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Víte, že ...

Sdělení

- Byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení
ve Hvozdečku, Kovářově, Podolí, Svojanově, Obectově a na Dolech. V této souvislosti se vyřizuje stavební povolení na rozšíření veřejného osvětlení
na Olešnicích.

Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za
povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce.
Na webových stránkách obce je umístěn formulář žádosti o povolení vjezdu. Všichni, kdo
budou využívat místní komunikace, kde je umístěna zákazová značka, musí mít povolení, které
vydává obecní úřad.

- Dokončuje se oprava kapličky v Jeřmani.
- Bude se provádět oprava silnice ve správě SÚS od
základní školy po konec obce. V této souvislosti
probíhají práce na úpravě prostoru před hasičskou zbrojnicí, kde bude vybudován nový chodník
a ostrůvek, který celou tuto asfaltovou plochu rozdělí.
- Od 1. 7. 2016 zahájí provoz energoblok v Bouzově,
který bude zásobovat obec teplem. Současná kotelna v majetku obce bude stále udržována v provozuschopném stavu a v případě potřeby posílí
tento nový zdroj.
- Pracuje se na změně č. 2 územního plánu obce,
která řeší další možnosti rozšíření ploch k bydlení.
- Byla vybudována stání pro sběrné nádoby na
separovaný sběr v Bouzově, Bezděkově a na Dolech.
- 24.–26. 6. 2016 se uskuteční sbírka použitého
ošacení
- 19.–21. 8. 2016 proběhne tradiční akce „Balony
nad hradem“
- 26.–27. 8. 2016 se bude konat festival „Moravské
hrady“
- V Bohumíně na Zemském kole Morava se taneční skupina Zareenky umístila na 1. místě, taneční
skupina Eset v kategorii dospělí na 2. místě
- Na MČR Grandfinále v Praze se taneční skupina
Zareenky umístila na 2. místě, v kategorii duo (Lucie Foltýnová, Kristýna Martinů) na 2. místě a taneční skupina Eset na 2. místě

Poděkování
Obec touto cestou děkuje všem organizátorům,
kteří se zasloužili o zdárný průběh následujících
společenských akcí:
-

Pálení čarodějnic Bouzov a Blažov
Kácení máje Blažov, Podolí, Olešnice
Sousedské posezení na náměstí v Bouzově
Bouzovská patnáctka
130. výročí založení SDH Bouzov
Poděkování společnosti Porr a.s. za finanční příspěvek na zakoupení oblečení
pro mladší žáky SDH Bouzov.

SDH Blažov děkuje:
- OÚ Bouzov a panu starostovi za veškerou podporu a pomoc
- paní Bartoňové za opakující se skvělou propagaci
- Sylvě Markové a Zareenkám za vystoupení
- kolegyním z cechu čarodějnického a hlavně těm
z Balatkova vrchu
- všem příznivcům SDH a účastníkům čarodějnického sletu za vytvoření přátelské a pohodové atmosféry.

JUBILANTI
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Holubová Ludmila
Pluháček Vladimír
Komárková Marie
Tomek Zdeněk Ing.
Pokorná Marie
Nemerád Václav
Macková Marie
Opluštilová Marie
Spáčil Lubomír
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Šmýdová Zdeňka
Ženožičková Ludmila
Hloušková Jarmila
Novotný Bořivoj
Mejzešová Irena
Vyjídáček Karel
Leibner Petr Ing.
Leibnerová Anděla
Fischer Jaromír
Lepová Miroslava
Šafářová Olga

Hvozdečko
Bouzov
Obectov
Bouzov
Kozov
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Podolí
Kozov
Svojanov
Obectov
Obectov
Bouzov
Jeřmaň
Podolí

SRPen
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Obectov
Bouzov
Jeřmaň
Doly
Hvozdečko
Bouzov
Bouzov
Obectov

Radniční sklep Bouzov přijme brigádníky
na prázdniny: červenec – srpen 2016
Tel.: 777 893 529

Výuka angličtiny
Chcete se naučit anglicky nebo si vaše dítě (nebo
vy) potřebujete zdokonalit angličtinu nebo se připravit k maturitě atd... ?
Možnost výuky i u vás doma...
V případě zájmu nebo vice informace volejte:

603 939 885

nebo pište na e-mail:

millefleur@email.cz
Do you want to learn English or does your child
(or you) need to improve your English or do you
need to prepare for the school leaving examination
etc...?
Also possibility lessons at your home...
When you are intrested or you want more information call:

603 939 885

or write a E-Mail:

millefleur@email.cz
FARNOST BOUZOV
si vás dovoluje srdečně pozvat
na tradiční

Pouť ke sv. Máří Magdaleně
neděle 17. července 2016 v 9.30 hod.
Mši svatou bude sloužit P. Hyacint Ullman,
novokněz dominikánského řádu, rodák z Konice.
Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.
(Mše sv. v kostele sv. Gotharda pod hradem nebude.)

