zanechala obrovské škody také na Bouzovsku, a zdejší hrad a panství koupil za poměrně nízkou cenu další majitel, Eusebie Sabina Podstatská
z Prusinovic. A právě jí, především jejím rodinným
poměrům, o nichž se mluví poměrně málo, věnuji
následující řádky.
O jejím životě, zejména o době, která předcházela koupi bouzovského panství, se mnoho údajů
nedochovalo. Eusebie Sabina, rozená z Kounic
(Kaunic), pocházela z jednoho z nejstarších moravských
rodů,
jehož dějiny snad
můžeme
sledovat již od počátku
12. století, kdy se
v pramenech objevil jejich údajný
předek Heřman.
V erbu, který vidíme na obrázku,
měli
Kounicové
původně dva bílé
leknínové
listy,
tzv. lekna, ležící
v červeném poli.
Rod pak byl nazván podle hradu v jihomoravských
Dolních Kounicích, který Kounicové vystavěli před
polovinou 13. století a který pozdější majitelé,
Žabkové z Limberka, přestavěli v 16. století na renesanční zámek.
Do moravské historie se Kounicové začali aktivně zapojovat teprve od počátku 16. století,
kdy zakoupili panství Slavkov, které pak vlastnili více než 400 let. Přímo ve Slavkově nechal
Oldřich mladší z Kounic na konci 16. století vybudovat nový renesanční zámek, který se stal
hlavním sídlem celého rodu. Můžeme se proto
domnívat, že Slavkov se stal rodištěm také samotné Eusebie Sabiny, i místem, kde prožila své
dětství a mládí.
Po bitvě na Bílé hoře se rod Kouniců rozdělil do
dvou větví, moravské a české, a roku 1532 byli Kounicové povýšeni do panského stavu. Zakladatel moravské větve, Lev Vilém, byl pak o deset let později
povýšen dokonce do stavu hraběcího.
Zatímco o mládí Eusebie Sabiny není nic známo, poměrně více informací, které se dochovaly,
se týkají jejích manželství. Přesto, že se ve všech
materiálech o majitelích bouzovského hradu
uvádí, že Eusebie Sabina měla buď dva, nebo
spíše tři manžele, ve skutečnosti, jak se mně podařilo zjistit, jich bylo ještě o jednoho více. Tím,
na kterého se zcela zapomíná, byl její první manžel, hrabě Peter Erdöd ze starobylého uherského
šlechtického rodu Pálffyovců z Erdödu, po nichž
je dodnes pojmenováno několik paláců v Bratislavě, Vídni i v Praze ve Valdštejnské ulici na
Malé Straně.

