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Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 v jednotlivých obcích
V 52 obcích našeho regionu koledovalo letos 114 skupinek koledníků:

Litovel
Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Pňovice
Bílá Lhota
Hradečná
Hrabí
Měník
Mladeč
Sobáčov
Slavětín
Měrotín
Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov
Podolí
Hvozdečko

82 923
7 182
9 684
4 361
10 918
6 630
3 375
5 660
33 419
5 890
3 773
4 587
4 380
1 388
5 261
3 341
3 811
7 537
3 692
16 022
2 324
4 016
3 961

Kozov, Blažov, Kadeřín, Svojanov, Bezděkov
Olešnice
Luká
Ješov
Veselíčko
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

Celkem bylo vykoledováno: 529 886 Kč
Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a přepočítání pokladniček na jednotlivých městských
nebo obecních úřadech následně odeslána na
centrální charitní konto u České spořitelny. Z centrálního konta budou peníze rozděleny do regionů
na schválené projekty jednotlivých místních charit
a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Výnos
Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území
ČR. Jde o různé formy pomoci pro seniory, matky
dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do
zahraničí, případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof (loni šlo například o zemětřesení v Nepálu, Pákistánu a Afghánistánu).

10 176
3 011
11 916
4 463
1 890
5 420
12 640
6 247
6 645
24 859
6 711
21 481
26 213
6 094
6 582
5 469
11 147
30 092
5 601
4 437
10 740
48 136
25 781

V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno
v 51 obcích na Litovelsku 505 382 Kč. Část sbírky,
určenou pro vlastní projekty Charity ve středisku Litovel, jsme využili následovně:
265 200 Kč ..... pořízení auta pro terénní pečovatelskou službu
28 000 Kč ..... přímá pomoc sociálně slabým rodinám
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

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

JUBILANTI

1) Do 31. 3. 2016 je nutné uhradit poplatek za psa /
za 1 psa 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč
2) Do 31. 3. 2016 je nutné uhradit alespoň ½ poplatku za odvoz komunálních odpadů u trvale
bydlícího občana. Poplatek činí částku 550- Kč
za trvale bydlící osobu za rok a 550 Kč za rekreační objekt za rok.
3) Občané Bouzova mají na Obecním úřadu vyúčtování tepla za rok 2015, zároveň je třeba vyúčtování uhradit.
4) Odběratelé vody z obecního vodovodu z Bouzova, Hvozdečka a Olešnice mají povinnost uhradit
zálohu na vodu za I. čtvrtletí roku 2016
5) Kontejnery na plasty jsou určeny hlavě pro turisty a chalupáře, kteří zde nejsou v době odvozu
plastů. Občané třídí plasty v domácnostech do
pytlů, které donesou ke kontejneru až při svozu
plastů.

Zprávy z matriky k 31. 12. 2015
Narozeno:
Odhlášeno:
přihlášeno:
zemřelo:

15 dětí
30 občanů
32 občanů
25 občanů

K 31. 12. 2015 má obec Bouzov 1.529 obyvatel.

PRANOSTIKA
BŘEZEN
Březnové slunce má krátké ruce.
V březnu hřmí na teplo a na časy.

BŘEZEN
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan

Arnošová Ludmila
Bártová Anežka
Eliášová Dagmar
Fajt Antonín
Faltýnek Radomír
Hamplová Marie
Nejedlý František
Recová Marta
Róková Bernardina
Sedlář Jaroslav
Snášelová Anna
Spurný Jan
Šipka Josef
Šťastný Jan
Švec Vilém
Ženožička Jiří

Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní

Bártová Anna
Holub Jaromír
Jakubjancová Anna
Krumnikl Antonín
Macečková Danuše
Navrátilová Božena
Nejedlá Helena
Opravilová Věra
Pfistererová Monika
Půr Miroslav
Vařeka Václav
Vykydal Rostislav
Vyroubalová Marie
Zapletalová Zdenka
Zemanová Krutilová Zdeňka

Olešnice
Jeřmaň
Olešnice
Bouzov
Podolí
Podolí
Bouzov
Kadeřín
Bouzov
Olešnice
Jeřmaň
Hvozdečko
Olešnice
Bouzov
Kadeřín
Blažov

DUBEN
Olešnice
Hvozdečko
Bouzov
Olešnice
Podolí
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Kovářov
Kozov
Olešnice
Hvozdečko

I když pluh v březnu zemi ryje, přeci zima ještě
žije.
Svatý Josef (19. 3.) poskokem přijde na led s pantokem.

DUBEN
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.

Čas plyne,
ale bolest v srdcích
a prázdný domov
zůstávají.

Jaro má sedmero druhů počasí,
v dubnu však žádné neschází.
Na sv. Jiří (24. 4.) prodej
boty a kup si noty,
jaro je zde.
Brambory se sadí
na Marka (25. 4.),
aby byla plná
jamka.

