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Pár slov úvodem
Obec touto cestou děkuje Spolku ochránců panských rybníků za úklid veřejného prostranství v Bouzově. Dále poděkování patří SDH Bouzov za pomoc
při čištění rezervoáru na pitnou vodu v Bouzově. Je
dobře, že se stále najdou občané, kteří jsou schopni ve volném čase pomoci s různými pracemi ve
prospěch všech. Bylo by dobře, kdyby se do těchto

činností zapojili i ti, kteří neustále pouze všechno
kritizují, ale s ničím nepomohou. V letošním roce
má obec problém s veřejně prospěšnými prácemi
na údržbu veřejných prostranství. Nejsou pracovníci na sečení. Tímto se obracíme na všechny mající
zájem o brigádu na údržbu zeleně, ať se přihlásí na
OÚ Bouzov.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme odběratele tepla, kteří dosud
neuhradili vyúčtování za rok 2015, aby tak učinili nejpozději do 30. 4. 2016. V případě neuhrazení odebraného tepla, bude přívod tepla zastaven.
Upozorňujeme odběratele vody z obecního vodovodu (Bouzov, Hvozdečko, Olešnice), kteří dosud neuhradili zálohy na vodu za
I. čtvrtletí roku 2016, nechť tak učiní nejpozději do 30. 4. 2016.
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za odvoz komunálních odpadů,
aby úhradu provedli neprodleně, v případě neuhrazení do 30. 4. 2016 bude poplatek navýšen.
Žádáme uživatele posilovny na Bouzově,
aby nejpozději do 30. 4. 2016 uhradili poplatky za její užívání za rok 2015.
Žádáme všechny občany, aby k parkování svých vozidel využívali vyhrazená místa pro

parkování nebo svých pozemků a neparkovali
v obci na místních komunikacích, případně na
zelených plochách navazujících na komunikace.
Místní komunikace nemají šířku takovou, aby se
na nich dalo parkovat. V celé obci je zákaz parkování s výjimkou vyhrazených míst.
Obec Bouzov přijme dva aktivní důchodce pro správu Multifunkčního hřiště na Bouzově. Zájemci, nechť se přihlásí na OÚ Bouzov.
Dne 9. 5. 2016 v 15.00 hod. se bude konat
v Radničním sále na Bouzově veřejné projednání o vlivech záměru „Těžba vápence v DP Hvozdečko“ na životní prostředí. Projednávat se
bude posudek o vlivu záměru na životní prostředí, jehož zpracování zajistil Krajský úřad Olomouckého kraje (posudek zveřejněn na adrese
www.mzp.cz/eia pod kódem záměru OLK 739)
a dále písemná vyjádření k tomuto posudku.

PRANOSTIKA květen

PRANOSTIKA červen

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Na svatého Antonína broušení kos započíná.

Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda.

Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.

Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle čočka zaseje.

Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.

Mokrý máj - v stodole ráj.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

JUBILANTI
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Dvořáček Ladislav
Forétek Stanislav
Grohman Bořivoj
Hanzlík Vladimír
Knödlová Marta
Kolomazník Josef
Kopečný Aleš
Koutná Jaroslava
Krylová Marta
Mayer Ferdinand
Mejzeš Pavel
Nemrava Ladislav
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Grác Bořivoj
Kamlerová Helena
Komárek Antonín
Kopřivová Eliška
Kráčmarová Jiřina
Kunčarová Žofie
Mrázek Ivo Ing.
Podešvová Zdeňka
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Vaněk Vladimír MVDr.
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a nevíte, na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk
v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné sociální
poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám
se zorientovat ve vaší situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady, asistenci při
hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a děti
ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími
institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás
můžeme navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici
Litovelská 14. Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve všední dny
od 8 do 16,30 hodin.

PODěKOváNÍ
Děkujeme všem přátelům,
příbuzným a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit

s panem Josefem Krobotem
z Olešnice. Také děkujeme za květinové dary
a projevená slova útěchy.
Manželka Marie a dcery s rodinami

PODěKOváNÍ
MUDr. Jaroslavu Čampišovi a Mgr. Libuši
Mayerové za vstřícný a laskavý přístup při
péči o paní Helenu Köhlerovou z Bouzova.
Děkuje rodina Köhlerova

Kontakty:
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Lucie Mahrová, DiS. – 778 486 557
Tereza Buchtová – 731 690 966

Přišlo jaro a my si snad konečně užijeme sluníčka, teplého počasí a kvetoucích kytek i stromů!
A co se děje a dělo ve škole? Samozřejmě se učíme, deváťáci se připravují na přijímačky na střední
školy a všichni ostatní dohánějí a opravují známky, protože se kvapem blíží konec třetího čtvrtletí…Krom toho ale samozřejmě nezapomínáme ani
na další aktivity a akce, které nás baví a rozvíjejí
nás po všech stránkách.
Ještě v únoru reprezentovali naši školu František Mayer a Tobiáš Řezníček na okresní olympiádě v anglickém jazyce v Olomouci. Mozkové buňky
si potrápili žáci v tzv. Pythagoriádě pro II. stupeň
a v soutěži Matematický klokan, který je určen pro
žáky již od druhého ročníku.
Proběhlo také zasedání žákovského parlamentu, který se schází každý měsíc a řešíme návrhy
a podněty žáků zprostředkované přes jejich třídní
zástupce.
To, že se blíží velikonoce, jsme všichni zaznamenali díky krásné velikonoční výstavce dětských
prací na chodbě školy. Děkujeme paním učitelkám
za krásné nápady a trpělivost při jejich realizaci
v odpoledních kroužcích.

Velikonoce jsou ale taky každý rok ve znamení
recitační soutěže, která nese tradiční označení Rýmovačky. Napřed samozřejmě proběhnou třídní
kola soutěže a z každého ročníku postoupí tři nejlepší recitátoři (tedy celkem 21 žáků) do školního
kola. Toto dlouho očekávané finálové kolo proběhlo poslední den před velikonočními prázdninami,
ve středu 23. 3. 2016.
Všem se nám zdálo, že úroveň recitátorů se
opět posunula o kus dopředu a že se dá opravdu
mluvit o umělecké soutěži. Někteří nezkušení sice
zažívali trému, ale ostřílení matadoři zcela bez
problémů předvedli skvělé výkony.
A kdo vyhrál? V I. kategorii (1. a 2. ročník) Sabina Kuncová, Saša Knápková a Sophie Onteková. V II. kategorii (3. a 4. ročník) byli nejúspěšnější Matěj Šťastný, Pavel Fryšák a Hana Holubová. Třetí kategorii (pro 5. a 6. ročník) ovládli
Kristýna Martinů, Michal Hrubý a Honza Štefan.
A v nejstarší kategorii (7.-9. ročník) vystoupali na
pomyslné stupně vítězů Kryštof Čepák, Denisa
Grácová a František Mayer. Zvláštní cenu poroty
obdržela Veronika Koutná. Rýmovačky 2016 se
velice povedly, moc jsme si je užili. Ať žijí Rýmovačky 2017!
To všechno už bylo, ale co nás teprve čeká?
Beseda o putování po jižní Americe, exkurze
I. stupně do ZOO Kopeček a do lanového centra
Proud v Olomouci a účast na vzpomínkové akci
v Javoříčku 1. 5. 2016.
Všem přejeme krásné a barevné jaro a mnoho
příjemných jarních zážitků!
Za děti a učitele z naší školy
Andrea Řezníčková
www.zsbouzov.cz