...a už nás čeká šturm na konci školního roku.
Poslední měsíc školy a pak si trochu odpočineme
a nabereme nové síly do dalšího roku.
Ale teď ještě závěrečné zážitky a akce:
Při příležitosti oslav narození Karla IV. byla na školní chodbě ke shlédnutí výstavka. Jako vždy jsme při
květnovém výročí navštívili památník Stanislava
Sedláčka.
Šesťáky čeká exkurze k hasičům do Litovle, budou si moci vyzkoušet výzbroj i výstroj a sjet si na
hasičské tyči. První stupeň se školičkou zdárně dokončuje letošní kurz plavání a už jsme se stihli na
památku vyfotit se svými spolužáky.
Děti se také konečně dočkaly vytoužených výletů, letos byly cesty opravdu rozličné. Děti z mateřinky vyjely ZOO na Sv. Kopečku. Prvňáci si zasoutěžili
a pohráli ve stínu starých stromů - v arboretu v Bílé
Lhotě. Taky se vydali do našeho pohádkového hradu. Děkujeme Ohnivci, který se dětí ochotně ujal.
Druháci s třeťáky zvládli indiánský pěší výlet do
Kadeřína a Vojtěchova a to i s opékáním špekáčků.
Čtvrťáci a páťáci vyrazili do Olomouce, svezli se
zde na lodi po Moravě a navštívili Pevnost poznání.
Také šesťáci si zařádili v Pevnosti poznání a kromě
toho navštívili podzemí kostela sv. Michala a výstavu v muzeu. Se sedmáky a osmáky vyrazila paní učitelka na beskydskou expedici – zdolali Lysou horu
a poznali krásy Beskyd. A deváťáci si vyšlápli na Velký Kosíř, shlédli hanácký svět z rozhledny a navštívili i Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.
V sobotu 18. 6. předvede školní dramatický kroužek své umění na akci „Javoříčkovění“, jehož 1. ročník pořádá pan Michal Schmalz. Vystoupí zde různé
divadelní a hudební soubory a určitě vytvoří divá-

kům příjemnou atmosféru. Děti, rodiče i veřejnost
potom pozveme na slavnostní divadelní představení v Bouzově a to v neděli 19. 6. 2016.
A už to frčí k samému konci… Uzavírání známek,
vypisování vysvědčení a závěrečné loučení se školním rokem a s odcházejícími deváťáky…
Pak už jen poslední zvonění – ZVONĚNÍ NA
PRÁZDNINY!!!
Velice ráda bych na tomto místě poděkovala
všem paním učitelkám, panu učiteli a provozním
pracovnicím ve školce, školce i jídelně za trpělivost,
vstřícnost a dobrou náladu, kterou rozdávali po
celý školní rok. Hezké prázdniny všem!
Budu se těšit, až se všichni znovu setkáme v novém školním roce 2016/2017.
Za děti a učitele z naší školy
Andrea Řezníčková
www.zsbouzov.cz