Poměrně brzy po roce 1649, v němž Eusebie
Sabina poprvé ovdověla, se provdala za Zikmunda Ondřeje Podstatského z Prusinovic, tehdejšího krajského hejtmana v Olomouci. Rod Podstatských již známe z předchozích pokračování,
neboť jeho příslušníci vlastnili bouzovský hrad
a panství v letech 1546-1583. Připomeňme si
také, že v jejich době došlo k rozdělení panství
na horní a dolní stranu. A právě v době manželství se Zikmundem Ondřejem se Eusebie Sabina
stala majitelkou bouzovského hradu.
Manželství se Zikmundem Podstatským nemělo dlouhého trvání. Již v roce 1680 byla Eusebie Sabina opět vdovou. O tři roky později také
zemřela její matka, Eusebia Benigna z Kounic.
Třetím manželem Eusebie Sabiny se stal Adam
Věžník z Věžník, pocházejí původně z drobného vladyckého rodu ze vsi Věžníky u Vlašimi. Rod se postupně prosazoval v císařských službách a za své
zásluhy byla řada jeho příslušníků povýšena v polovině 17. století do panského stavu. V původním
erbu rodu byla nad štítem umístěna hlava loveckého psa, zvaného již tehdy věžník, který byl určen ke
hlídání prostorů, které byly v blízkosti věží hradů či
hradeb.
Podobně jako rod Kouniců se také Věžníkové, ovšem o jedno století dříve, rozdělili na větev českou a moravskou. Moravští páni z Věžník
zastávali, zejména v 17. století, významná místa hejtmanů jihlavského a znojemského kraje,
ovšem již na počátku 18. století celá tato větev
vymřela.
O Adamovi Věžníkovi, manželovi Eusebie Sabiny, se žádné bližší údaje nedochovaly. K jejich
sňatku muselo dojít opět brzy po smrti Zikmunda Podstatského a stejně tak i v tomto případě
šlo o manželství, které trvalo jen velice krátkou
dobu, neboť v roce 1682 se vdala již počtvrté
za hraběte Julia Leopolda Hodického, kterému
hned v tomto roce odkázala ve své poslední vůli
Bouzov i s panstvím. Všechna čtyři její manželství
byla totiž bezdětná.
Je zajímavé, že od roku 1590 držel trnávecké panství, k němuž patřilo městečko Trnávka,
více než deset vsí a hrad Cimburk, jistý Adam
Věžník. Po jeho smrti vlastnily panství vdova
a tři jejich nezletilé děti, z nichž jeden ze synů
se opět jmenoval Adam. Z finančních důvodů
ovšem musela vdova s dětmi panství po roce
1620 prodat, a to jednomu z tehdy nejmocnějších mužů země, knížeti Karlu I. z Lichtenštejna. Z dostupných materiálů nelze bohužel zjistit, v jakém příbuzenském vztahu k dětem, žijícím na Cimburku, byl Adam, manžel Eusebie
Sabiny.
V dnešním pokračování jsme se seznámili s nejbližšími lidmi z okolí Eusebie Sabiny, příště se budeme věnovat jejímu působení na bouzovském hradě.
Jiří Marek

Oslava 825 let Německého řádu
a 60 let od úmrtí arcivévody Evžena na Bouzově

V sobotu 25. května se česká provincie Německého řádu připojila k celořádovým oslavám 825. výročí jeho založení. Slavnostní bohoslužbě ve farním
kostele sv. Gotharda na Bouzově předsedal pan
velmistr Dr. Bruno Platter. Kromě řádových kněží,
sester a familářů se jí zúčastnilo i mnoho dalších
vážených hostů, především velmistr křižovníků
Dr. Josef Šedivý, zástupci maltézských rytířů a další diecézní a řádoví kněží, starostové obcí Bouzov,
Luká, Náměšť na Hané, Loučany, Měrotín, Litovel
a zástupci místních institucí. Hudební doprovod zajistila opavská řádová konzervatoř.
Pan velmistr shrnul ve svém kázání všechna jubilea, která si Německý řád v letošním roce připomíná – kromě výročí založení je to i 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI., 150 let
od založení čestných rytířů a na Bouzově je třeba
tradičně připomenout i osobnost posledního velmistra – rytíře, arcivévody Evžena Habsburského.
Všechna výročí jsou propojena řádovým posláním
– „léčit a pomáhat“ - následováním Krista a přinášením křesťanského poselství do světa. Ve svých
životech se je snažili uskutečňovat řádoví zakladatelé, velmistři, kněží, sestry i familiáři. Pan velmistr
poukázal na to, že Německý řád nezaložil ani žádný biskup nebo papež, ani žádný známý světec, ale
„obyčejní“ obchodníci, kteří ve Svaté zemi chtěli
pomáhat zraněným, nemocným nebo vyčerpaným
poutníkům. Odpověděli na konkrétní požadavek
své doby. Na počátku řádu stál jednoduchý polní lazaret, který poskytoval pomoc a útěchu všem, kdo
jí potřebovali. A po 825 letech mluví současný papež František často o tom, že celá církev by měla
být takovým „polním lazaretem“, stát lidem nablízku. V tomto smyslu je řádové poslání stále aktuální
a moderní, zdůraznil otec velmistr.