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
51. Hodičtí z Hodic – poslední domácí rod na bouzovském hradě (2)
Na konci předcházejího pokračování dějin bouzovského hradu a panství jsme se s Josefem Vojtěchem hrabětem z Hodic pohybovali na severní
Moravě, tentokrát se s jeho bratrem vrátíme zpět
na bouzovské panství. Připomeňme si nejprve, že
v roce 1682 se hraběnka Eusebie Sabina Podstatský vdala po čtvrté a jejím manželem se stal Julius
Leopold hrabě z Hodic. Z minulých manželství měl
dva syny a tři (někteří autoři uvádějí čtyři) dcery.
Ještě téhož roku Eusebie Sabina odkázala manželovi hrad a panství a s největší pravděpodobností
velice brzy poté, během několika měsíců, zemřela.
Získaného majetku si Julius Leopold dlouho neužil, neboť zemřel o pouhé čtyři roky později. Celý
svůj majetek, tedy především bouzovské panství,
odkázal ve své poslední vůli svým tehdy již zletilým
potomkům.
Další osudy všech jeho dcer jsou dosud zahaleny
tajemství, více informací máme o jeho dvou synech,
od nichž, jak již také víme, se údajně rod Hodiců
rozdělil do dvou větví. Nejvýznamnějšímu představiteli větve hodicko-rudoltické, Josefovi Vojtěchu
hraběti z Hodic, jsem se již věnoval. U kolébky druhé větve, nazývané hodicko-olbramická a existující
dosud, stál druhý syn Julia Leopolda, František Josef Filip hrabě z Hodic. Ten musel nejprve vyplatit
svoje sourozence a sám jako svobodný se ujal vlády
na bouzovském panství.
Ze života hraběte Františka Josefa můžeme
uvést jen několik údajů. Je například známo, že se
třikrát oženil. Svou první manželku, Annu Magdalenu, ovdovělou hraběnku z Trauttmansdorffu, si vzal
na počátku 18. století, po odchodu z bouzovského
panství. Její otec, Vilém Alexandr, pocházel z rodu
Oderských z Lidéřova, jemuž v té době patřil dnes
již pobořený hrad Vikštejn, ležící poblíž severomoravského Vítkova. Při dělení majetku po svém otci
získala Anna Magdalena nedalekou vesnici Melč,
kterou po její smrti František Josef zdědil. Ve vsi,
kde stál původně pouze starý dvůr, nechal František Josef vybudovat barokní zámek, obklopený
rozsáhlým parkem se vzácnými dřevinami. V Melči
se hrabě věnoval svým oblíbeným zálibám, k nimž
patřila především filozofie a etika. V jeho pozůstalosti se dokonce dochovala rukopisná práce, v níž
zdůvodňoval myšlenku, že jediné správné chování
člověka je takové, které je plně v souladu s božími
záměry.
František Josef Filip zemřel v roce 1727. Zanechal po sobě dceru Angelu, která se provdala za

Josefa Ignáce, příslušníka slezského panského
rodu Kotulínských z Kotulína, a syna Matyáše Antonína, nejvyšší sudího opavského a krnovského
knížectví.
František Josef držel bouzovské panství deset
let. Samotný hrad ovšem tehdy měl do představy
důstojného šlechtického sídla hodně daleko. Severní křídlo hradu, v němž je umístěn rytířský sál,
připomínal ze všeho nejvíce zříceninu, ostatní části
byly nouzově opraveny tak, aby sloužily jako obytná část pro panstvo a jejich služebnictvo. Hodicové,
podobně jako před nimi paní Eusebie Sabina, tedy
nijak podstatně do obnovy zpustlého hradu nezasáhli.
O životě Františka Josefa na bouzovském hradě se můžeme dočíst, že „poté, co zajistil své
sourozence vyplacením jejich dědických podílů,
věnoval se správě svého panství, při čemž měl
statného rádce a spolupracovníka v zámeckém
hejtmanovi Antonu Entzenbergerovi. Urovnal
dlouholeté spory o hranice jejich pevným vytyčením, rozmnožil dvorce a mlýny a zavedl vlídné
jednání soudnictví.“ Tím se podstatně odlišoval
od předcházející majitelky, která naopak věnovala značnou část své energie na řešení sporů s majiteli sousedních panství a se svými poddanými
jednala velmi přísně.
Zatímco zásluhy Františka Josefa o podobu bouzovského hradu jsou zanedbatelné, jeho podíl na
zvětšení rozlohy panství je nepřehlédnutelný. Po
více než sto letech se mu podařilo spojit obě části bouzovského panství, „dolní“ a „horní“ opět do
jednoho celku. V říjnu roku 1694 koupil od Zikmunda Albrechta z Bukůvky za 48 000 rýnských zlatých
jeho rodový statek Červenou Lhotu s dolní polovinou městečka Bouzova a vesnicemi Řimice, Hrabí
a Hvozdečko. Původní majitel se pak odstěhoval
do Žadlovic, kde tehdy Bukůvkové nechali postavit
nový barokní zámek. Z jejich původní tvrze v Červené Lhotě se do dnešní doby dochovaly poblíž silnice
na Hrabí pouze zbytky.
Finanční prostředky Františka Josefa, hraběte
z Hodic, však nebyly bezedné. Navíc se ztenčovaly
také během jeho pobytu v Benátkách, v nichž
v té době pobýval. Svou tíživou situaci se rozhodl
řešit jediným možným způsobem – pokud možno
rychlým prodejem celého bouzovského panství. To
se mu dva roky po spojení panství podařilo, když
kupcem se stal Řád německých rytířů.
Jiří Marek

HRADNÍ BOUZOVSKÝ PARK A STAVBY
Hradní park vybudovaný po přestavbě hradu
v Bouzově má rozlohu více jak 6 ha. Dle identifikační skici z roku 1834 je v místě nynějšího parku
patrna orná půda ohraničená lesem. V souvislosti
s vybudováním parku byly zřízeny drobné dřevěné
stavby, některé jen obnoveny, které sloužily k zábavě, posezení a odpočinku. V průběhu času postupně zanikaly, protože nebyly udržovány.

Zůstala jen tribuna před tzv. Turnierplatz neboli kolbištěm, rajčurou, která byla v posledních
letech restaurována a je zachována v původním
stavu.
V únoru letošního roku byla dokončena restaurace Bílé studánky pod hradem, po více jak 90-ti letech na ní byla obnovena i dřevěná šindelem krytá
stříška dle původního popisu panem Františkem

Finsterlem st. Je to druhá drobná stavba obnovená
v poslední době v okolí hradu.
Připomeňme si v krátkosti, které drobné stavby
zde v dřívější době stály. Kuželna stála v lipovém
háji v blízkosti hradu za tribunou. V 60. letech 20.
století byla rozebrána.
Březový altán a drobná kašna stály v blízkosti
vstupu do hradu po levé straně na místě původního
altánu obnoveného po přestavbě hradu. Původní altán stál ve staré větší zahradě před hradem. Sloužil
k odpočinku a posezení. Asanován byl v roce 1946.
Střelnice stála na západní straně parku na hraně
lesa. Ta byla rozebrána ve 30. letech 20. století za
správce Dolanského.
Hubertova bouda byla dřevěná stavba na způsob
zahradního domku, která stála na západní straně
vedle staré zahrady. K čemu tento domek sloužil, se
nepodařilo zjistit. Asanován byl v roce 1946.
Zahrady před hradem byly po obou stranách
vstupu do hradu a navazovaly na hradby. Zahrady
byla oproti nynějšímu terénu vyvýšeny o 1 m, zejména pravá, byly opatřeny podezdívkou a plaňkovým plotem. Sloužily pro pěstování zeleniny, květin
a byly tam i ovocné stromy pro hrad. Na vršku před
hradem na západní straně byla kolem borovice kruhová lávka, známá již koncem 19. století.
Po pravé straně před vstupem do hradu byla kruhová lavice kolem staré lípy, olemovaná březovým
zábradlím. Ta zanikla, když lípa stářím byla nebezpečná a byla odstraněna.
Další stavbou je vybudovaná promenádní cesta Taliánka s několika vyhlídkovými odpočívadly,
z nichž některá byla s rekonstrukcí Taliánky v poslední době obnovena.
Další významná trasa je úzký chodník vycházející od bývalé střelnice, vedoucí svahem mezi Taliánkou a hradbami hradu navazující na pěšinu před
farou ke kostelu, který byl rovněž vybaven četnými
odpočívadly a lemován březovým zábradlím. Od bývalé střelnice též navazuje chodník k Bílé studánce
a pokračuje na Taliánku.
Další okruh je kolem hradeb, na kterém je úžasná vyhlídka nad farou, dříve vybavena lavičkami
a lemována březovým zábradlím.