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
52. Řád německých rytířů
V roce 1696 prodal František Josef, hrabě z Hodic, bouzovský hrad
spolu se spojeným panstvím do vlastnictví Řádu německých rytířů, který
má v současné době oficiální název
Řád bratří a sester německého Domu
panny Marie v Jeruzalémě. Sledovat
dějiny řádu od jeho vzniku až po současnost by zabralo několik měsíců, a proto se zaměřím pouze na několik zajímavých událostí, které jsou
s jeho historií spojeny.
Chceme-li ukázat jeho počátky, musíme se vrátit až
do roku 1189, kdy papež Řehoř VIII. vypravil třetí křížovou výpravu s cílem vybojovat pro křesťany Jeruzalém
z rukou muslimského sultána Saladina. Výprava skončila kompromisem, ale nás v této souvislosti zajímá
něco jiného. V roce 1190 oblehli křižáci Akkon (Akko,
Akra), město v tehdejším Jeruzalémském království,
které bylo v rukou Saladina. Město bylo nakonec dobyto a v něm pak němečtí kupci a námořníci z měst Lübecku a Brém založili podle vzoru již existujícího templářského a johanitského řádu špitální bratrstvo, které se zpočátku staralo pouze o nemocné poutníky. Na
zastřešení nově vybudovaného špitálu údajně použili
plachty ze svých lodí. V této jejich špitální činnosti má
jistě kořeny hlavní motto řádu – „Léčit a pomáhat“.
V Akkonu, který se stal prvním sídlem řádu, si pak
špitální bratři koupili pozemky, na nichž postavili pro
své potřeby další budovy. Autor historických románů
V. Vondruška popisuje, jak mohl tehdy Akkon vypadat:
„Akkon měl dvojí pás mohutných hradeb zpevněných
samostatnými pevnostmi, jimž se tu říkalo věže. Největší se nazývala Citadela a vlastnili ji templáři. Stála
na břehu moře na opačné straně města, než byl přístav. Ale i kdyby padla, neměli by útočníci ještě vyhráno, protože středem Akkonu vedla další mohutná
hradba, která oddělovala přístav s palácem patriarchy
a čtvrtěmi janovských a benátských kupců od zbytku
města. Nedaleko templářské Citadely stála pevnost
johanitů. Řád německých rytířů měl svůj dům s opevněnou věží hned u přístavu.“
Řád měl od počátku svého působení podporu tehdejších papežů a ještě na konci 12. století se původní
špitální bratrstvo změnilo díky papeži Inocenci III. na
rytířský řád, který se tak dostal na úroveň řádů templářů a johanitů.
Nová etapa historie řádu se začala rozvíjet od počátku 13. století, kdy jeho členové opustili území Palestiny a přesunuli se do Evropy. Po krátkém působení v Benátkách a v Sedmihradsku, části dnešního
Rumunska, řád zakotvil v Polsku, kam ho pozval mazovský kníže Konrád. Zde již jako rytířský řád dostal
na starost ochranu pohraničního území mezi Polskem
a Litvou, na které útočily kmeny pohanských Prusů. Za
odměnu Konrád řádu tuto oblast daroval a navíc mu
slíbil také území, které řád na Prusech vybojuje.
Spolu s vojsky řádu německých rytířů bojovali
s pruskými kmeny také čeští panovníci Přemysl Otakar II. a Jan Lucemburský. V družině Přemysla Otakara se tažení v polovině 13. století zúčastnil např. známý olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Na počest českého krále založili křižáci na dobytém území
na pobřeží Baltského moře město a hrad Königsberg
(Královec), dnešní Kaliningrad.
V následujícím století vytáhl několikrát s řádem
do Pobaltí král Jan Lucemburský. Ten měl na jeden