Dne 25. prosince 2015 jsme vzpomněli
30. výročí úmrtí našeho milovaného manžela a tatínka
pana Antonína

Bártu.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka a dcery Zdenka a Jana s rodinami

Přehouply se vánoce, vánoční prázdniny, vysvědčení za první pololetí bylo rozdáno a my jsme začali
makat na dalším období.
Momentálně hýbe školou plánování příštího
školního roku, přesněji řečeno přijímání nových
„posil“ do první třídy a do mateřské školy. Jsou tu
zase zápisy….
V úterý 2. 2. 2016 se těšili prvňáci, předškoláci
a jejich rodiče na Den otevřených dveří v první třídě. Málokterá škola v okolí si troufne pozvat návštěvu přímo do vyučování, kdežto bouzovská škola tak
činí už několik let. Rodiče i děti měli možnost nejen shlédnout matematiku a český jazyk, ale také
se nechali do výuky zapojit – a moc se jim to líbilo!
Některé maminky budoucích prvňáčků byly velmi
mile překvapeny z hravého a přístupného způsobu
výuky a z nenuceného chování malých návštěvníků,
kteří se nového prostředí vůbec neobávali a rychle
se v něm cítili jako doma.
A v pátek 5. února se už předškoláci přihrnuli
do školy, aby se nechali zapsat do budoucí první

třídy. Někteří byli tak natěšení, že přišli i s aktovkami na zádech, někteří se raději přidrželi maminky
za ruku, ale všichni odcházeli spokojení, s dárečky
a s pocitem důležitosti, jak se na správné školáky
patří! Ti, kterým v zápisu zabránila spála, si atmosféru zápisu ve škole zažijí v dalším týdnu.
No a co nás čeká ve škole v nejbližší době?
Vrcholí přípravy i těšení se na lyžařský kurz pro
II. stupeň. Můžeme se klidně pochlubit, že už druhý
rok po sobě se jedeme zdokonalovat v lyžování do
Starého Města pod Králickým Sněžníkem.
Kromě sportu nás taky čeká kulturní vyžití - tentokrát navštíví šumperské divadlo druhý stupeň.
Připravili si tam pro nás představení Tři mušketýři. Za rohem už číhají velikonoce a recitační soutěž
a jaro nás konečně začne lákat víc ven....
Tak ať nám ten předjarní čas utíká co nejpříjemněji!
Za děti a učitele z naší školy
Andrea Řezníčková
www.zsbouzov.cz

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
50. Hodičtí z Hodic – poslední domácí rod na bouzovském hradě
V posledním pokračování
jsme se zastavili na sklonku roku
1682, kdy zemřela Eusebie Sabina Podstatská, jediná žena, která vládla na bouzovském hradě.
Dnešní a příští pokračování bude
věnováno pánům z Hodic, jimiž
se na sklonku 17. století uzavírá
vlastnictví bouzovského hradu
a panství v rukou českých a moravských šlechtických rodů. Připomeňme si opět několik zajímavostí z jejich historie.
Hodičtí, kteří původně představovali drobný zemanský rod,
pocházeli z Hodic, vesnice ležící
poblíž Třeště na Jihlavsku, v níž

vlastnili malou tvrz s dvorcem. V této vsi je také v polovině 14. století připomínán nejstarší známý příslušník
rodu, jistý Pešek. Na původním erbu rodu byla zobrazena panna se zlatou korunkou, oděná do červených
šatů, která stojí mezi dvěma volskými rohy.
S tím, jak se rod Hodických rozrůstal, získával na
jižní Moravě a později také ve Slezsku další vesnice.
Z nich bych chtěl jmenovat alespoň Plaveč, vesnici
na Znojemsku, v níž Jiří z Hodic přebudoval koncem
16. století rozpadající se tvrz na menší renesanční zámek. Samotné Hodice zůstaly majetkem rodu až téměř do poloviny 16. století.
S tímto Jiřím z Hodic je spojena jedna zajímavá
událost. Jiří, který se proslavil v bojích proti Turkům
v Uhrách, byl v roce 1604 spolu se svými syny, Bedřichem a Zdeňkem, přijat v roce 1604 do panského stavu. Každý nově přijatý panský rod byl zařazen

mezi tzv. mladší pány. V tomto stavu musel prožít tři
generace a teprve potom mohl u tzv. starožitných (starobylých) rodů, k nimž patřily nejváženější české a moravské rody, žádat, aby byl přijat mezi ně. Jiří z Hodic
však požádal již v roce 1608, tedy po pouhých čtyřech
letech, Matyáše Habsburského, kterého známe jako
pozdějšího nástupce po Rudolfu II. na císařský trůn,
o zkrácení této čekací doby. Matyáš Jiřímu vyhověl,
především za jeho zásluhy v boji proti Uhrům, kteří
pod vedením knížete Štěpána Bočkaje vtrhli na Moravu, a dále proto, že ve sporech s bratrem Rudolfem
stál na jeho straně. Obrátil se na starožitné rody, aby
Jiřího mezi sebe přijaly. To se sice stalo, ale představitelé těchto rodů se vymínili, že v tomto případě půjde
o naprostou výjimku.
Do dalších osudů rodu Hodických zasáhly události
roku 1620. Konkrétně se to týkalo rodiny již zemřelého pana Jiřího, jehož syn Zdeněk se postavil na stranu
českých stavů, které povstaly proti habsburské vládě.
Zato mu byly konfiskovány statky, které vlastnil v okolí
Moravského Krumlova, v němž byl jeho dědiček Václav
hejtmanem. Podobně jako jeho otec se také Zdeněk
dal na vojenskou dráhu, vstoupil do švédského vojska,
kde se nechal přejmenovat na Karla. Ve vojenské kariéře postupoval až do hodnosti generála, ale v roce 1641
padl v bitvě proti císařskému vojsku poblíž Hannoveru
v severním Německu.
S tímto Zdeňkem je spojena také jedna zajímavost.
V roce 1637 se v Nizozemí oženil s Alžbětou, hraběnkou Kinskou, která pocházela z českého starožitného
rodu Trčků z Lípy. Zdeněk byl jejím druhým manželem, přičemž první, Vilém hrabě Kinský z Vchynic a Tetova, byl v únoru roku 1634 v Chebu jako přívrženec
vojevůdce Albrechta z Valdštejna ve stejný den, ale na
jiném místě než Albrecht, zavražděn. Samotná Alžběta si druhého manželství užila pouze krátkou dobu,
neboť již v roce 1638 v Hamburku zemřela.
Na poměry, které v českých zemích vládly po roce
1620, ovšem nedoplatili všichni příslušníci rodu Hodiců. Část z nich se tehdy přestěhovala do Slezska
a jeden z tamních Hodiců, Jiří Maxmilián, císařský
vojenský komisař v Opolsku a Ratibořsku ve Slezsku, byl v roce 1641 císařem Ferdinandem III. Habsburským povýšen na říšského hraběte. Povšimněme
si, že to bylo ve stejném roce, kdy na válečném poli
padl jiný z rodu Hodiců, již uváděný Zdeněk. Tehdy
byl také jejich erb polepšen, neboť do něho přibyli čtyři proti sobě stojící dvouocasí lvi.