Mezi těmito trasami je síť drobných chodníků
zpevněných kameny ve srázu lesa pod hradbami
s odpočívadly a kamennými lavičkami, dnes neudržovanými, v některých místech poškozenými většinou těžbou stromů.
Poslední systém jsou cestičky vedoucí k vodárně na Bakuli a k bývalé rozhledně „Maxmiliánova
varta“, která stála v blízkosti vodárny. Tyto cestičky
rovněž navazují na Taliánku.
Na skici z roku 1839 je před hradem patrný lipový háj a je zde vidět existence zmiňovaných dvou
zahrad po obou stranách vstupu do hradu.
Nová výstavba parku po přestavbě hradu byla
řešena projektem, výsadbu tvoří domácí druhy
stromů jako dub, buk, habr, lípa, kaštan a rychle
rostoucí dřeviny jako bříza a topol. Výjimku tvořil sloupovitý topol Populus nigva Italica, kde je
předpoklad výrazného tvarového efektu. Je nutno
zdůraznit, že budoucímu parku musela ustoupit
zástavba původních domů, které stály ve svahu od
kostela směrem k dnešní bráně, které byly vykoupeny a nově postaveny ve Skalce.
Dneska již máme jen dochované fotografie těchto zajímavých staveb v hradním parku a pamětníků
posledních existujících staveb ubývá.
Chodníčky ve svahu pod hradem, které jsou dodnes patrné, by se daly obnovit, stačilo by je vyčistit
a opravit.
V roce 2002 byla kanceláří OMNIA nprojekt,
s.r.o., Brno zpracována projektová dokumentace
„Obnova parku a krajinářských úprav“ pro obnovu
a rekonstrukci parku a ostatních objektů a je otázkou finančních možností přistoupit ke zhotovení
replik altánu, kuželny a střelnice, okruhu kolem
hradu a cesty ke kostelu, otázkou je i obnova zaniklé rozhledny, z níž byl úchvatný pohled na krajinu
a hrad z ptačí perspektivy.
Toto je jen vzpomínka na zajímavé drobné stavby, poněvadž řada současníků ani neví, co dříve
hradní park obnášel. Řada historických fotografií
v Bouzovském muzeu dokumentuje dobu přestavby hradu a s tím související změny okolí hradu.
Bouzov, březen 2016
Jiří Ženožička st.

Pokud má někdo z občanů fotografie
z této doby, prosíme o zapůjčení.

Bílá studánka pod hradem

Rozhledna

Střelnice v parku

Hubertova Bouda

Kuželna

Schůze Spolku Holý vrch ve Hvozdečku
Na sv. Řehoře, 12. 3. 2016 proběhla v hasičské klubovně ve Hvozdečku schůze okrašlovacího Spolku Holý
Vrch. Občané Hvozdečka na ní diskutovali své plány rozvoje obce. Náměty graficky podchytila a rozpracovala
Ing. arch.Hana Nováčková http://hnnovackova.wix.com/novackova, rodačka z Kozova. Zdařilé vizualizace
zakomponované do fotografií současného stavu si můžete prohlédnout na webových stránkách obce v sekci
„aktuality“
http://www.obec-bouzov.cz/index.hp?id=166982&action=detail&oid=2966346&nid=8565.
Spolek děkuje panu starostovi Foltýnovi za
zapracování návrhů a připomínek Spolku
k probíhající rekonstrukci veřejného osvětlení ve Hvozdečku. Tato akce je náročná
jednak finančně, avšak zejména je velmi
vyčerpávající kvůli jednání s ČEPS (vlastník
rozvodové elektrické soustavy), správou silnic, Telefonikou a ostatními polostátními
administrativními molochy.
Spolek se obrací na ostatní spoluobčany
Bouzovska s následující výzvou: Zjistili jsme,
že na kopci Holý vrch nad Hvozdečkem stávala v minulém století rozhledna. Kdo má
jakékoliv relevantní informace k této stavbě, kontaktujte, prosím, předsedu Spolku
Ing. Martina Koukala (hvozdecko@seznam.cz, tel: 777 774 104). Děkujeme!
Jan Holub, zastupitel obce

ENERGOBLOK BOUZOV

V průběhu roku 2014 zahájila společnost 2299 spol.
s r.o., jako investor, ve spolupráci s obcí Bouzov, realizaci projektu Energoblok Bouzov. Tento projekt má za
cíl vybudovat tepelný zdroj, který bude nadále zásobovat obec Bouzov teplem a zároveň nahradí stávající
obecní kotelnu. Pro realizaci je použita nejmodernější technologie, která pracuje v režimu kombinované
výroby tepla a elektrické energie. Palivem bude jako
doposud biomasa. Zařízení je dodáno českou společností B:Power, a.s., která má dlouholeté zkušenosti
v oblasti energetiky a řízení energetických procesů.
Kombinuje klasický horkovzdušný kotel na biomasu
a zařízení ORC, holandského výrobce Triogen.
V současné době je projekt v konečné fázi realizace, kdy předpokládáme zahájení zkušebního provozu
dne 14. 4. 2016. V rámci zkušebního provozu proběhne
regulace zařízení a připojení na stávající obecní teplovod. Během měsíce května/června 2016 pak provede-

me ukončení provozu obecní kotelny, kterou v plném
rozsahu nahradí nový Energoblok Bouzov. Během
zmíněného zkušebního provozu v období od dubna
do června 2016 budeme potřebovat spolupráci všech
subjektů napojených na obecní teplovod, kdy pracovníci dodavatele technologie, společnosti B:Power, a.s.
se zástupcem společnosti 2299 spol. s r.o., provedou
kontrolu, popřípadě regulaci, všech stávajících přípojných míst tak, aby provoz nového zařízení byl zcela optimalizován. O přesném termínu této kontroly Vás, ve
spolupráci s obcí, budeme včas informovat.
V případě hlubšího zájmu občanů obce Bouzov
o projekt Energoblok Bouzov bude každé úterý od
19. 4. 2016 vždy od 14 do 17 hod. k dispozici zástupce
společnosti 2299 spol. s r.o, který přímo na místě realizace projektu, vedle obecní kotelny, všem zájemcům
projekt představí a zodpoví případné dotazy. Předem
se těšíme na Vaši návštěvu!
Zpracoval: Martin Horna
zástupce investora 2299 spol. s r.o.

Hospodaření v lesích pod správou společnosti
Bouzovské lesy s.r.o.
Úvodem bych se rád ve stručnosti vrátil k výsledkům hospodaření v roce 2015. Negativní vliv počasí
(sucho a vysoké teploty) se na hospodaření v lesích
projevil zcela zásadním způsobem. Vzhledem k nutnosti zpracování nahodilých těžeb v nebývalém
množství, byli jsme nuceni překročit plánovanou
výši těžeb cca o 2 tis. m3 na celkových 14392 m3 dříví za rok. Z tohoto množství představuje nahodilá
těžba (zlomy, vývraty, souše) více než 70% vytěženého dříví. Na tomto se podílela jak větrná kalamita
z počátku dubna, tak zejména kůrovcová kalamita
z 2. pololetí. V samovýrobě bylo z uvedeného množství vyrobeno 592 m3. Z důvodu většího množství
vytěženého dříví vzrostl i hospodářský výsledek (cca
o 2,5 mil. Kč). V pěstební činnosti byly dosaženy následující objemy prací: zalesnění 80 tis. ks (cca 15
ha), ožínání 75 ha, nátěry proti okusu zvěří 307 tis.
ks, prořezávky 31 ha, oplocování cca 3 km. V nutné
míře byly prováděny i ostatní výkony, jako je ochrana proti klikorohu, vyklizování klestu,odstraňování oplocenek, výseky nežádoucích dřevin, a pod.
V ochraně lesa proti kůrovcům byly instalovány
lapače (70 ks) a položeny lapáky. Jako vedlejší produkt činnosti naší firmy bylo vyrobeno cca 700 prm
rovnaného palivového dříví. Nejvýznamnějším obchodním partnerem byla v loňském roce opět Pila
Javořice (42% objemu), dále potom pily: Šternberk-Bubeníček, Bohuslavice-Hofman, Vojtěchov-Havlíček, Kozov, Pernica, Zouhar, Obec Bouzov, EMPO
HOLZ-Jemnice, Litovelská lesní s.r.o., Ludmírov –
Výmola, Dřevopar Loštice a další.
Rok 2016 započal pokračováním ve zpracování nahodilých těžeb z roku 2015, zejména zpracováním smrkových souší. V prvním čtvrtletí roku

2016 bylo vytěženo cca 3,4 tis. m3 dříví. Co se týká
struktury těžeb, převažovala těžba nahodilá (souše,
zlomy, vývraty) ve výši 2,1 tis. m3. Těžba předmýtní
a mýtní úmyslná činila cca 1300 m3. V pěstební činnosti v současné době vrcholí zalesňovací práce,
které započaly počátkem měsíce března. Do konce dubna bude vysazeno 59 tis. ks sazenic lesních
dřevin, převážně ve dřevinách buk, dub a smrk. Lapáky proti kůrovcům byly položeny, a lapače budou
instalovány do 15. dubna letošního roku. Z uvedeného vyplývá, že problémy s nahodilými těžbami
pokračují. Ještě nikdy (za 4 roky existence naší firmy) nebylo v této fázi roku vytěženo tak málo v úmyslných těžbách.
Naší snahou pro letošní rok je snížení celkové
těžby o 3,5 tis. m3 oproti roku 2015, tak, abychom
dosáhli vyrovnanosti v průběhu decenia. S tím pochopitelně souvisí i plánovaný nižší hospodářský
výsledek. Kalamitní situace také přináší velké problémy s odbytem dříví (zejména trh s kulatinou SM
horší kvality a s vlákninou se prakticky zhroutil).
V samovýrobě, která probíhá prakticky po celý rok,
máme problém uspokojit všechny zájemce z řad
našich občanů, neboť poptávka stále převyšuje
možnosti naší nabídky.
Ve výhledu pro letošní rok počítáme s navýšením
obranných a kontrolních opatření proti kůrovcům
(130 feromonových lapačů a 60 stromových lapáků), neboť dle všech dostupných prognóz musíme
být připraveni na podobný průběh roku, jako v roce
2015. Nezbývá, než si přát, aby nám příroda pomohla a rok 2016 byl co možná nejvíce vlhký a chladný
tak, aby se naše hospodaření mohlo vrátit k „normálu“.
Ing Miroslav Půr, jednatel společnosti