z návratů, které pro něho dopadly sice vítězně, velmi
špatné vzpomínky. Zřejmě z důvodu zeleného zákalu
přestával vidět na jedno oko a po neúspěšném léčení
nechal svého ošetřujícího francouzského felčara zašít
do koženého pytle a svrhnout do řeky Odry.
Polovina 14. století byla z hlediska řádu dobou jeho
největšího rozmachu. Německý řádový stát, který byl
tehdy samostatným státním útvarem, zahrnoval rozsáhlé území táhnoucí se podél Baltu od Německa přes
Polsko, Litvu až po Estonsko. Jedním z projevů jeho
prosperity byl i vznik řady mohutných, typicky řádových hradů stavěných z cihel, které můžeme dodnes
vidět na území Polska, a kamenných hradů, jež si můžeme prohlédnout v Lotyšsku a Estonsku.
K obratu v historii řádu se začalo schylovat od počátku 15. století. Tehdy vedle řádového státu začal
mohutnět další státní útvar na území Polska, Polskolitevská unie, kterou reprezentovali polský král Vladislav II. Jagello, zakladatel dynastie Jagellonců, která
později vládla také u nás, a litevský velkokníže Vitold
(Vytautas). Do bojů, které mezi sebou původně sváděla vojska řádu a Litvy, se později na stranu Vitolda
přidalo i polské vojsko, vedené samotným Jagellem.
K rozhodující bitvě, v níž na obou stranách bojovalo několik desítek tisíc vojáků z několika evropských
států, došlo v roce 1410 u polské vesničky Grunwald.
Řádová vojska utrpěla drtivou porážku a v boji padl
samotný řádový velmistr Ulrich von Jungingen. Je zajímavé, že na polské straně se boje zúčastnily také
několikatisícové oddíly z Čech a Moravy, které vedl
moravský pán Jan Sokol z Lamberka a v nichž možná bojoval také tehdy ještě málo známý Jan Žižka
z Trocnova.
Samotný Jan Sokol ovšem dopadl špatně. Dva měsíce po bitvě přijel za polským králem do Toruně, v níž
byl jedním místním měšťanem pozván na hostinu
a otráven. Jeho dvou synů se pak ujal samotný král
a zajistil jim důstojné živobytí a vzdělání.
Porážka u Grunwaldu zasáhla řád velmi tvrdým
způsobem. Polsko a Litva získaly značnou část území
řádového státu, musely jim být vyplaceny bohaté válečné náhrady a řád byl nucen přestěhovat své hlavní
sídlo z Marienburgu (Marborku), kde měli rytíři postavený největší cihlový hrad na světě, do nám známého
Královce: Jejich velmistr musel složit polskému králi
přísahu věrnosti a slíbit, že mu v případě potřeby vojensky pomůže.
K dalšímu důležitému mezníku v dějinách řádu došlo v roce 1525, kdy v Pobaltí definitivně skončil německý řádový stát. V tom roce velmistr Albrecht z dynastie Hohenzollernů přijal luteránskou víru, Prusko
prohlásil za světskou zemi (došlo tedy k jeho tzv. sekularizaci) a stal se jako leník polského krále jejím knížetem. Sídlo řádu bylo přeneseno do německého města Mergentheim a před polovinou 19. století do Vídně,
v němž ho na Singerstrasse poblíž katedrály svatého
Štěpána můžeme nalézt dodnes.
Na závěr ještě poslední poznámku. Proti řádu tvrdě
vystoupil na počátku 19. století Napoleon, který rozhodl, že řád má být zrušen. Německým rytířům tehdy
zůstal pouze majetek, který se nacházel na území, jež
patřilo habsburské dynastii.
Tolik tedy ve stručnosti o dějinách řádu německých
rytířů, v příštím pokračování se budeme věnovat jeho
působení v českých zemích.
Jiří Marek

Dne 25. dubna navštívil okrasnou školku Jan Holub s.r.o.
ve Hvozdečku ministr zemědělství Marián Jurečka.
Na pozvání MO KDU-ČSL Bouzov a pana Jana Holuba navštívil
za doprovodu lídra do krajských voleb (za KDU-ČSL) pana Ivo
Slavotínka a dalších milých hostů Okrasnou školku Jan Holub
s.r.o. ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL pan
Marian Jurečka.
Pozvaní hosté měli během hodinové komentované prohlídky s panem Holubem možnost blíže poznat
špičkové zařízení, které v praxi používá nejmodernější
technologie v odvětví rostlinné výroby.
Celá prohlídka začala ve sterilních prostorech
růstových laboratoří, kde se měl pan ministr s hosty
možnost seznámit se špičkovou technologií množení
rostlin „in vitro“.
Pokračovalo se přes prohlídku skleníků, až po volná pole, kde již rostly dostatečně silné a aklimatizované rostliny.
Prohlídka zahradnictví, jak sám pan Holub s láskou
svou firmu nazývá, končila výhledem na Holý vrch,
kde místní upozornili pana ministra a jeho doprovod
na aktuální problematiku plánovaného otevření lomu
na vápenec, čemuž pan ministr a přítomní hosté věnovali živou pozornost.
Tomuto tématu také byla věnována druhá část návštěvy pana ministra Mariana Jurečky a předsedy KV
Ivo Slavotínka. V prostorech Hotelu Bouzov se odehrála debata se zástupci obecních samospráv a spol-

ků dotčených
problematikou
plánovaného
otevření lomu.
Z diskuse
vyplynul hluboký odpor místních obyvatel k záměru
švýcarské firmy otevřít dobývací prostor Holý vrch.
Marian Jurečka a Ivo Slavotínek přislíbili maximální pomoc v této problematice, za což od přítomných
starostů a předsedů spolků sklidili upřímný a vděčný
potlesk.
Lubomír Macek ml.
Mezi dalšími vzácnými hosty byli okresní předseda
KDU-ČSL Ivo Čečman, krajský tajemník Jan Dostál,
okresní tajemník Zdislav Havran, starostové Bouzova
Zdeněk Foltýn, Luké František Lakomý, starosta Litovle Zdeněk Potužák a další.
Fotogalerii a videogalerii naleznete také na internetových stránkách http://bouzov.kdu.cz