Na severní Moravě, konkrétně na Krnovsku, se Hodičtí, zejména již jmenovaný Jiří Maxmilián, pustili do
rozsáhlé stavební činnosti. Ve Slezských Rudolticích,
které koupil v roce 1630 jako konfiskované panství,
nechal původně renesanční sídlo přebudovat na honosný barokní zámek. Další rozsáhlý čtyřkřídlý barokní zámek, který Hodicové vybudovali v polovině 17.
století, se nachází v Jindřichově ve Slezsku, tedy poblíž zmíněných Rudoltic.
O něco později, ve 2. polovině 17. století, se rod
pánů z Hodic rozdělil do dvou větví. Historici se shodují v názoru, že zakladateli obou větví byli dva synové Julia Leopolda hraběte z Hodic, manžela Eusebie
Sabiny Podstatské a pozdějšího majitele bouzovského
hradu a panství.
Příslušníci jedné z větví, zvané hodicko-rudoltická, se usadili v době po roce 1620 ve Slezsku, a jak
jsem již uvedl, proslavili se bohatou stavební činností. Jejím nejznámějším a zároveň posledním představitelem byl Josef Vojtěch hrabě z Hodic. Na zámek
ve Slezských Rudolticích, nazývaných též básnicky
Konilesy nebo Slezské Versailles, si přivedl o 22 let
starší manželku Žofii, tetu pruského krále Bedřicha II. Velikého. Zámek zcela přestavěl a přivedl do
něho řadu hudebníků, herců a malířů. Vrcholem jeho
„uměleckých“ snah, které ovšem ve skutečnosti byly
skutečnému umění velice vzdálené, byla zámecká
zahrada, zaplněná napodobeninami různorodých
staveb: vedle sebe zde stály zříceniny hradu, čínského chrámu, indické pagody a dokonce mauzoleum,
které tam hrabě nechal postavit pro sebe asvou manželku. V časopise z 19. století se můžeme dočíst, že
„koruna všech podivných staveb Hodicových byl harém, kterýž on vedle zámku svého založil a po orientální způsobu zařídil. Jak se rozumí, teprve po smrti
manželky své, po roce 1750.“ Ovšem zahrada se stala
natolik slavnou, že jí několik veršů věnoval dokonce
Jan Kollár ve své slavné „Slávy dceři“.
Je pochopitelné, že při tomto neskromném způsobu života došly hraběti Hodicovi peníze a zámek
musel prodat. Tehdy se ho ujal král Bedřich, pozval ho
k sobě do Postupimi, kde Josef Vojtěch jako bezdětný
v roce 1778 zemřel. Jím také vymřela celá hodicko-rudoltická větev.
Druhou větev, do níž patřil také František Josef Filip, pozdější majitel bouzovského hradu a panství, se
necháme do příštího pokračování.
Jiří Marek

Z Bouzovské farnosti
Skončila vánoční doba a z kostela byl rozebrán
krásný betlém, který je každoročně obdivován návštěvníky kostela sv. Gotharda a hlavně dětmi. Tento
částečně pohyblivý betlém je každoročně sestavován
v jiných obměnách zásluhou jeho tvůrkyně paní Jany
Vlasákové ze Hvozdečka a manželů Lubomíra a Marie
Mackových z Bouzova.

Protože ho asi hodně občanů z Bouzovska nevidělo, dáváme možnost shlédnout alespoň fotografie,
o které se postaral pan Pavel Beďač.
Je třeba tvůrcům betléma za instalaci poděkovat,
je to práce několika dní a to ve studeném kostele.
Jiří Ženožička st.