Obec Bouzov a Bouzovské lesy
podporují nadějného cyklistu Tomáše Bártu
Opět po půl roce jsme se rozhodli navštívit nadějného
cyklistu a místního rodáka z Olešnic Tomáše Bártu a zjistit, jak se mu dařilo na podzim v dráhových závodech,
a v terénu, ale také jak probíhala příprava na novou sezónu, ve které poskočí o kategorii výše, a to do juniorů.
Po ukončení sezony, zhruba na začátku října, následoval zasloužený odpočinek, který trval do konce tohoto měsíce. „Hned ze silniční sezony jsem skočil do cyklokrosu, ale vůbec se mi nedařilo, cítil jsem na sobě, že
to není ono, takže jsme se rozhodli ukončit sezónu a na

sto procent se připravit na tu další. Ve volnu jsem chodil
jen plavat, lehce běhat, projížděl jsem se volně na kole se
sestrou, ale hlavně jsem se snažil maximálně si odpočinout“. Poté následoval první sraz týmu a návrat zpět ke
kolu a plnohodnotnému tréninku.
Po prvním měsíci kvalitního tréninku byly na programu
první dráhové závody
v Praze – Motole. Zdejší krytá, 150m dlouhá,
dráha je specifická
hlavně svým povrchem
(dřevěné
parkety),
ale také svým velmi
prudkým klopením a úzkým profilem. „Když přihlédnu
k tomu, že jsem tady byl poprvé v životě, tak si myslím,
že mé výsledky byly
velice kvalitní, což
potvrdila i má účast
na soustředění juniorské dráhové reprezentace“ dodal.
Testy, které měří
cyklistům
výkonnost, ale také další ukazatele, tzv.
LPS-testy, dopadly
velmi dobře, což

naznačuje, že Tomáš je
na správné cestě. Závody na dráze si však také
zpestřil účastí v terénu.
Startoval v závodě českého cyklokrosového poháru v Jabkenicích, kde
se umístil na 14. místě.
V celé podzimní sezoně se Tomáš umisťoval
v Top 10 a měl zálusk na
dobré umístění v závodě Mistrovství České republiky, které se konalo
19.-20. prosince, nakonec se po nemoci musel spokojit s devátým místem.
Součástí MČR bylo také slavnostní vyhlášení nejlepších jezdců, kteří se umístili v celkovém pořadí českého
poháru na nejvyšších stupních. Také Tomáš nám udělal
velkou radost, když si stoupl na bronzový stupínek, což
byla obrovská satisfakce za celou sezonu. „Jak jsem říkal
minule, jsem hrozně šťastný, že to takto dopadlo, je to
velká motivace do další práce“ přiznal. Po MČR následovali Vánoce, které Tomáš využil k tréninku. „Byla výhoda,
že do konce prosince nebyla až tak krutá zima, tudíž jsem
se snažil natrénovat co nejvíc, když jsme měli prázdniny
a nemusel jsem chodit do školy“ dodal student GJO v Litovli.
Po Novém roce však konečně začala pravá zima, Tomáš ale v tréninku nepolevil. „Táta vždycky říká, že není
špatného počasí, jen špatného oblečení, za období od
začátku listopadu do konce března jsem odtrénoval něco
okolo 8500km, jen za rok 2016 to je cca 5500km“. Ke kon-

ci února odjel
Tomáš na dvoutýdenní soustředění do Chorvatska. „Počasí nám
docela vyšlo, až
na menší přeháňky.“ Sezonu
Tomáš začal 26.
3. ve Hlohovci,
dále jsou v plánu
přípravné závody v Polsku a na
Slovensku. Možná je také účast
ve
světových
pohárech, další
závody v sezóně
se budou odvíjet od předešlých výsledků a výkonnosti. „Chtěl bych se
ukázat taky v zahraničí, závody v ČR jsou fajn, ale venku
je to ještě o třídu, možná o dvě výše, určitě nepojedu na
všechny světové poháry, ale na některé snad ano. Hlavní prioritou bude Závod Míru juniorů v Terezíně, ale také
MČR v silniční cyklistice (Kyjov), tam bych se chtěl umístit co nejlépe. Vloni jsem měl z MČR šest medailí, letos
bych rád přidal další. Na závěr bych chtěl znovu poděkovat všem, kteří mě podporují, svému trenérovi, rodičům,
a zvláště pak Bouzovským lesům a obci Bouzov, ale také
panu Ing. Zdeňku Foltýnovi a panu MUDr. Jaroslavu Čampišovi.“ To jsou plány pro nadcházející sezonu, další kroky a výsledky tohoto nadějného cyklisty Tomáše Bárty
budeme nadále sledovat.

V Obectově vyhnali zimu
V Obectově jako každý rok tradičně vyhnali zimu
a přivítali jaro koledou. Dřevěný kříž s košilí, kalhotami vycpanými senem či slámou – Smrtku, a děvčátka
slavnostně oblečená s košíčky – Housátka potkáte
jako každý rok v Obectově na Smrtnou neděli. Tento
obnovený svátek se tu slaví s velkou oblibou již několik let. Děti se ráno sejdou u kapličky a obchází se
celá dědina až směrem k potoku. Při průvodu se zpívá
„Smrťáko, prťáko, proč ty lidi dávíš? Useknem ti ruce,
nohy, abys je nedávil. Smrt nesem ze vsi, nové léto do
vsi, Buďte páni veselí, na tu Smrtnó neděli.“ U potoka
pak děti Smrtku zapálí a hodí do vody. Tímto byla sym-

bolicky vyhnána zima a vystřídá ji jaro, které přivítá
svojí písní skupina holčiček. Děvčátka se schází odpoledne a tak jako při vynášení Smrtky obchází celou
dědinu, od domu k domu. Při zpěvu se drží v kroužku
a obchází Housátko, většino nejmladší děvčátko a zpívají „Smrtonožko, velkonožko, kdes tak dlouho byla?
Housátko odpovídá „U studánky, u rubánky ruce
jsem si myla. Šátečkem, lístečkem jsem je utírala.“
A na závěr opět dívky v kroužku „Paní mámo krásná,
dala jste nám másla, dala jste nám maličko, přidejte
nám vajíčko, milá matičko.“ Housata jako poděkování
dostanou peníze, cukroví nebo vajíčka.

◀ Obectov
– Smrtná neděle
– foto Tereza Tichá

▼ Obectov
– Housata
– foto Tereza Tichá

Je logika vždy logická?

Jednoduše hned odpovím, že není. Logika, jako
věda o správném myšlení, nemůže fungovat pro
všechny, protože všichni myslíme tak trochu jinak. Tak
trochu po svém, tak jak nám je to bližší, tak nějak nám
to kopíruje to naše „já“, prostě každej jsme jinej.
Tohle je vlastně zásadní problém jízdních řádů,
protože stále někomu ujíždí spoj před nosem, nebo
pak na oplátku nejede zase dvě hodiny nic, a tak stále dokola. Občas se nějaká trať zruší, nebo zprovozní
nová a důvod k logické úpravě je na světě.
Na našem „malém rybníku“ je to ještě v pohodě,
ale když to propojíte mimo kraj, či snad mimo naši
republiku, zjistíte, že žádná velká logika v tom není.
Jsou to spíše náhody, když se dostanete někam dál,
s několika přestupy, že by to mělo logicky vše navazovat podle našich představ.
Když jezdíval autobus z Jeseníku do Brna, který měl
zastávku na Bouzově, Bouzov – Doly, byla to prima doprava za nevelké peníze z Bouzova až do Brna. Žádný
přestup, přímý spoj a za necelé dvě hodiny jste byly
v Brně. Za dvě hodiny se z Bouzova dostanete autobusem do Olomouce, až na pár výjimek, kdy jste tam za
hodinu a dvacet minut. A to ještě s přestupem.
Asi logicky někdo přišel na to, proč by měl někdo
jezdit s plným autobusem lidí z Jeseníku do Brna pětkrát denně tam a zpět, když nemusí jezdit vůbec…
Populární provozní doba s polední pauzou od 11
do 13 hodin. Ještě lépe, jako pošta u nás na Bouzově,
až do 14 hodin. No to by mě jeblo! To snad nemůže
vyhovovat vůbec nikomu. Kolem poledne si spousta