Několik důvodů proč (ne)bydlet na Bouzově
Nedávno jsem v dílně mezi poznámkami, objevil
kousek zažloutlého, umolousaného papírku, s poznámkou: „Začíná léto, mouchy mi budou srát do jídla…“
Udělalo mi to radost. Pomyslně jsem se vrátil o několik let do minulosti, úplně vidím tu situaci, kdy jsem
to psal. Vedle pracovního stolu mám na talíři dva
krajíce chleba, namazané obyčejnou hořčicí s plátky
domácí sekané. Taková normální sekaná, co zbyla
z předešlého dne. Protože takovou svačinu mám na
celý odpoledne, tu a tam se zakousnu, tak není divu,
že ty mouchy si toho všimnou a nenechává je to v klidu. Ne že by mi ujídaly, taková moucha toho jistě moc
nesní, ale do dobré sekané se jí hezky kladou vajíčka.
Jak tak odpoledne dokusuju ten první krajíc, nemůžu si nevšimnout krásně nakladených muších vajíček.
Trochu se mi to sousto zadrhlo v krku, ale polkl jsem.
Tam jistě ta vajíčka nebyla, uklidňoval jsem se. Zbytek
krajíce s vajíčky jsem obřadně zabalil do papírového
kapesníku a až půjdu domů, šupnu tuhle „mumii“ do
kompostu, kde ty malé larvičky budou mít klid a teplo. Na druhém krajíci nebylo nic, překrojil jsem ho na
půlky a strčil do sáčku. Se sáčkem, pro jistotu, strčil
ještě do šuplíku. V tomto okamžiku jsem na malý kousek papíru poznačil novou zkušenost.
V té době náš Ferda byl malý kluk a začal chodit na
naší bouzovskou základní školu. Možná se vám bude
zdát, že trochu odbíhám od tématu, ale není tomu tak.
Ten náš kluk nebyl nikdy velký povídálek, jen pár slov
za den. Ale když už něco pověděl, mělo to většinou nějaký smysl a stálo to za úvahu. Když se paní učitelka,
myslím, že to byla paní Hana Dvořáčková, dětí ve škole
ptala, jak se pozná, že začíná jaro, tak ten náš Ferda
odpověděl: „Jaro se pozná tak, že se u parkoviště začínají otevírat kiosky.“ Žádné květy na jabloních, žádný

zpěv ptactva při jarních námluvách. Prostě jen začne
turistická sezóna a máme po klidu. Tenkrát mě to polichotilo, že náš sedmiletý kluk je takový vizionář!
Tak nějak jsem si tyhle dvě situace spojil dohromady.
Turistická sezóna, to je pro nás taková daň, že žijeme poblíž krásného hradu.
V neděli po obědě, uvařím si kafíčko, uvelebím se
do křesla, nohy natáhnu na stůl a pustím si v televizi
pohádku. Většinou jsou to pohádky druhé kategorie,
které se asi nikdy nedostanou do vánočních vysílacích
pohádkových žní. V běžnou neděli ale takové pohádky
mají svou cenu i místo. A je pravda, že i mezi nimi se
tu a tam objeví skvost. Taková pohádka, co možná jen
nedostala žádnou velkou šanci, aby ji vidělo hodně
lidí. Semínko pomněnky, co vítr zavál někde do pankejtu u sjezdu z dálnice. Ono se tam mezi dlažebními
kostkami ujme a krásně si tam vykvete pro potěchu
nikoho. Pomněnka je krásná.
Tak je to i s těmi pohádkami. Princip je vždy stejný,
dobro zvítězí nad zlem, i když často hodně klikatou
cestou. Čím více je ta cesta klikatá, tím více má pohádka v pohádkovém světě šanci na úspěch. Tak jako,
když máte někde u lesíka z pomněnek celý modrý koberec.
Jak si tak velebím s kafíčkem u tý pohádky, televizi
mám mezi okny s výhledem přímo na hlavní cestu ke
hradu, tak mi stále někdo hledí do oken. A je po klidu.
Turisti počítají hrnky na plotě, někteří si to fotí z různých úhlů, jiní vytváří skupinky a fotografům říkají
„sýr“ a smějí se u toho jak blázni. Pak malá holčička se
začne podezřele kroutit, tak její maminka ji bez ostychu vezme naučeným chmatem a tráva u branky je pokropena panenskou močí. Stojím, pozoruji to všechno