Chceme ve Hvozdečku vápencový lom?
V prosincovém čísle Bouzovských novin vyšel
článek ředitele těžařské společnosti Agirspol s r.o.,
která se přes odpor obyvatel Bouzovska snaží ve
Hvozdečku otevřít vápencový lom. Článek vzbuzuje
dojem, že otevření lomu je v podstatě neškodnou
událostí a při dodržení zákonných požadavků si
jeho provozu spoluobčané ani nevšimnou. Ve skutečnosti by ovšem podobný projekt ovlivnil život
nás všech, kteří zde žijeme, po dobu nejméně dvou
generací.
Pokud posuzujeme přínos nějakého projektu,
lze použít různé metody analýz a zpracovat různé studie, ale nejjednodušší způsob spočívá ve
vypsání kladů a záporů a z toho vyvodit výsledný závěr. Pokud se podíváme tímto pohledem na
otevření lomu ve Hvozdečku, situace se jeví následovně.
Pozitiva:
- Příjem do rozpočtu obce (cca 1% z rozpočtu).
- Vznik dvanácti nových pracovních míst (nejasný podíl zaměstnaných místních občanů).

Negativa:
- Trvalé poškození krajiny.
- Zatížení obcí těžkou dopravou.
- Zvýšení prašnosti.
- Zatížení hlukem.
- Snížení ceny nemovitostí ve Hvozdečku.
- Negativní vliv na zdraví obyvatelstva.
- Negativní vliv na chráněné živočichy.
- Zvýšení rizika ohrožení spodních vod.
- Negativní vliv na cestovní ruch a ztráta pracovních míst s cestovním ruchem spojených.
Závěrem lze pouze konstatovat, že jediný, kdo
bude mít skutečný zisk z otevření lomu, je společnost AGIR, jejíž vlastníci zde ani nežijí. Otevřením
lomu dojde k poškození životního prostředí nás,
obyvatel dotčených obcí. Projekt je navíc v přímém
rozporu se strategickým plánem rozvoje obce Bouzov, jak ostatně vyplývá z usnesení zastupitelstva
obce ze dne 11. 11. 2015.
Odpověď na otázku v titulku článku nechám na
každém dle jeho úsudku, ale za mě jednoznačně
NE.
Michal Kuhn, člen rady obce Bouzov

Fiakrem na skládku
Už je to celkem dávno, co jsem dostal od našeho
Oldy malou brožurku s rokem vydání 1912. Knížečka je sice již více jak sto let stará, ale na její kvalitě
to nic neubírá. Snad jen, že autor tam uvádí město
Olomouc, jako Ten Olomouc a ne Ta Olomouc, jak
jsme dneska zvyklí. Trochu to dnes tahá za uši, protože některé obce jsou dle rodu ženského, i když
většina jich je podle rodu mužského. Jako třeba Ta
Olešnice u Bouzova, nebo Ta Náměšť na Hané.
To je ale věc vývoje jazyka a je jen na nás, jak
rychle si zvykneme. Dodnes mi název Česko, taky
připadá zvláštní, ale chce to asi jen čas. Podle té
brožurky bych to viděl tak na sto let.
Prombergrův průvodčí po Olomouci. To je ten
název brožovaného výtisku, vydaného před 104
lety pro návštěvníky města Olomouc, ale jistě i pro
místní. Krásný, lidový text, z dnešního pohledu až
naivní, ale zcela srozumitelně a jednoduše napsaný. I po sto letech. Úvod, historie města i odkud
a jak se kam dostanu. Když už jsem v Olomouci, tak
průvodce mě inspiruje, jak se dostanu z nádraží do
centra, kde můžu jít do hospody, ubytovat se, zajít
si za kulturou, do kostela, podívat se na památky
i s odkazy na výlety do okolí. Součástí průvodce je
i podrobný plánek města s názvy ulic. A co více, je
tam i zakreslena budoucí nová zástavba.
Dnešní tvůrci podobných průvodců by si měli
vzít příklad. Každý se stresuje, aby nevytvořil někomu (náhodou a třeba i zdarma) nějakou reklamu.
Na druhou stranu, za zpoplatněnou reklamu neví,
co by chtěli. Většinou tolik, že z těch drobných živnostníků do toho nikdo nejde. Ale čert to vem.
Zaujala mě tam ještě jiná věc. Jednoduchý jízdní
řád vlaků, fiakrů, drožek a tramvají. Jak jednoduché to může být, když se chce. Všechno srozumitelně řečeno, všechno stejnou velikostí písma, žádná
očividná rivalita v konkurenčním boji. Když jel někdo z vlakového nádraží tramvají anebo fiakrem či

drožkou, vyšlo ho to finančně skoro stejně. Tam ale
kam nevedly koleje tramvaje, tam už kočí účtoval
nepoměrně více, což je jistě v pořádku. Byli se ale
schopni mezi sebou domluvit, aby fungovali.
V té době byl takový drožkář jistě rád, že se vypořádal s konkurencí elektrické dráhy, ale asi netušil,
co přijde tak za dvacet let. Automobilový průmysl
na rozkvětu. A to musela být pro takové kočí jako
rána mezi oči. Někteří setrvačností dosloužili a ti
mladší jistě začali přemýšlet o tom, jak se uživit jinak. Cenou konkurovat dlouho nelze a bylo jasné,
že automobil je jistě větší konkurence než tramvaj.
Prostě časový vývoj. Smutné, ale s odstupem času
to už tak bereme, že místo fiakru si zavoláme pro
taxík.
Oslím můstkem se dostanu k vodovodnímu kohoutku. Obecné pravidlo zní: „Šetřete vodou, je
jí na celém světě málo a bude ji ještě míň!“ S tím
tedy zcela souhlasím, o tom není debat. Když ale
naše vodovody a kanalizace začaly provozovat firmy z ciziny, asi pro naši neschopnost, začaly se dít
věci. Jistě měly „velký voči“, protože na malé ploše,
relativně hodně odběratelů, co vodou moc nešetří. Spočítáme si to, trochu jim to podražíme a my
z toho budeme mít slušnej vejvar. Lidi ale nejsou
ve všech situacích jako ovce. S přesvědčením, že
budeme šetřit vodou, protože je to světový trend
a je to tak správně, dočkáme se nemilého zjištění.
Jednoduše řečeno, firma, která je zvyklá na odběr,
v tomto případě vody, v nějakém měřítku, za nějakou cenu. A odběratelé se uskromní na polovic. No
tak to ta naše firma jistě o takové praktiky nemá
sebemenší zájem. Ta firma, která se vám stará
o vodu, jistě nechce mít poloviční zisky jen proto,
že vy budete šetřit. Jednoduše vám tu vodu o sto
procent zdraží jenom proto, aby dosáhla svého zisku. Naštěstí v naší obci je vodovod obecní a bude
to tak dál.