lidí udělá čas v rámci oběda, že se zastaví na poštu,
na úřad, prostě za službou, která tu pro ně je. Nakonec i ti zaměstnanci pošty musí být zatrpklí, protože
co chcete dělat v poledne s takovou pauzou? Na oběd
je to dlouhý i pro Francouze, a na to jít někam smysluplně něco dělat, tak to je zase krátký čas. Když jsem
ještě u té pošty, tak tam logiku v jejich logistice postrádám opravdu hodně. Balík do ruky, balík na poštu,
balík na sto způsobů, to musel vymyslet opravdu nějakej „myslitel“. Někde to jistě fungovat může, to nechci
tomu „mysliteli“ křivdit, ale úspěšnost mým laickým
pohledem nebude zas tak veliká. Dřív pošta přeci fungovala úplně stejně. Když vám pošťák nedal zásilku
přímo osobně, nechal vám ji na poště a bylo. Připomíná mi to reklamu na jogurt, ve kterém jsou velké kousky ovoce, ale asi za půl roku se reklama prohodí se
sloganem, že v jogurtu musí být jen ovoce dokonale
rozmixované… Jinak, že jste úplní ubožáci, když ještě
chcete kousky velké…
Až na okraj rozumu jdou ti, co se nám snaží vnutit
myšlenku, že jejich jogurt je ten nejlepší, protože má
novou recepturu. Snad jen, že by se jogurtová kvasinka mohla pomilovat se zlatým stafylokokem a vznikl
by nějaký nový stafylokokojogurt. Naštěstí ale jogurtová kvasinka zatím vždy vyprodukuje jen jogurt. Alespoň u toho normálního jogurtu ještě logika funguje.
Teda na úrovni kvasinek.
Když jedete autem, je vám jistě známá ne až tak
stará novinka o denním svícení motorových vozidel.
Nic proti dennímu svícení aut v dopravním provozu nemám, spíše naopak. Přijde mi akorát nelogické, proč

ten pan „někdo“, to nechal dotvořit jako nijak nefungující paskvil. Spousta aut jezdí se světly na denní svícení
a ve výsledku je to „legrace“. Řada aut svítí jen vpředu
a hodně často jen takovými bludičkami, že v tom žádnou logiku nevidím, protože ta světla nejsou téměř
vidět. Proč to tedy musí být? Když se začíná stmívat,
tak ne všichni si poslušně přepnou světla na řádné
svícení. To pak nastává zajímavá situace, když skoro
za tmy dojedete auto, které svítí jen vpředu svými denními bludičkami. Asi zde dobře zapadá to staré rčení,
že se vlk nažere a koza zůstane celá… Možná je to ale
brácha balíku do ruky. To je ale povedená rodinka…
Ještě jsem do rodinky objevil sestru. Je to holka
v podobě reflexních udělátek, které byste měli mít,
když jdete po komunikaci mimo obec. Když jsem jel
po setmění delší cestu autem, tak asi 3, možná i 4 z 5,
co jsem potkal, ty reflexní prvky na sobě měli. Ovšem
bylo to na úkor toho čtvrtého a pátého, kteří mezi těmi
„svítícími“ nebyli vidět už vůbec. Hned jsem si vzpomněl na úpravu zákona o přednosti na přechodu pro
chodce. Když vám někdo z ničeho nic vletí na přechod
před vaše auto a díkybohu to přežije, tak vás pak ale
stejně bude popotahovat, že on byl přece v právu! No
to je logika! No to je na hovno…
Co z toho vyplývá? Jistě ta skutečnost, že každé
nařízení vytváří hromadu nezjištěných problémů. Napadlo toho logika, co přišel s tím, že chodci musí mít
reflexní prvek, že ti co ho mít nebudou, mají o hodně
větší šanci, že je nějaký řidič jednoduše srazí? Ti co
ho mít nebudou, nebudou totiž už vidět vůbec. Je to
stejný paskvil, jako to denní svícení…
Podle mě, nejlepší logika je ta, kterou nám nabízí
„selský rozum“. Když budu někdy nucen jít za tmy po
silnici bez reflexního prvku, dám si o to větší pozor.
Nikdo přece není tak dokonalý, že by musel mít vždy
a všude nějaký reflexní prvek stále u sebe. Já třeba
u sebe stále nosím kapesní nůž, ale jsou momenty,
že ho jednoduše taky prostě někdy nemám a co mám
jako dělat? Jsme lidi, jsme omylní, zapomnětliví, někdy nedůslední, ale hlavně jsme někdy postaveni do
situace, že nějaký reflexní prvek nám musí být u prdele. Kdyby tak uvažoval potencionální zachránce tonoucího, že nemá plavky a osušku, tak tonoucí utone,
ale podle logiky je to asi tak správně.
Logika je něco jako plácačka na mouchy. Jedna mi
taková visí v kuchyni. Je z tlusté hovězí kůže s dírkami
s poctivou dřevenou tyčkou. Když mouchu trefíte, tak
ji ani nenajdete. Je z ní v okamžiku takový flíček, tako-

vý muší tatarák. Když tu mouchu ale chcete trefit na
stole, protože vám leze po skleničce a po talíři, s největší pravděpodobností máte střepy a létající tatarák.
Logicky, ta plácačka je skvělá, ale ta moucha musí
sednout na něco, co nejde rozbít. Jinak vznikne většinou problém. Protože jsem si toho vědom, tak u mě
na stole mají mouchy svobodu. A to je taky logika.
Logicky tedy budu ignorovat auta, co svítí světly,
která vlastně vůbec nejsou vidět, budu ignorovat nesmyslné polední pauzy, a to nejen na naší poště, budu
stále hledět na krajnici, jestli tam nejde náhodou někdo, kdo si doma zapomněl reflexní prvek, protože je
to třeba nějaký kluk, který se v tanečních neshodnul
se svojí holkou a rozhodl se jít pěšky domů a do tanečních si logicky nevzal reflexní vestu. Budu ignorovat
kecy o nových recepturách, o nových výrobcích, protože většinou jsou to nesmysly. Budu ignorovat mouchy
v kuchyni, protože je mi líto rozbíjet nádobí tou mojí
nekompromisní plácačkou. Ale tatarák, ten si jistě
dám. Logicky, raději z dobrého hovězího. Už se na něj
těším. Logicky.
Nedávno mi opět jedna čtenářka BN připomněla,
kam že se poděl „její poetický koutek“? No, nepoděl
se nikam, odpovídám, jen občas není poetická chvilka,
tak není ani „koutek“. Ale potěšilo mě to, to musím přiznat. Jinak díky za podporu mojí krkolomné poezii.
Je jaro, za chvilku je tu květen – lásky čas, tak mám
tu jednu takovou…

Jarní láska
Toužím Tě políbit
na čelo i ústa,
vůbec mi nevadí,
že jsi trochu tlustá.
Chtěl bych Tě obejmout
slyšet Tvůj dech zblízka,
s pocitem blaženým
láska tenounce si píská.
Vesele si pobrukuje,
jedna představa mě děsí.
Kdybys byla hubená,
byla bys už studená.
Michal Mayer

Zpráva o činnosti Jednotky SDH Bouzov
Vážení a milí spoluobčané,
již poněkolikáté Vás touto cestou informujeme
o činnosti Jednotky SDH Bouzov. 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. Již začátkem
tohoto jsme se podíleli na pořádání dvou plesů,
včetně dětského maškarního karnevalu. Členové
jednotky však musí absolvovat patřičná odborná
školení, aby jednotka splnila svoji povinnost po
stránce odbornosti.
V březnu 2016 se šest členů Jednotky SDH Bouzov,
zúčastnilo odborného školení nositelů dýchací
techniky (NDT-16), které se konalo pod záštitou HZS
Olomouckého kraje, stanice Olomouc. Toto školení
bylo rozděleno na dvě části, a to část teoretickou
a část praktickou.

Členové JSDH Bouzov – účastníci školení

První - teoretická část probíhala na učebně v budově
HZS Olomouc, a byla zaměřena na získání potřebných
teoretických znalostí o dýchací technice, způsobů jejího použití, její evidence, včetně potřebných kontrol
a revizí, a dále na znalosti potřebných zákonů, vyhlášek a nařízení.
Druhá – praktická část probíhala na polygonu HZS
Olomouckého kraje, stanice Prostějov. Praktická část
byla zaměřena na použití dýchací techniky v praxi. Na
začátku praktické části proběhla krátká prezentace
zaměřená na taktiku záchrany osob v zakouřeném
(zadýmeném) prostředí. Poté následoval písemný test
odborných znalostí a po jeho vyhodnocení krátký pohovor se školiteli.
Po vyhodnocení testů pak začala samotná praktická
část, která byla rozdělena do dvou částí. První část tvořila kontrola dýchací techniky, včetně znalosti nutných
technických dat.