z toho okna za televizí a jedním tahem zatahuji závěsy. Turistický ruch mi leze do pohádky, ale závěs na
oknech je teď pro mě No 1!
Pohádka pomalu končí, dobro opět zvítězilo, tak už
jen tak relaxuji s nedopitým kafem. Přemýšlím o tom,
jak je skvělé, že nám tu obec spravila hezky silnici od
náměstí až ke hradní bráně. Jen malou chybičku to
má. Ta nová cesta je místy o nějaký ten kus vyšší, než
byla ta původní, proto mi ti turisti teď hledí přímo do
křesla. Závěs je řešení.
Jaro, i začínající léto, je skvělý čas během celého
roku. Můžete si vzít deku a na zahradě jen tak usnout
a ráno se probudit zpěvem ukřičených kosů. Občas to
tak praktikuji a nemá to chybu. Občas mi sice zvídavý
komár svoji náklonnost sděluje svým způsobem, ale
to už je zase daň komáří. Tak si jednou tak hezky spím
venku v trávě, komáři si asi našli jinou oběť, neprší
a zima není ani náhodou. Kosové už začínají hulákat,
ale na vstávání je ještě brzy. Otočím se na druhý bok
a užívám si probouzejícího dne. Na chvíli se ztratím,
dokonce se mi něco i zdá. To hekání se mi už ale nezdá. Co to, do prdele, je? Překulím se na záda a rozespale hledím na nebe, jak je krásně modrý a občas nějaký ten mráček vytváří nádherné peřiny.
„To je ale krasavec!“ Zahuláká neznámý hlas mezi
neutuchajícím hekáním. Jeden by si mohl myslet, že
tady nějaký televizní štáb točí porno v přímém přenosu. To ale jen naši tenisti, asi nemohli dospat rána, aby

se dali do souboje. Dnes to tedy nebyli komáři, co mě
donutili ráno vstát a začít fungovat. Dnes pro změnu
naši tenisti.
V pondělí ráno vytahuji poštu z kastlíku a mezi letáky a nějakým psaním, mi na zem vypadne malý papírek. Na něm je psáno: „Koupím v této lokalitě dům,
cena ani stav nemovitosti nerozhoduje.“
„Kokot!“ Odpovím si hrdě a nahlas, a s letáky tento
vzkaz, s podezřele zajímavým telefonním číslem, házím do krabice s papíry určené k žehu.
Jsem zpátky v dílně a znovu se dívám na ten papírek s mým vzkazem o jaru. Je u něj ještě jeden, s malým kouskem poezie. Tak ať to máte celé.

BEZPEČNOST V NAŠICH OBCÍCH

Samotný výkon osobní ochrany (fyzická ochrana osob)
je vysoce psychologicky-taktickou činností s návaznou činností technickou. Osobní strážce musí být seznámen s různými formami zajišťování bezpečnosti
chráněných osob, ale také s plánováním, koordinací
či technickým zajištěním této vysoce specifické činnosti. Z časového hlediska rozděluje výkon osobní
ochrany na:
 dlouhodobou osobní ochranu
 krátkodobou osobní ochranu
 jednorázovou osobní ochranu.
Výkon dlouhodobé osobní ochrany znamená úzkou
spolupráci a vzájemnou interakci všech osob zúčastněných na výkonu osobní ochrany. Bez takové vzájemné spolupráce pak ve většině případů probíhá výkon krátkodobé nebo jednorázové (nahodilé) osobní
ochrany.

OCHRANA OBJEKTŮ – díl 5:
Fyzická ochrana osob
Vážení a milí čtenáři,
o tom, že nás bezpečnost v našich obcích nás stále zajímá a nadále se jí věnujeme, Vás informujeme
opakovaně. Dnešním příspěvkem však završíme naši
rubriku „OCHRANA OBJEKTŮ“, a tento díl bude zaměřen na problematiku, kterou nazýváme jako fyzickou
ochranu osob. Vzhledem k tomu, že fyzická ostraha
osob, která probíhá formou osobního doprovodu,
spadá do kategorie činností soukromých detektivů, je
zcela na místě, že je toto téma popsáno v samostatném příspěvku.
Stejně jako u fyzické ochrany objektů, tak i u fyzické
ochrany osob, půjde o činnost přímo vykonávanou
fyzickou osobou. Fyzická ostraha (ochranu) osob je
chápána jako službu, která je poskytována dle přání
a požadavků klienta, a její prioritou je ochrana života
a zdraví chráněných osob a zajištění jejich bezpečnosti. Z minulého čísla víme, že realizace fyzické ostrahy
(ochrany) probíhá formou osobního doprovodu, kdy
tento doprovod je tvořen jediným ochráncem, případně vícečlenným týmem ochránců. V této souvislosti
se stále častěji můžete setkat s termínem – bodyguarding.