Ještě jeden oslí můstek a to rovnou do odpadkového koše. Když se na jednu stranu dočtu chvalozpěvy, jak je skvělé, že občané naší obce třídí odpad, tak na stranu druhou se dozvím, že svoz odpadů se zdražuje a to ne zrovna málo. Proč, když
z vytříděného odpadu má obec jakýsi profit, musí
sáhnout k tomuto kroku?
Odpad třídím odjakživa. Ani by mě to nenapadlo dělat jinak. Dokonce jsem si na kuchyňské
lince postavil plechovku, do které dávám víčka od
piva, protože je to železný šrot a tak po večerech
přemýšlím, čím bych tu popelnici určenou na svoz
domovního odpadu měl naplnit. Odpad rostlinného původu dám na kompost, dřevo a papír spálím
v kamnech, plasty jdou na svoz v pytlích, sklo do
kontejneru a tu a tam nějaká věc co doma dosloužila, tak asi na sběrný dvůr. U nás na svoz nebezpečného odpadu. Vlastně kromě Bohouškových
hovínek obalených v granulích kočičího záchodu,
nemám do popelnice co dát. Naplním tak maximálně čtyři popelnice ročně. A to za mnou musí jezdit
hodně návštěv s malými dětmi, aby mi je mohly doplnit pokaděnýma plínkama.
Je mi jasný, že ti chlapi z Medlova jsou zvyklí jezdit s popelářským vozem podle plánu. Jistě musí
plnit plán, plnit skládku materiálem a je jim úplně
jedno jakým, hlavně že mají práci a dostanou zaplaceno. Proč nemůže obecní úřad nastavit delší interval vývozu odpadu, nevím. Možná se na to ještě

nikdo nezeptal, možná by i nakonec více lidí třídilo
odpady jako já.
Pro občany je to demotivující. Kdo nemá návyk
odpady třídit, tomu je to jedno. Takový člověk maximálně uvítá, že každý druhý týden přijede popelářské auto a všechno odveze. Co nevleze do popelnice, postavíme ještě vedle dva pytle a tak jaké
starosti.
Nejde mě o pár stovek, je mi jasný že všechno
něco stojí. Není mi ale jasný, když odpad třídíme,
pro co ti chlapi z toho Medlova každých čtrnáct dnů
jezdí?
Že by jak ten drožkář před osmdesáti lety nechtěl
pochopit, že v konkurenci s auty nemá šanci? Tenkrát to asi nešlo taky tak rychle, jak bychom si dnes
představovali. Třeba se někdy dočkáme otázky od
firmy, co sváží odpad: „Můžeme Vám, pane, odvézt,
za poplatek, obsah Vaší popelnice?“ „Ten poplatek
je samozřejmě pro Vás.“
Ps: Již existují firmy, co vykupují velké skládky,
jako zdroj surovin, barevných i drahých kovů. Víte,
že v každém mobilním telefonu je průměrně asi za
čtyřicet korun zlata? A když těch mobilů máte asi
tak pytel, pytel velký jak od brambor, tak už je to jak
slušné naleziště zlata na Klondajku,ne?
Přeji vám hezké jaro a projděte se v centru Olomouce. Jen tak, pro radost a třeba s někým, kdo je
vám blízký. Je opravdu krásná!... Nebo krásný?
Michal Mayer

BEZPEČNOST V NAŠICH OBCÍCH

v minulém čísle. V praxi se setkáváme kromě klasických systémů, kam řadíme např. detektory, ústředny,
přenosové prostředky apod., také s netradičními prostředky, jako jsou rádiové zabezpečovací ústředny, na
které se napojují nástrahové detektory. Tyto nástrahové detektory velice spolehlivě detekují pohyb pachatele v daném objektu. Umístění detektoru a jeho samotnou instalaci je potřeba provádět skrytým způsobem
a velmi rychle. Určité odlišnosti od klasického EZS
jsou vynuceny charakterem používání těchto zařízení
jako soupravy.
Je třeba si uvědomit, že použití EZS a předávání případné poplachové zprávy je smysluplné pouze tehdy,
bude-li na poplachový signál někdo včasně reagovat.
Tento problém se týká právě převážně rekreačních
objektů. Z tohoto důvodu si některé chatařské kolonie financují bezpečnostního pracovníka, který zde
celoročně bydlí nebo je z blízkého okolí. Tento bezpečnostní pracovník má za úkol reagovat na optickou
a zvukovou signalizaci či na zprávy telefonních voličů
a hlásičů ze zabezpečených objektů. Náplní jeho práce je především následné monitorování pohybu podezřelých a neznámých osob na daném místě a včasné
přivolání hlídky Policie České republiky. V poslední
době je honě využíván EZS pro celou chatovou kolonii, jehož monitoring je sveden k danému bezpečnostnímu pracovníkovi, případně na pult centralizované
ochrany (dále jen „PCO“) nasmlouvané bezpečnostní
agentury.
Pult centralizované ochrany – je zařízení, které
umožňuje přenos a vyhodnocení signalizace o narušení zabezpečených objektů do místa centrálního
vyhodnocení pomocí telefonních linek nebo radiovou
cestou. Na základě vyhodnocení informace o narušení
objektu pak vedoucí pracovník obsluhy PCO rozhodne