V našem posledním příspěvku jsme Vás informovali
o tom, že Vám postupně představíme techniku, kterou
používá naše jednotka s tím, že jako první Vám představíme novou automobilovou stříkačku SCANINA.
Vzhledem k tomu, že primárním tématem naší zprávy
bylo školení nositelů dýchací techniky – NDT, řekneme
Vám o této technice pár slov, a v neposlední řadě Vám
představíme dýchací techniku, kterou disponuje naše
jednotka.
Jednotka SDH Bouzov má ve své výbavě následující
druhy dýchacích přístrojů:
1) Dýchací přístroj SATURN
2) Dýchací přístroj DRÄGER

Nosič dýchací techniky SATURN včetně příslušenství

Kontrola dýchací techniky před jejím použitím

Poté následovalo nasazení dýchacích techniky a zdolání překážkové dráhy na polygonu, a to za ztížených
podmínek (ztížená viditelnost, zakouření prostoru,
zvukové a světelné efekty, apod.). Před tím však proběhla mírná fyzická zátěž v posilovně, kde každý
z účastníků kurzu musel zdolat jízdu na rotopedu,
chůzi po pojízdném žebříku a tahání kladiva.

Chůze na posuvném
žebříku a tahání
kladiva

Jízda na rotopedu

Druhá část byla zaměřena na průzkum a s ním spojené vyhledávání osob v budovách a objektech. Tento průzkum byl prováděn dvojčlennými, případně
tříčlennými družstvy. Průzkum byl rovněž prováděn v nasazené dýchací technice a za ztížené viditelnosti.

◀ Nosič dýchací
techniky SATURN

▲
Nosič dýchací techniky
DRÄGER
včetně příslušenství

Nosič dýchací
techniky DRÄGER

▶

DÝCHACÍ PŘÍSTROJ – můžeme definovat jako samostatný přístroj používající stlačený vzduch nebo kyslík,
umožňující hasičům po omezenou dobu dýchat v nedýchatelné atmosféře (nedýchatelném prostředí).



DP ROZDĚLUJEME NA:
 FILTRAČNÍ
 IZOLAČNÍ, které dále dělíme
o Dálkové
o Autonomní
 Vzduchové
 Kyslíkové



Vzduchové dýchací přístroje – stavba a popis
podsystémů:







Propojovacím článkem mezi dýchacím přístrojem
a člověkem je tzv. NOSIČ DÝCHACÍHO
PŘÍSTROJE, který je: plastový nebo kovový, pevný
nebo stavitelný.
NOSNÉ POPRUHY – ramenní, bederní (břišní),
obvykle vyrobené z polyamidových vláken.
PLICNÍ AUTOMATIKA (PA) – přizpůsobuje vysoký
tlaku v tlakové láhvi nádechovému tlaku plic
uživatele. Odděluje nádechovou a výdechovou
fázi dýchání. Podstatou PA je plicně automatický
ventil, který je umístěn v uzavřené skříni
propojené s okolím pomocí membrány, která tento
plicně automatický ventil ovládá. PA z hlediska
bezpečnosti dělíme na:
o Rovnotlaké – těsně před nádechem je
tlak pod membránou a tlak okolí stejný.
K otevření ventilu PA pak dojde vytvořením
podtlaku při nádechu uživatele.
o Přetlakové – v principu je přetlaková PA
totožná s rovnotlakou. Zásadní rozdíl je
ve vytvoření malého, trvalého přetlaku
v masce z důvodu zvýšení bezpečnosti
uživatele.
Podle redukce tlaku se PA dělí na:
o Jednostupňové DP
o Dvoustupňové DP
REDUKČNÍ VENTIL – jeho úkolem je snížit a trvale
udržovat tlak z tlakové láhve na tzv. středotlak
v rozmezí 0,6 – 1,4 MPa.





a z hlediska konstrukčního:
o Rovnotlaké
o Přetlakové
o Celozorníkové
o Dvouzorníkové
o S náhlavním křížem
o S kandaháry (vnitřní kandaháry, vnější
kandaháry).
Před použitím dýchacího přístroje je vždy nutné
provést jeho kontrolu, která se skládá z následujících
činností:

Kontrola DP – SATURN








Kontrola DP - DRÄGER

Vizuální kontrola (kontrolujeme celistvost
a neporušenost)
Kontrola dotažení všech spojů
(3 spoje)
Kontrola tlaku v láhvi a těsnosti vysokotlaké části
- povolený pokles 10 %
- kontrola těsnosti vysokotlaké části
Kontrola funkce plicní automatiky (PA) a varovného
signálu
- 2 až 3 nádechy, sledujeme funkci PA
- varovný signál spíná při 5-6 MPa
Kontrola těsnosti nízkotlaké části
Kontrola masky
- vizuální kontrola (celistvost a neporušenost)
- kontrola těsnosti

V Bouzově dne 30. března 2016

MANOMETR – jedná se o zařízení pro kontrolu
tlaku v tlakové láhvi. Je to životně důležité zařízení,
protože často na jeho přesnosti a spolehlivosti
závisí zdraví a životy hasičů. Manometry dělíme
na mechanické a digitální.
VAROVNÝ SIGNÁL – informuje uživatele
o poklesu tlaku v tlakové láhvi pod kritickou mez.
Tato hodnota je dána evropskou normou a je pro
vzduchové DP stanovena na 5,5 MPa (s patřičnou
odchylkou je tato hodnota 5 – 6 MPa). Varovný
signál rozlišujeme:
o Akustický
o Vibrační
o Otevřený
o uzavřený
ZÁSOBNÍKY TLAKOVÉHO VZDUCHU – TLAKOVÉ
LÁHVE – patří do skupiny tlakových nádob,
tedy mezi vyhrazená technická zařízení. Provoz
a bezpečnosti těchto zařízení (TL) si vyžaduje
zvýšený dohled státního odborného dozoru. Dle
použitého materiálu TL dělíme na:
o Kovové – ocelové, ocelové lehčené,
z lehkých slitin (duranové) – ty se v ČR
nepoužívají
o Kompozitní – s hliníkovým linerem,
s plastovým linerem, s nerezovým linerem
o Plastové
OCHRANNÁ MASKA – ochranné masky z hlediska
použitého materiálu dělíme na:
o Pryžové
o Silikonové










Vizuální kontrola (kontrolujeme celistvost
a neporušenost)
Kontrola dotažení všech spojů
(3 spoje)
Kontrola tlaku v láhvi a těsnosti vysokotlaké
a středotlaké části
- povolený pokles 10 %
- kontrola těsnosti vysokotlaké části
Kontrola funkce plicní automatiky (PA) a varovného
signálu
- 2 až 3 nádechy, sledujeme funkci PA
- varovný signál spíná při 5-6 MPa
Kontrola těsnosti skříně PA
Kontrola masky
- vizuální kontrola (celistvost a neporušenost)
- kontrola těsnosti

Za Jednotku SDH Bouzov Mgr. Dušan Tejkal a Bronislav Aigl

Aktuální dění v jednotce, zvláště pak informace o výjezdech, můžete sledovat na facebookových stránkách naší
jednotky, pod profilovým označením: Hasiči JSDH Bouzov.

JEDNOTKA SDH BOUZOV

ŽÁDÁ VŠECHNY ŘIDIČE,
ABY NEPARKOVALI NA PARKOVIŠTI PŘED VJEDZEM DO GARÁŽÍ
HASIČSKÉ ZBROJNICE
Dodržuje prosím tuto naši žádost a respektujte níže uvedené dopravní značky. Parkováním na
ploše před garážemi tak bráníte či omezujete výjezd hasičských vozidel k mimořádné události
(zásahu) a jejich následnému parkování.

Dále se tímto můžete vyhnout případnému nežádoucímu poškození vozidla, případně sankce za
porušení dopravních předpisů.