Po mši sv. zasadil pan velmistr, společně s bouzovským farářem a generálním radou P. Metodějem
Hofmanem OT a balleimeistrem Robertem Rácem
FamOT, pamětní stromek před budovou fary.
Ve tři hodiny odpoledne byla na faře za hojné
účastni veřejnosti otevřena výstava k 825. výročí
založení Řádu. Panem velmistrem byla přestřižena
páska a za doprovodu místní scholy vkročili první
návštěvníci do místností, kde stojí panely zachycující
bohatou historii, ale i současnost Německého
řádu. Výstava bude veřejnosti k dispozici až do září.
Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části
exponátů. Součástí výstavy je i dřevěná maketa
hradu Bouzova z Mohelnického betlému zapůjčená
z mohelnické farnosti. Děkujeme panu Pavlu
Nenovskému.
text Jakub Jírovec OT, foto Pavel Nenkovský
www.jubileum2015.cz

Slavnosti se jako čestní hosté účastnili:
J.E. P. Dr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr, velmistr Rytířského
řádu Křižovníků s červenou hvězdou
P. Mgr, David Kučerka, O.Cr., Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou
Jáhen Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijní děl
fr. Karl Pemsl OT, vicepostulátor v procesu blahořečení služebnice Boží císařovny Zity
Jáhen MUDr. Caha, maltézský rytíř
MUDr. Jiří Štolpa, magistrální maltézský rytíř
Mgr. Marta Husičková, starostka Náměšť na Hané
Mgr. Miroslava Vaňková, starostka Měrotín

František Lakomý, starosta Luká
Ing. Zdeněk Potužák, starosta Litovel
Ing. Zdeněk Foltýn, starosta Bouzov
PhDr. Zuzana Šulcová, kastelánka Hradu Bouzov
Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka ZŠ Bouzov
Mgr. Miroslava Kurucová, zástupce ředitele Církevního gymnázia Německého řádu a Domu dětí
a mládeže Německého řádu
Rodina Mornstein-Zierotin z Bludova
Sestry Karmelitky z Prahy a Luké
Sestry, bratři a familiáři Německého řádu z Čech,
Slovenska a Rakouska

Průběh roku 2015 v lesích pod správou společnosti Bouzovské lesy s.r.o.
V prvním čtvrtletí bylo vytěženo cca 6 tis. m3 dříví,
což je téměř polovina ročního předpokládaného
vytěženého množství, které činí 12,2 tis. m3. Co se
týká struktury těžeb, jedná se o těžbu mýtní úmyslnou ve výši 4 tis. m3, těžbu výchovnou ve výši 300 m3
a těžbu nahodilou /souše, zlomy, vývraty/ ve výši
1,7 tis. m3. Na přelomu března a dubna nás postihla
větrná kalamita, přičemž spadlo cca 3,5 tis. m3 dříví, v drtivé většině v dřevině smrk. Uvedené množství se nám podařilo zpracovat/ a prodat/ do konce
měsíce července. V současné době, co se týká těžeb,
jsou zpracovávány poslední pozůstatky kalamity
a také nově se objevující kůrovcové stromy. Jelikož
do konce července je vytěženo 10,2 tis. m3 dříví, zbývá vytěžit do konce roku pouze cca 2 tis. m3 dříví.
Předpokládám, že převážná většina bude v nahodilé těžbě, případně ve výchovné těžbě do 40 let věku.
Co se týká pěstební činnosti, bylo zalesněno cca
57 tis. stromků na ploše cca 10 ha. Následně bylo
provedeno oplocování/2 km/, letní nátěry proti okusu zvěří, ošetření proti klikorohu a část prořezávek
/7 ha/. Před rojením byly instalovány feromonové