OCHRANA OBJEKTŮ – díl 3:
Elektrické zabezpečovací systémy a GSM
Vážení spoluobčané,
v době, kdy jsem chystal tento příspěvek do prosincového čísla Bouzovských novin, trávili jsme všichni
probíhající advent a s ním spojené pohodové sváteční
chvíle. Vzhledem k tomu, že patrně nějakým nedopatřením se tento článek do prosincového vydání nedostal, byl jsem nucen jej trochu poupravit tak, aby byl
zase aktuální. Co se týká naší rubriky „OCHRANA OBJEKTŮ“, tak na té si nic nezmění, pouze jsme se „opozdili“ o jeden díl, který Vám nabízím právně nyní.
Dnešní díl naší rubriky „OCHRANA OBJEKTŮ“, bude
zaměřen na problematiku elektrických zabezpečovacích systémů (dále jen „EZS“), které navazují při ochraně objektů na již provedená bezpečnostní opatření
a instalaci mechanických zábranných prostředků. EZS
nám slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí
či jeho pokusu do střeženého objektu.
Jak již bylo uvedeno výše, EZS navazují na mechanické
zábranné prostředky a systémy o kterých jsme hovořili

o vyslání PATRLY či VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY na místo
narušení, která na místě provede prohlídku napadeného objektu a další potřebné a neodkladné úkoly.
GSM – Při ochraně objektů, které jsou zpravidla
na odlehlých místech, jsme byli nuceni řešit problém případné poplachové signalizace, a to proto,
že zde již nevystačíme s klasickou zvukovou či optickou signalizací. Velký rozvoj sítí GSM a zvýšení
poskytovaných služeb vytvořilo podmínky pro další
možnosti jejich využití. Díky těmto možnostem nyní
získáme okamžité informace o stavu zabezpečení
svého objektu.
Elektronické zabezpečovací systémy můžeme rozdělit
například na:
1) Poplachové systémy a poplachové ústředny: kdy
můžeme zmínit například ústředny: MB Series,
Galaxy, Power, Alexor, Jablotron
2) Autonomní bezdrátové systémy: zejména od výrobců jako je – Visonic, Jablotron, RISCO Group,
Texecom, aj.
3) Detektory a kontakty: které můžeme dále dělit:
a. Detektory pohybu (PIR, duální, mikrovlnné)
b. Detektory tříštění skla (otřesové, trezorové)
c. Detektory monitorování prostředí (snímače
teploty, vlhkosti a zaplavení)
d. Detektory otevření (magnetické kontakty)
e. Infrazávory.
Vzhledem k tomu, že nabídka EZS je velmi pestrá,
je vhodné se v případě zájmu o EZS poradit s odborníky, kteří se danou problematikou zabývají. Jsme
připraveni nabídnout Vám profesionální řešení nejen pro systémy EZS, ale také řešení pro systémy
detekce požáru, úniku plynů, hasicí zařízení, domácí evakuační rozhlas a další související doplňkový

sortiment. V případě zájmu o naše služby či pouhé
konzultace nás můžete kontaktovat na níže uvedené adrese.
V příštím vydání Bouzovských novin se můžete dočíst
o problematice fyzické bezpečnosti objektů.
=========================================
Rád bych Vás touto cestou dále informoval o tom,
že jsme připraveni podílet se na řešení problematiky bezpečnosti a veřejného pořádku v Bouzově
a okolních obcích. Není nám lhostejné, co se děje
v našem okolí. Vaše poznatky, problémy či stížnosti
budou odborně zpracovány, následně vyhodnoceny a dle závažnosti pak předány k dalšímu řešení.
Ve všech případech Vám zaručíme diskrétnost
a anonymitu. Neváhejte nás tedy kontaktovat na
výše uvedených telefonních číslech, případně e-mailové adrese.
Agentura KONDOR 112
Security agency
Bouzov 13, 783 25 Bouzov, okr. Olomouc
GSM brána: +420 776 589 147, +420 776 752 677
e-mail: kondor112@seznam.cz internet: www.kondor112.cz

Děkuji všem, kteří nám již nyní v tomto směru pomáhají a své poznatky nám předávají jak ústní, tak
písemnou formou. Nejen těmto uvědomělým spoluobčanům, ale Vám všem bych rád touto cestou ještě
jednou popřál úspěšné a bezstarostné vykročení do
roku 2016
Mgr. Dušan Tejkal
V Bouzově dne 05. února 2016

Zájemci o spolupráci se společností Terra Group Investment, a.s., nechť se přihlásí na OÚ Bouzov.