V Bouzově
dne 31. března 2016

Za Jednotku SDH Bouzov
Mgr. Dušan Tejkal
Bronislav Aigl

CHODCI A ŘIDIČI !!! POZOR !!!
Začátkem tohoto roku vstoupila v platnost novela silničního zákona, která mimo jiné mění pravidla a zavádí nové povinnosti. Jenou z těchto povinností je povinné reflexní označení chodců, a to, že:
- za špatné viditelnosti a v noci, při chůzi na komunikaci mimo obec, musí mít chodec na sobě
reflexní vestu, případně jiné ochranné reflexní prvky na svém oblečení. Při nesplnění této
povinnosti pak hrozí dotyčné osobě pokuta do
výše 2.000 Kč.
Toto opatření je z důvodu zlepšení viditelnosti chodce ve výše uvedených podmínkách (za tmy, za mlhy,
za deště či jinak snížen viditelnosti). V současnosti je
na trhu široká škála nabízených bezpečnostních prvků, jako jsou např. reflexní vesty, reflexní pásky, a dále
rozsáhlý sortiment reflexních přívěsků různých motivů (medvídek, smajlík, aj.), které jsou cenově dostupné pro každého. Reflexní vesty se pohybují v cenové

relaci od 50 do 100 korun. Co se týče reflexních pásků
a ostatních reflexních doplňků, zde se cenová relace
pohybuje v řádech několika desítek korun.
Dále bych chtěl touto cestou upozornit na změnu,
která se týká vjezdu na kruhový objezd a jízdy po
kruhovém objezdu. Tato změna nenápadným, ale poměrně zásadním způsobem mění pravidla přednosti
v jízdě na kruhovém objezdu. Do současné doby si
řidiči přisvojili pravidlo, že vozidlo jednou po kruhovém objezdu má vždy přednost v jízdě před vozidly,
která na kruhový objezd vjíždějí. Platilo pravidlo, že
kruhový objezd byl vždy obligatorně označen dvojicí
dopravních značek umístěných na jednom sloupku,
a to příkazovou dopravní značkou „Kruhový objezd“ a současně značkou upravující přednost „Dej
přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“.
Nová pravidla však umožňují, aby byl kruhový objezd označen pouze značkou „Kruhový objezd“, která

nebude doplněna žádnou značkou upravující přednost.
Dopravní značka C1 „Kruhový objezd“ – přikazuje
jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru
šipek na značce zobrazených.
1) Je-li tato značka doplněna dopravní značkou P4
„Dej přednost v jízdě“ nebo dopravní značkou P6
„Stůj, dej přednost v jízdě“, musí řidič vjíždějící na

kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.
2) Bude-li kruhový objezd označen pouze příkazovou dopravní značka „Kruhový objezd“, má řidič
vozidla jedoucího po kruhovém objezdu povinnost dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím
zprava (vozidlům, která přijíždějí a následně vjíždějí na kruhový objezd).

(Obrázek č. 1, zdroj: internet)

Některé další změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích se týkají:
- Změny nejvyšší dovolené rychlosti na silnici
pro motorová vozidla – zákon snižuje maximální
dovolenou rychlost na silnicích pro motorová
vozidla z původních 130km/h na 110km/h.
Přehled rychlostních limitů vyplývajících z obecné úpravy provozu
na pozemních komunikacích uvádí následující tabulka:
(Obrázek č. 2, zdroj: internet)

-

Dopravní značka „Zimní výbava“– nová právní
úprava přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby do míst označených předmětnou dopravní značkou pokračoval v jízdě jen
při splnění podmínek stanovených zákonem pro
provoz vozidel v zimním období (tedy s použitím
zimních pneumatik či řetězů ve smyslu ustanovení § 40a zákona), a to bez ohledu na datum a aktu-

ální nebo předpokládané povětrnostní podmínky,
tedy i v parném létě.
I zde však zákonodárce ponechal
možnost umístit pod značku dodatkovou tabulku s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

(Obrázek č. 3, zdroj: internet)

-

Místo pro přecházení - Vyhláška obohatila škálu
vodorovných dopravních značek o novou dopravní značku „Místo pro přecházení“ (V 7b). Značka
vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Řidič vozidla nesmí
chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě
pro přecházení ohrozit. Před vstupem na vozovku se
chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít,
aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet
vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče
k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Chodec
však v tomto případě nemá stejná práva jako na pře-

chodu pro chodce. Na přechodu pro chodce nesmí
řidič s výjimkou řidiče tramvaje ohrozit nebo omezit
chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce,
v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo
před přechodem pro chodce, přičemž zákon v části
upravující přestupky tuto povinnost v § 125c odst.
1 písm. f) bod 6. dále konkretizuje tak, že řidič má
povinnost na přechodu pro chodce umožnit chodci
nerušené a bezpečné přejití vozovky.
Ustanovení § 54 zákona stanoví, že je-li blíže než
50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro
chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod
nebo podchod vyznačený dopravní značkou, musí
chodec přecházet jen na těchto místech. Zákon se
s vyhláškou důsledně terminologicky nekryje, když
uvádí termín místo pro přecházení vozovky, zatímco
vyhláška jen místo pro přecházení.
Dopravní značka „Místo pro přecházení“ se nápadně
podobá značce „Přejezd pro cyklisty“, která vyzna-

čuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů
přes pozemní komunikaci. Obě značky se liší pouze
tím, že čáry vyznačující přejezd pro cyklisty mají
větší tloušťku. Společným jmenovatelem obou těchto značek však zůstává, že ani cyklista na přejezdu
pro cyklisty, ani chodec na místě pro přecházení nepožívají žádných zvláštních práv a nemají přednost
před vozidly jedoucími po pozemní komunikaci,
kterou křižují.
Ve vyhlášce nadále zůstává i vodorovná dopravní
značka „Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“, která vyznačuje plochu určenou
pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci
bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce.
Tato dopravní značka soustřeďuje na jednom místě
dva různé režimy oprávnění při užívání dané části
pozemní komunikace; zatímco chodce, který hodlá
přecházet v části této dopravní značky, která tvoří
přechod pro chodce, nesmí řidič s výjimkou řidiče
tramvaje ohrozit nebo omezit chodce, cyklisté na
přimknutém přejezdu pro cyklisty přednost nemají.
(Obrázek č. 4, zdroj: internet)

V Bouzově dne 30. března 2016; Mgr. Dušan Tejkal - zastupitel
Použité zdroje: www.internet.cz

BEZPEČNOST V NAŠICH OBCÍCH

OCHRANA OBJEKTŮ – díl 4:
Fyzická ochrana objektů
Milí a věrní čtenáři,
bezpečnost v našich obcích nás stále zajímá a nadále
se jí budeme věnovat. Dnešním příspěvkem Vám přiblížím téma fyzické ochrany, a tento díl bude zaměřen na problematiku, kterou nazýváme jako fyzickou
ochranu objektů. Již samotný název nám říká, že se
bude jednat o činnost přímo vykonávanou fyzickou
osobou.
Fyzickou ostrahu (ochranu) můžeme chápat jako službu, která je poskytována dle přání a požadavků klienta, a její prioritou je ochrana života a zdraví chráněných osob a zajištění jejich bezpečnosti. Realizace

fyzické ostrahy (ochrany) probíhá formou osobního
doprovodu, kdy tento doprovod je tvořen jediným členem, případně vícečlenným týmem ochránců.
Vzhledem k tomu, že naše rubrika se primárně věnuje tématu ochrany objektů, budeme v tomto tématu
pokračovat, a budeme se tedy primárně věnovat problematice fyzické ostrahy (ochrany) objektů a majetku. Fyzickou ostrahu objektů vykonávají nejen útvary
Policie ČR, ať již specializované či základní (vládní budovy, ambasády, zájmové státní instituce, apod.), ale
také městské či obecní policie (radnice, úřady a další
vybrané objekty měst či obcí, dle potřeby a nutnosti
jejich ochrany, aj.). Převážná většina výkonu fyzické
ochrany objektů (komerčních a soukromých) je však
zajišťována a vykonávána soukromými bezpečnostními agenturami (dále jen „SBA“), přesněji řečeno, je
realizována jejich zaměstnanci.
Ostraha objektů může být vykonávána fyzicky, dálkově nebo kombinací těchto dvou variant. Pod pojmem
fyzická ostraha můžeme rozumět formu zabezpečení
objektů a ochranu osob v nich se nacházejících, a to
prostřednictvím pracovníků soukromé bezpečnostní
agentury
Hlavními formami realizace ostrahy objektů jsou:
 strážní služby
 recepční služby
 dálková ochrana (elektronická ochrana – PCO)
 patrolovací služba.