lapače /70 ks/ na odchyt kůrovců. V současné době
probíhá zejména ochrana kultur proti buřeni ožínáním, dále výseky nežádoucích dřevin, příprava půdy
na zalesnění chemicky i prořezávky. Mám-li se zmínit o problémových věcech, nelze nepřipomenout
zvýšený stav hlodavců a s tím související škody na
kulturách buku. Největší starost v dnešních dnech
jednoznačně představuje extrémně teplé a suché
počasí, které výrazně nahrává hmyzím škůdcům
a negativně ovlivní úspěšnost jarního zalesnění.
Co se týká ostatních činností, bylo do konce července prodáno cca 350 prostorových metrů štípaného
palivového dříví občanům z blízkého okolí. V samovýrobě dříví se nám prozatím úplně nepodařilo
vykrýt všechny požadavky místních občanů. V poslední době nás velmi znepokojují množící se černé
skládky/stavební sutě, cihly, komunální odpad/ na
lesních cestách i v lesních porostech. Z důvodů počasí, kalamity a s tím souvisejícím vývojem cen na
trhu dříví bude složité dosáhnout hospodářského
výsledku obvyklého v minulých třech letech.
Ing Miroslav Půr, jednatel společnosti

Zpráva o činnosti jednotky SDH Bouzov
Vážení spoluobčané,
touto cestou bychom Vás rádi informovali o činnosti jednotky SDH Bouzov. Je to nedávno, co s velkou parádou a důstojností tomu odpovídající, byla
zdejšímu sboru dobrovolných hasičů a zvláště pak
jednotce SDH Bouzov, předána nová hasičská cisterna. Cena této cisterny nebyla zrovna nízká, ale i tak
jsme si všichni přáli, aby výjezdů všech požárních vozidel bylo co nejméně. Vždy pokaždé, co se rozezní
sirény a vyjíždějí zásahová vozidla hasičů, záchranářů či policistů, je na druhé straně lidské neštěstí
v podobě nehody, požáru a dalších mimořádných
událostí. Toho by si měl být vědom každý občan.
Jak všichni víte, tak dobrovolní hasiči a členové
jednotky se velice aktivně zapojují do kulturního
dění v obci, stejně tak i do dalších obecně prospěšných aktivit. Málo kdo však ví, že členové jednotky
musí absolvovat patřičná odborná školení, která
jednotka a její členové musejí splňovat.
V průběhu dubna až května se dva členové jednotky zúčastnili odborného školení velitelů družstev, které se konalo pod záštitou HZS Olomouckého kraje, stanice Šumperk (fotografie č. 1 a 2).

◀
Foto č. 1
- nástup
na
lezeckou
přípravu

▶
Foto č. 2
- lezecká
příprava

V následujících měsících pak další dva členové
jednotky prodělali odborné školení strojníků, které
se konalo na stanicích v Lipníku nad Bečvou a Olomouci. Další odborná příprava všech členů jednotky se provádí periodicky a systematicky, dle předem stanoveného ročního plánu odborné přípravy.
S odbornou přípravou je také úzce spojená údržba
techniky a věcných prostředků tak, aby vše spolehlivě fungovalo a každý člen jednotky uměl daná zařízení ovládat.
Od začátku tohoto roku pak jednotka SDH Bouzov zasahovala u 11 událostí, kdy se jednalo nejen
o technickou pomoc, ale v posledních několika případech hlavně o požáry. Jedním z prvních případů
byla asistence při vstupu do domu zemřelé pí. Vymazalové. V dalších případech se jednalo o technickou pomoc při odstraňování překážek, které byly
tvořeny stromy spadlými na pozemní komunikace.
Zbylé výjezdy jednotky pak tvořily výjezdy k požárům, a to nejen v operačním území Bouzova, ale
i za hranicemi tohoto operačního území. V této
souvislosti bych rád připomenul zásah u požáru ve
Střemeníčku, stejně tak zásah u požáru v Lošticích.
V prvním případě se jednalo o vznícení zásobníku
pilin v tamním dřevozpracujícím podniku, ve druhém případě se jednalo o požár kůlny a chlívu, bezprostředně stojících vedle dřevěné chaty (fotografie
č. 3 a 4).