Poděkování
Olomouckému kraji za investiční dotaci
na pořízení dopravního automobilu
pro JSDH Olešnice

Krátká zpráva o informacích a činnostiPony klubu Olešnice
v roce 2015
V Pony klubu Olešnice to žilo i v roce 2015. Klub
navštěvuje v nynější době 25 dětí (tedy jen holek) od
7 do 16 let. Chodí si občas zajezdit i starší děvčata,
bývalé členky klubu.
V loňském roce úspěšně absolvovali zkoušku
základního výcviku jezdce Hana Bílková a Michaela
Mikulášková obě z Mohelnice. Tím přibyli k Barboře
Švubové a Anně Trávníčkové, které už jezdeckou licenci měly a mohly nás reprezentovat v jezdeckém
sportu. Zajely pár závodů, spíše skokových, kde spíše sbíraly zkušenosti jak to na závodech chodí. Ale
ke konci sezóny v září jsme začaly trénovat trochu
víc drezuru a to na Oblastní Mistrovství, které se konalo na Nových Zámcích. V kategorii starších 13-16
let získala mistrovský titul a tím 1. místo Barbora
Švubová s Irv Desire, 3. místo Michaela Mikulášková s Tracy, 4. místo Anna Trávníčková s Irv Erikou
a v kategorii mladších 8-12 let 3. místo Hana Bílková s Citem.
Nejlépe nás však reprezentovala celou sezonu
Barbora Švubová ze Šumperka, která závodně jezdí
už čtvrtý rok. V roce 2015 zajela 28 závodů, a z toho
skončila 4x na 1. místě, 1x na 2. místě, 2x na 3. místě, 3x na 4. místě, 4x na 5. místě. Zde patří také velký dík její mamce za „oběť“, že ji k nám do klubu
vozí 2-3 týdně už 7 let, má to však i svoji druhou
stránku, kde je vidět, že se děje něco za něco, a Barča letos vyhrála opět Oblastní mistrovství v drezuře
s klisnou Irv Desire (v roce 2014 se stala oblastní
Mistryní hned 2x v drezuře i ve skocích s valachem
Citem)

Oblastní Mistrovství v drezuře ( ve starších 1. místo
Barbora Švubová s Irv Desire, 3. místo Michaela Mikulášková s Tracy, 4. místo Anna Trávníčková s Irv Erikou a v mladších 3. místo Hana Bílková s Citem

V letošním roce máme opět v plánu zajet nějaké vozatajské soutěže. Sedlové tak jak budou mít
holky s poníky natrénováno. V loňském roce se
v ČR začaly jezdit také pony-games. Jsou to jezdecké jednotlivé hry, které tvoří turnaj. Výhodou
je, že u nich není omezen věk jezdců, jezdí se týmově, družstvo tvoří 4 jezdci a 4 poníci, děti nemusí mít žádné zkoušky. V letošním roce pokud
bude zájem, bychom tyto hry chtěly začít trénovat
a jezdit. Určitě to bude pro všechny zpestření. Pokročilejší jezdí i na Evropské úrovni, ale v ČR je to
vše teprve v začátcích. Je trochu škoda, že „míst-

Holky navštěvující Pony klub Olešnice

Účastnili jsme se jako každý rok, již 5. ročníku
vozatajského poháru, který měl 7 kol + finále. Druhé kolo se konalo v Olešnicích začátkem června,
v letošním roce tomu bude stejně. V některých kolech se dařilo a dovezli jsme domů pohár, v některých kolech byli rychlejší a přesnější jiní. Do finále
se, ale dostala Lucie Odložilová s dalšími třemi soupeři. Neobhájila vítězství z roku 2014 a skončila na
3. místě.

Pro nejmenší klisna minihorse Dona s Amálkou

ní“ děti až na dvě holky z Podolí o poníky zájem
nemají. Návštěvu klubu využívají děti ze vzdálenějších míst, kde je rodiče musí dovážet (jak jsem
zmiňovala - Šumperk, Konice, Mohelnice, Loštice,
Pavlov, nejčastěji však Litovel, kde jezdí dětem
alespoň autobus).
Co více dodat, plán na rok 2016 máme, holky
jezdí ke koním rády, myslím, že tu je i velice dobrý
kolektiv. V poslední době jezdí holky spíše rekreačně, ne že by nebyly šikovné, nebo že by neměly
dobré poníky, ale jezdecký sport v poslední době

je velký business. A na to někteří holt nemají peníze, anebo čas pořádně trénovat. Protože většina
holek chodí 1-2x týdně, a to pro sportovní trénink
je nedostačující. Nadále se budeme věnovat rekreačním jezdcům, budeme přibírat nové zájemce
o ježdění. Je tu možnost ježdění i pro dospělé. Přemýšlíme i o výuce jízdy, nebo spíše vožení malých
dětí od 4 let.
Kontakt a informace na:
www.ponyolesnice.estranky.cz
Napsala: Lucie Odložilová

TJ SOKOL BOUZOV
Rozpis jarních zápasů
27. 3.
2. 4.
10. 4.
17. 4.
23. 4.
1. 5.
7. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.

NE
SO
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE

14.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
16.00 hod.
14.30 hod.
16.30 hod.
14.30 hod.
16.30 hod.
14.30 hod.
16.30 hod.
14.30 hod.