Mezi vedlejší činnosti ostrahy objektů (prostorů) pak
řadíme pořadatelské služby v různých oblastech společenského dění, jako jsou např. sportovní, kulturní
a jiné společenské akce.
Nyní Vám blíže představím výše uvedené hlavní formy
realizace ostrahy objektů, kterými jsou:
Strážní služby: zajišťují ostrahu objektů, zabezpečují dohled nad dodržováním pořádku a bezpečnosti jak uvnitř, tak mnohem méně i vně chráněných objektů. Prioritou pracovníkům SBA v přímém výkonu bezpečnostní činnosti je objektivní
a včasné zjištění rizik, která jsou příčinou vzniku
ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti osob
a majetku. Strážní služba tedy zajišťuje ostrahu vrátnice, vede evidenci služebních pomůcek, kontrolu a evidenci osob a vozidel, a dále vykonává pravidelnou či
nepravidelnou kontrolu vnitřních a vnějších prostor
objektu (výrobních hal, skladů, kanceláří, apod.) formou obchůzkové a kontrolní činnosti. Při své činnosti se pracovníci SBA zaměřují nejen na trestnou činnost páchanou v předmětném střeženém prostoru,
ale výkon jejich činnosti se zaměřuje i na preventivní
činnost například proti škodám vzniklým požáry, povětrnostními vlivy, technickými či ekologickými haváriemi, poruchou technických zařízení a dalšími možnými specifickými příčinami (dle střeženého objektu).
K této činnosti patří i obsluha kamerového systému
(CCTV), případně dalších elektronických zabezpečení.
Z tohoto důvodu je nebytně nutné, aby pracovníci zařazení k výkonu činnosti na daném objektu, důkladně
znaly veškeré technické parametry objetu, včetně těch
specifických.
Recepční služby: pod tímto pojmem si můžeme
představit výkon služby spojenou s informačním servisem pro nájemníky a návštěvníky objektu, výdej klíčů,
obsluhu telefonické ústředny, dílčí listovní službu, evidencí návštěv, a v neposlední řadě uzamykání objektu
a jeho následná fyzická kontrola.
Dálková ochrana a Pult centralizované ochrany –
PCO: je zařízení, které střeží objekt pomocí elektronických zabezpečovacích systémů nebo kamerových
systémů. 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 o vyslání PATORLY či VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY na místo narušení, která na místě provede prohlídku napadeného či jinak narušeného objektu a další
potřebné a neodkladné úkoly.V případě signálu o narušení objektu je na místo vyslána VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA, kdy hlavním úkolem pracovníků této jednotky
se stává nutnost zabránění prohlubování negativního
stavu od stavu, který byl před vysláním poplachového
signálu.
Patrolovací služba: je speciální a jedinečnou službou, která je primárně určena pro obce, města a další místa, kde se nenachází služebna obecní či městské policie nebo služebnu Policie České republiky.
PATROLA zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem,
a dále ochranu movitého a nemovitého majetku obcí,
měst a ostatních klientů (budovy, kanceláře, sklady či
jiné objekty). Patrolovací činnost se využívá zejména
tam, kde není možné z různých důvodů využití stálé
fyzické ostrahy. Základem patrolovací činnosti jsou
pravidelné či nepravidelné kontroly střežených objektů, ochrana veřejného pořádku a ochrana prioritně ur-

čených bodů a lokalit.V případě mimořádné události
- narušení veřejného pořádku nebo jiného protiprávního jednání (přestupku, trestného činu) provedou
pracovníci PATROLY neodkladné úkony k zajištění
veřejného pořádku a zajištění místa události, včetně
potřebné dokumentace. Po vyhodnocení závažnosti mimořádné události zajistí pracovníci PATROLY
přivolání Policie ČR nebo provedenou dokumentaci
zpracují a předají příslušným orgánům k prošetření. Hlavní předností poskytovanépatrolovací služby,
je přítomnost patroly přímo v daném místě, což má
velmi pozitivní preventivní účinek při předcházení
narušení veřejného klidu, veřejného pořádku a bezpečnosti objektu.PATROLU - tvoří vždy dva vyškolení
a vycvičení pracovníci, kteří vykonávají patrolovací
činnost, jsou oděni v jednotném pracovním oděvu
s řádným označením. Při své činnosti jsou vybaveni
služebními pomůckami – služební mobilní telefon,
obušek (tonfa), svítilna, pouta, slzotvorné (případně
elektrické) obranné prostředky a audio-video záznamové prostředky. Ke své činnosti používají pracovníci služební vozidlo řádně a nezaměnitelně označené
logem a je vybaveno světelným výstražným zařízením oranžové barvy, základními hasícími prostředky
a prostředky pro základní poskytnutí první pomoci.
Patrolovací činnost můžeme rozlišovat jako:
 STÁLÁ (nepřetržitá) PATROLA – každodenní 24 hodinová patrolovací činnost
 DOHLEDOVÁ PATROLA – max. 4 denní patrolovací
činnost, rozsah 5 až 12 hodin/den
 OPERATIVNÍ PATROLA – patrolovací činnost v rozsahu 5 až 15 hodin za týden, a to v různých časových intervalech (dle dohody se zákazníkem).
Vzhledem k tomu, že fyzická ostraha osob, která probíhá formou osobního doprovodu, spadá do kategorie
činností soukromých detektivů, je zcela na místě, aby
toto téma bylo popsáno v samostatném díle. O této
problematice se tedy můžete dočíst již v příštím vydání Bouzovských novin.
=========================================
Stejně jako v předchozím vydání, tak i nyní Vás chci
touto cestou informovat o tom, že jsme připraveni podílet se na řešení problematiky bezpečnosti a ochrany
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.
V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na
níže uvedené adrese a telefonních či případně e-mailových kontaktech.
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

Opětovně děkuji všem, kteří nám již nyní v tomto směru pomáhají a své poznatky nám předávají jak ústní,
tak písemnou formou.
Mgr. Dušan Tejkal
V Bouzově dne 25. března 2016

Oslava výročí 130. let
od založení SDH Bouzov

sobota 18. června 2016 od 10.00 hodin
„Multifunkční hřiště Bouzov“
Program:
• ukázky požární techniky
• požární útoky mladších žáků
• námětové cvičení požáru
• ukázka vyproštění u dopravní nehody se složkami IZS
Vystoupení skupiny

S-BAND

17.00 – 23.00 hod.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Bohaté občerstvení.
Zvou hasiči Bouzov

TJ SOKOL BOUZOV

KARNEVAL
pořádá

v sobotu 11. června 2016
V AREÁLU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
začátek ve 20 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina

MEFISTO

Bohaté občerstvení zajištěno.

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

Kovošrot v Lošticích
► informuje o nových službách ◄
VÝKUP PAPÍRU A KARTONU:
Papír, karton dle aktuálního ceníku
PRODEJ PB LAHVÍ:
Propan - Butan
2 kg
85 Kč
Propan - Butan
10 kg
310 Kč
Propan - Butan
33 kg
1 000 Kč
Propan
11 kg
423 Kč
SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ: (bez poplatku)
Kontakt: Ondřej Šimek - Kovošrot, Moravičanská, 789 83 Loštice

POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 21. 5. 2016
na těchto místech:
1. skupina
		
		
		
		
		

Obectov				
Podolí				
Olešnice				
Hvozdečko				
Kovářov				

8.00 hod.		
8.45 hod.		
9.45 hod. 		
10.30 hod.		
11.20 hod.		

8.30 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
11.00 hod.
11.50 hod.

2. skupina
		
		
		
		
		
		
		
		

		

Kadeřín			
Blažov			
Svojanov			
Kozov			
Bezděkov				
Doly					
Jeřmaň				
Bouzov-obě skupiny		

(na autobusové točně)

8.00 hod.		
8.30 hod.		
9.00 hod.		
9.30 hod.
10.15 hod.
10.50 hod.
11.30 hod.
12.10 hod.

8.20 hod.
8.50 hod.
9.20 hod.
10.00 hod.
10.40 hod.
11.15 hod.
12.00 hod.
13.30 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedených termínů. Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová
a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu. Na uvedených místech bude moci každý
občan bezplatně odevzdat k likvidaci odpady v následujícím sortimentu:					
			
NEBEZPEČNÉ
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve
a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté
motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji
a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebené pneumatiky
VELKOOBJEMOVÉ:
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umývadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.
Odevzdávat se nebude klasický železný šrot !!!
Jelikož budou tyto sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů
končily v popelnicích, kamnech a nebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPADY NA SBĚRNÁ MÍSTA VOZILI
POUZE V Den A HODINU SVOZU!!!

Tělovýchovná jednota Sokol Bouzov
pořádá

42. ročník
turistické a cykloturistické akce

BOUZOVSKÁ

TŘICÍTKA

v sobotu 14. května 2016
pěší trasy 3, 8, 15 a 30 km
cyklotrasy 28 a 43 km
Start 7 - 11 hod. na fotbalovém hřišti.

V cíli pro všechny
zapsané účastníky diplom,
upomínkový předmět
a možná výhra v losování.

BOHATÉ OBČERSTVENÍ zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
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