mělo jednat o hořící plochu o rozměrech 1 x 20 m.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám, zejména
povětrnostním, se požár šířil velice rychle. Díky
včasnému zásahu několika jednotek, byl v poměrně krátké době požár lokalizován a následně zlikvidován. Bylo jen štěstím, že se požár nerozšířil do
blízkosti sousedícího lesního porostu. Nechci ani
predikovat jeho další možný vývoj. Na likvidaci tohoto požáru se společně s jednotkou SDH Bouzov
podílely i jednotky HZS Olomouc, stanice Litovel
a jednotka SDH Slavětín. Další pomocí při likvidaci
požáru byla i pomoc pracovníků Bouzovské zemědělské společnosti a několika místních dobrovolníků. Všem těmto lidem patří obrovské poděkování.
Na fotografiích z místa požáru pak můžete sami
vidět, jak rychle se požár šířil a jaká je skutečnost
oproti nahlášené informaci. V tomto případě se
rozhodně nejedná o plochu o rozměru 1 x 20 m, ale
o plochu mnohonásobně větší, přibližně 25 x 400 m
(fotografie č. 7 a 8). Toto je reálný důkaz toho, jakou
rychlostí od nahlášení mimořádné události se dokáže oheň šířit.

		

Foto č. 7 – cisterna JSDH Foto č. 8 – celkový pohled
Bouzov na místě požáru na požářiště

Foto č. 4
◀ Foto č. 3
Posledními případy, ke kterým vyjížděli členové jednotky, byly požáry v naší lokalitě, tedy v operačním území Bouzova. Jednalo se o požár lesního
porostu mezi obcí Kovářov a Hradečná, kde se díky
včasnému zásahu Jednotky SDH Bouzov, podařilo
požár lokalizovat a zlikvidovat ještě v prvotní fázi
hoření, což zcela jistě přispělo k zabránění dalších
materiálních škod. Na likvidací tohoto požáru se
podílela i jednotka profesionálních hasičů HZS Olomouckého kraje, stanice Litovel (fotografie č. 5 a 6).

Foto č. 5 – zasahující
členové JSDH Bouzov

Foto č. 6 – zachycující
rozlohu požářiště

Jako poslední případ činnosti naší jednotky
mohu uvést výjezd ze dne 3. srpna 2015, kdy byla
jednotka vyslána na oznámení o hořícím poli mezi
obcemi Hvozdečko a Kovářov. Dle oznámení se

Členové jednotky se také zaměřují na práci s mladými hasiči, která není v určitém směru mnohdy vůbec jednoduchá. Přesto se jedná o činnost, která je
velice důležitá pro budoucí udržení jednotky.
Ve dnech 26. – 28. 6. 2015 se uskutečnil dětský stanový tábor, kterého se zúčastnilo celkem
15 mladých hasičů. Během tohoto víkendu se mladí hasiči mohli blíže seznámit nejen s běžnou hasičskou technikou, ale také se speciální technickou
výbavou naší jednotky, a to zejména záchranného
člunu. Projížďka na člunu pak byla pro všechny mladé hasiče zpestřením celého víkendu. V neposlední
řadě pak byly formou různých her průběžně zjišťovány získané vědomosti a znalosti z hasičské problematiky u našich mladých hasičů (fotografie č. 9).

Foto č. 9 – mladí hasiči SDH Bouzov

V Bouzově dne 05. srpna 2015
Za Jednotku SDH Bouzov
Mgr. Dušan Tejkal, Bronislav Aigl

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
dne 6. června 2015 se v Bouzově uskutečnilo setkání členů sdružení Veterán Policie ČR
a jejich rodinných příslušníků.
Součástí tohoto setkání bylo zajištění průběhu dětského dne
pro děti zúčastněných členů VPČR Olomouckého
kraje. Předmětného setkání se zúčastnilo celkem
40 osob, včetně dětí. Na programu byla prohlídka
hradu Bouzov, prohlídka místního Historického
areálu, různé dětské soutěže a v neposlední řadě
také prohlídka nového požárního vozidla. Všem
zúčastněným se celý program velice líbil a domů si
odváželi nádherné zážitky.
Organizátorem setkání byl Bc. Petr Skřivánek,
kterému tímto patří veliké poděkování za jeho
osobní a profesionální přístup.