BOUZOV
FC Lužice
Drahanovice
BOUZOV
Náměšť B
BOUZOV
TJ Těšetice
BOUZOV
Majetín
BOUZOV
Bohuňovice B
BOUZOV

Mladeč
BOUZOV
BOUZOV
SFK Nedvězí
BOUZOV
M. Beroun B
BOUZOV
V. Újezd
BOUZOV
Hlubočky B
BOUZOV
SK Králová

SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ:
20. 2. 2016 Hasičských ples Bouzov
		 od 14 hodin maškarní dětský ples
SDH Bouzov
27. 2. 2016 Turnaj ve stolním tenise
SDH Olešnice
5. 3. 2016 Ples vousatých – KD Bílá Lhota
SDH Podolí
30. 4. 2016 Stavění máje
SDH Hvozdečko
Květen 2016 Memoriál Roberta Haice
SDH Hvozdečko
		 v požárním sportu dětí a veteránů
14. 5. 2016 Bouzovská třicítka
TJ Sokol Bouzov
28. 5. 2016 Dětský den + Kácení máje
SDH Olešnice
28. 5. 2016 Kácení Máje + Dětský den
SDH Podolí
28. 5. 2016 Kácení Máje
SDH Hvozdečko
25. 6. 2016 16. ročník fotbalového turnaje KOZENKY CUP
SDH Kozov
2. 7. 2016 Cesta pohádkovým lesem
SDH Hvozdečko
5. 7. 2016 Turnaj v nohejbale
SDH Olešnice
9. 7. 2016 Turnaj v malé kopané
SDH Olešnice
9. 7. 2016 Dětské odpoledne na hřišti v Kozově
SDH Kozov
17. 7. 2016 Hanácká extraliga (soutěž v požárním útoku)
SDH Olešnice
23. 7. 2016 Memoriál Lubomíra Koukala v nohejbale
SDH Hvozdečko
24. 7. 2016 Pouť u sv. Maří
SDH Hvozdečko
13. 8. 2016 Turnaj v malé kopané + Diskotéka
SDH Podolí
11. 9. 2016 Pohárová soutěž (soutěž v požárním útoku)
SDH Olešnice
28. 10. 2016 Lampionový průvod
SDH Podolí
3. 12. 2016 Mikulášská nadílka
SDH Podolí
5. 12. 2016 Mikulášská nadílka
SDH Olešnice
17. 12. 2016 Předvánoční setkání u svařáku
SDH Podolí
30. 12. 2016 Zimní pochod okolím Bouzova
SDH Bouzov
Prosinec
Mše svatá v kapli sv. Barbory v Kozově s posezením v hasičské zbrojnici
SDH Kozov
Tradiční rozsvícení vánočního stromu na návsi v Kozově
SDH Kozov
26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12. sobotní podvečery u stromečku na náměstí v Bouzově

STOLNÍ TENIS

MORIBUNDUS CUP 2016
ASDS Moribundus a SDH Olešnic
zvou všechny,
kteří mají zájem se zúčastnit

XI. ročníku turnaje ve stolním tenise
(neregistrovaných hráčů).
Turnaj se uskuteční

v sobotu 27. února 2016 v 9:00 hod.
v obecní klubovně v Olešnici.
Hrát se bude v kategoriích muži a ženy.
Přihlásit se lze do dvojhry i čtyřhry
a to nejpozději do 26. února 2016 na adrese:
Miroslav Kolavík
Bouzov – Olešnice 26
tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz

Tříkrálový šachový turnaj 2016
Dne 9. ledna 2016 se v obecní klubovně v Olešnicích uskutečnil
za účasti 21 hráčů

XIV. ročník šachového turnaje
s následujícím medailovým pořadím:
Dospělí:
1. Miroslav Plhák - Bohuslavice
2. Jan Opravil st. - Bouzov
3. Viliam Juriga - Litovel

Žáci:
1. Daniel Leibner - Bouzov
2. Patrik Zapletal - Bouzov
3. Patrik Kutra - Litovel

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem hráčům za účast
a ŠK Luká za zapůjčení šachovnic a hodin, Pivovaru Litovel, obci Bouzov a SDH Olešnice za finanční a materiální podporu turnaje.
Za ASDS Moribundus
a SDH Olešnice Miroslav Kolavík

SDH Podolí
si vás dovoluje pozvat
na

45. PLES VOUSATÝCH
Sobota 5. března
20.00 hod.
KD Bílá Lhota
Hudba:

fUNNY Olomouc
VOUSATÝC
LES

H

P

Bohatá tombola i občerstvení

FIRMA NA TRHU OD ROKU 1990

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ

JAN WAGNER

TEL.: +420 607 156 989
Nabídka práce:

Zahradnictví Jan Holub s.r.o., Hvozdečko 7, Bouzov přijme pracovnice/pracovníky do nového
areálu okrasné školky.
Vítaní jsou zejména pozitivně naladění, pečliví
lidé se smyslem pro pořádek.
Pracovní smlouva do 1. září 2016 s možností
prodloužení. Nástup možný již od 22. 2. 2016.
Zájemci hlaste se prosím na email:

ZIMNÍ SLEVY

NABÍZÍME:

●
●
●
●
●
●

Malby bytů
Společné prostory panelových domů
Kanceláře
Dveře
Radiátory a další
Drobné domácí opravy
● Nátěr fasád
● Natahování omítek
● Míchání barev
na zakázku
● Tapetování

nebo telefonicky:

PROVOZOVNA:
Spartakiádní 3
789 85 Mohelnice

734 186 286.

Podolí 23, 783 25 Bouzov

objednavky@janholub.cz
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