Touto cestou bych rád poděkoval paní PhDr. Zuzaně Šulcové a panu Mgr. Ladislavu Kunčarovi
a jeho rodině, že nám umožnili vstup a prohlídku
hradu a zdejšího Historického areálu. Poděkování
rovněž patří členům SDH Bouzov, že nám umožnili
pořádání setkání v hasičské zbojnici a za prohlídku
nového požárního vozidla.
V Bouzově dne 30. července 2015
Za Veterány Policie ČR Olomouckého kraje
Mgr. Dušan Tejkal

BEZPEČNOST V NAŠICH OBCÍCH
OCHRANA OBJEKTŮ – díl 1.:
Co dělat po vyloupení chaty, chalupy či
jiného rekreačního zařízení?
Zabezpečení rodinných
domů, bytů, rekreačních
objektů či garáží nebo jiných objektů se dnes považuje za samozřejmou
součást ochrany majetku.
Mnozí z nás si stále ještě
vystačí s jednoduššími zabezpečovacími
systémy,
jako jsou běžné dozické či cylindrické zámky, případně obyčejné visací zámky, které zajišťuji petlici. Ostatní však již nyní volí mnohá náročnější zajištění, jako
například: bezpečnostní zámky včetně kování, bezpečnostní dveře, mříže, světelné a zvukové poplachové systémy, kamerové systémy a v neposlední řadě též
fyzickou ochranu objektu. Je třeba si uvědomit, že se
jedná o bezpečnostní prvky, které naše případné nezvané návštěvníky pouze zdrží, ale do objektu se přesto dostanou.
V tomto případě je dobré mít stále na paměti, že
základní ochrana (dveře, mříže, aj.) je pouze prvotní
překážkou. Z toho plyne, že je přinejmenším vhodné,
mít doma další speciální ochranu na cennosti, peníze,
důležité dokumenty, zbraně, atd., a to v podobě trezorů (příručních, přenosných, vestavěných aj.). Různé
obvyklé úkryty v podobě šuplíků, kredenců, skříní,
polštářů, matrací či jiných zaručeně „bezpečných“
míst, tolik bezpečné nejsou.
Problematika ochrany objektů je velice obsáhlá
a tak bych Vás chtěl cestou několika po sobě jdoucích
příspěvků seznámit s možnostmi technické či fyzické
ochrany objektů.
Léto je zde a není žádným tajemstvím, že mnoho
lidí odjíždí na dovolenou. Někteří z nás se těší zahraniční dovolené v přímořských rekreačních oblastech,
jiní vyrážení z měst na vesnici, kde mají své chaty
a chalupy. Tento čas je velice příhodný pro zloděje. Na
základě několika událostí posledních týdnů a vzhledem k aktuální rekreační sezóně bych začal tak trochu
od „konce“. První příspěvek můžeme nazvat podle
otázky: Co dělat po vyloupení chaty, chalupy či jiného
rekreačního zařízení?
Co tedy dělat, když po příjezdu na chatu a hned po
vystoupení vozidla vidíte, že máte otevřenou branku,
nepořádek před vchodem, rozbitá okna či dveře, poškozené mříže, apod …
- V první řadě je třeba zachovat klid a jednat s rozvahou.
- Rozhodně se nesnažte ihned zjišťovat rozsah škod
tím, že vstoupíte do objektu. Je třeba si uvědomit, že
Váš „nezvaný host“ může být stále ještě uvnitř objektu.
- V případě, že je napadený objekt prázdný, bylo by
velkou chybou tento objekt ihned uklízet.
- Neprodleně tuto skutečnost oznamte na linku 158
(tísňové volání Policie ČR) a vyčkejte příjezdu policejní hlídky.
- Do příjezdu hlídky Policie ČR zajistěte venkovní perimetr, na místě a v jeho okolí se pohybujte velmi obezřetně a jen v nutných případech. Mějte na paměti,
že svým chováním můžete znehodnotit případné
stopy, které mohou být z hlediska kriminalistiky velice hodnotné a mohou přispět k odhalení pachatele.

- Pokud máte po ruce fotoaparát či kameru, můžete
místo činu zadokumentovat jak pro potřeby policie,
tak případně pro pojišťovnu.
- Po příjezdu hlídky policie je třeba uvést veškeré důležité skutečnosti, zejména označit poškozené a odcizené věci, uvést jejich podrobný popis, jejich výrobní
čísla (pokud je známe), uvést známé identifikační
znaky, případně další skutečnosti, které by mohly
vést k vypátrání odcizených věcí a následnému odhalení pachatele.
Mějte na paměti, že se zloději zaměřují hlavně
na věci, které lze snadno odnést a následně dobře
a rychle prodat. Mezi tyto věci patří zejména spotřební elektronika, obrazy, starožitnosti, cennosti, sklo
a porcelán, ale také sportovní náčiní, nářadí, pily, sekačky, atd. Pro lepší identifikaci případných odcizených předmětů je lepší, když si pořídíte jejich detailní

fotografie, které vlastně budou i důkazem toho, že jste
tyto věci vlastnili před jejich odcizením.
V případě, že budete potřebovat poradit v obdobné
situaci, případně bude mít zájem o bližší informace
v oblasti zabezpečení a střežení objektů, můžete se na
nás kdykoliv obrátit. Naši pracovníci se v oblasti bezpečnosti pohybují již druhé desetiletí a jsou připraveni
Vám poskytnout odborné poradenství či přímo zajistí
ochranu Vašeho objektu.
Kontaktní údaje:		
Agentura KONDOR 112
Security agency
Bouzov 13, 783 25 Bouzov, okr. Olomouc
GSM brána: +420776589147, +420776752677
e-mail: kondor112@seznam.cz
internet: www.kondor112.cz
Mgr. Dušan Tejkal, majitel

Zpravodajství z fotbalového
klubu 1. FC Olešnice u Bouzova

TJ SOKOL BOUZOV

Náš klub po 3 letech vinou velice úzkého kádru a zdravotních problémů hráčů sestoupil do IV. třídy, když v soutěži
obsadil 13. místo. Klíčovým faktorem byla nepovedená
podzimní část. Na jaře , zejména v jeho druhé polovině,
přišlo zlepšení, ztráta na pozice zaručující záchranu však
byla příliš velká. Do nového ročníku vstupujeme po velkých změnách v kádru s cílem pokusit se hrát o postup.
Novým hrajícím trenérem mužstva se stal Ladislav Gallo,
jelikož na konci sezóny odstoupil na vlastní žádost P. Bárta. Za jeho práci mu patří poděkování, protože to opravdu neměl jednoduché.
Změn doznal i hráčský kádr.
Odchody: P. Pospíšil, V. Juriga, D. Zbořil, M. Nedopil ml.,
V. Ihnát, M. Kučera, M. Jaroš + dlouhodobě zraněný J. Pluháček
Příchody: T. Valášek, M. Strupek, O. Uhlík, J. Havlíček,
M. Hopják, A. Vyjídáček + po zranění R. Zatloukal, T. Kamler, F. Sasák
Kádr se po posílení v letních přípravných zápasech sehrával, ale až samotná soutěž ukáže jeho sílu a zda bude cíl
stanovený před začátkem soutěže reálný či nikoliv.
Výsledky přípravných utkání:
Olešnice – Třeština
5:3
Olešnice - Vilémov
2:1
Olešnice - Kladky
2:2
Olešnice - Libivá
2:7
Jelikož máme v plánu vykopat druhou studnu, která
už by měla svou kapacitou stačit na pravidelné
zavlažování hrací plochy, kterou v přípravném období
využívají i kluby z okolí, uvítáme jakýkoliv finanční
či materiální dar, který by nám pomohl při realizaci
této akce. Více informací na číslech 732 944 653
nebo 776 654 884.
Rozpis – muži - IV.tř sk. B - podzim 2015
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

datum
Ne 9. 8.
Ne 16. 8.
So 22. 8.
Ne 30. 8.
Ne 6. 9.
Ne 13. 9.
So 19. 9.
So 26. 9.
So 3.10.
Ne 11.10.
So 17.10.
So 24.10.
So 31.10.
So 7.11.

čas
14:30
15:00
16:30
16:30
15:00
16:00
14:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00
14:00

utkání
Odrlice - 1. FC Olešnice
1. FC Olešnice - Mor. Huzová
Štarnov - 1. FC Olešnice
VOLNO
Pňovice - 1. FC Olešnice
Střeň - 1. FC Olešnice
1. FC Olešnice - Slatinice B
Šternberk C - 1. FC Olešnice
1. FC Olešnice - Tj Mladějovice
Vilémov - 1. FC Olešnice
1. FC Olešnice - Hnojice
Luká - 1. FC Olešnice
1. FC Olešnice - Příkazy B
1. FC Olešnice - Odrlice

odjezd
13:15
14:45
15:00
13:30
12:15
13:45
13:15

Uplynulá sezóna se nám poměrně vydařila. Oproti
předchozím letem, kdy jsme se pohybovali v pásmu sestupu, jsme tentokrát okupovali horní příčky tabulky
a konečné páté místo je jistě slušné umístění. V nadcházejícím ročníku se budeme snažit na tyto výsledky navázat a věříme, že nás budete i nadále podporovat svojí návštěvou na našich zápasech.
Konečná tabulka III. třídy OFS Olomouc – ročník
2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sokol Příkazy
FK Přáslavice
SFK Nedvězí
Sokol Mladeč
Sokol Bouzov
SK Náměšť B
TJ Těšetice
Bohuňovice B
FC Dolany B
Sokol Drahanovice
FK Hlubočky B
Sokol Slavonín B
1. FC Olešnice
Hraničné Petrovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
17
16
15
13
12
11
11
10
11
9
7
7
4

3
3
1
1
5
4
5
4
6
3
2
4
1
2

6
6
9
10
8
10
10
11
10
12
15
15
18
20

63 : 36
76 : 38
75 : 47
68 : 56
61 : 46
70 : 55
92 : 60
65 : 66
68 : 70
67 : 76
45 : 67
52 : 76
55 : 96
38 : 106

54
54
49
46
44
40
38
37
36
36
29
25
22
14

( 15)
( 15)
( 10)
( 7)
( 5)
( 1)
( -1)
( -2)
( -3)
( -3)
(-10)
(-14)
(-17)
(-25)

Rozpis podzimních zápasů
9. 8.
16. 8.
23. 8.
30. 8.
5. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.
4. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
31. 10.
8. 11.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

14:30
16:30
14:30
14:30
16:30
14:30
13:30
14:30
15:30
14:30
10:15
14:30
14:00
14:00

Sokol Bouzov - Sokol Nová Hradečná
Sokol Mladeč - Sokol Bouzov
Sokol Bouzov - FC Lužice
Sokol Bouzov - Sokol Drahanovice
SKF Nedvězí - Sokol Bouzov
Sokol Bouzov - SK Náměšť na Hané B
TJ Moravský Beroun B - Sokol Bouzov
Sokol Bouzov - TJ Těšice
Sokol Velký Újezd - Sokol Bouzov
Sokol Bouzov - Sokol Majetín
FK Hlubočky B - Sokol Bouzov
Sokol Bouzov - Sokol Bohuňovice B
SK Králová - Sokol Bouzov
Sokol Nová Hradečná - Sokol Bouzov

Bouzovská třicítka

Letošní 41. ročník Bouzovské třicítky se po pár slabších letech zaviněných nepříznivým počasím opět konečně vydařil. Akce se zúčastnilo 770 zapsaných aktérů. Za
zdařilý průběh je třeba poděkovat dobrovolníkům, bez
jejichž pomoci by to nešlo. Jsou to: M. Nosek, V. Aigl,
V. Konečná, R. Konečný, L. Dvořáček, A. Bálek, A. Vymazalová se sestrou Markétou, D. Tejkal, D. Hapl, M. Rosi,
T. Blechtová, M. Blechta, L. Machalová, L. Mayerová, H.
Dvořáčková, L. Hyjánková a p. Baroňová.
Za Sokol Bouzov Petr Formánek
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