Moucha Bzučivka zelená
Moucha na okně si lozí,
občas tam zanechá svoji malou značku.
Z teček tam drobné dílko tvoří,
já jsem rád, že ta moucha nemá sračku.
Užívejte si hezkého léta, dřív než budeme chodit
sbírat Václavky na guláš. Občas se zastavte a podívejte se kolem sebe. Buďme vděčni za to, že se můžeme
potkávat živí a zdraví. A buďme rádi za to, co máme
a ne jen za to, co bychom třeba chtěli mít.
Michal Mayer

VYBRANÉ ZÁSADY VÝKONU OSOBNÍ OCHRANY
Výkon osobní ochrany – bodyguarding lze v podstatě
vykonávat tzv. předkrokově nebo situačně reálně.
Předkrokově – tzn., že je výkon osobní ochrany plánován dopředu, tj. s předchozí přípravou. Situačně
reálně – je prováděn výkon osobní ochrany bez předchozí přípravy.
Při výkonu „předkrokové“ osobní ochrany, tedy osobní
ochrany s předchozí přípravou, je třeba zohledňovat
následující aspekty:
- osobnost chráněné osoby, a to z komplexního hlediska, tj. věk, výšku, váhu, mobilitu, sluch, zrak apod.,
ale také psychický stav, zvyklosti chráněné osoby,
veřejný zájem, atd.
- trasu pohybu: rekognoskace terénu se zaměřením
na nebezpečná či riziková místa a prostory, frekvence osob či vozidel, budovy – vchody, okna, střešní
prostory, komíny, atd.
- dopravní prostředky: pohyb chráněné osoby může
být realizován jednak osobními vozidly (se speciálními bezpečnostními prvky nebo bez těchto prvků),

ale též prostředky MHD a dalšími veřejnými dopravními prostředky.
- časový harmonogram chráněné osoby – program
dne, denní či noční doba, čas přesunu, aj.
- místo jednání chráněné osoby: chráněné či nechráněné objekty (budovy), veřejná prostranství, sportovní či kulturní akce, církevní budovy, ale též restaurační a jiná zařízení.
- zjištění veřejného mínění nebo osobních vztahů
(např. politické názory, kulturní činnost, náboženské
přesvědčení apod.), což je důležité pro eliminaci nebezpečí útoku určitých skupin (politických odpůrců,
extrémistických skupin, náboženských fanatiků, aj.).
Při výkonu „situačně reálné“ osobní ochrany, tedy
osobní ochrany bez předchozí přípravy, je třeba získat
a vyhodnotit následující informace:
- informace o chráněné osobě
- informace o účelu a programu návštěvy chráněné
osoby (denní režim, místo a čas schůzky či jiného
jednání)
- informace k možnému vzniku nebezpečí (napadení
chráněné osoby).
Ochránce (osobní strážce) při výkonu své činnosti musí
dbát na psychologicko-taktické zásady, do kterých patří
například povinnost ochránce nejméně 24 hodin před
výkonem služby odpočívat, nepožívat alkoholické a návykové látky, neprovádět fyzicky namáhavou práci, nepřejídat se, nekouřit, apod. Naopak, musím být v dobré
psychické i fyzické kondici, musí být upraven a důkladně
připraven pro výkon své činnosti (řádně upraven, vhodný oděv a obuv, výstroj, výzbroj). V neposlední řadě by
měl provést opakované cvičení vytažení zbraně (ze stoje,
kleku, lehu na břiše a na zádech, aj), použití slzotvorného prostředku, teleskopického obušku a pout.
Vzhledem k tomu, že taktika činnosti ochránce při výkonu své činnosti je rozsáhlá a v naší rubrice nemáme

toliko prostoru, uvedu jen výčet taktických činnosti,
a to bez dalšího výkladu. Do taktiky výkonu činnosti
fyzické ochrany osob patří:
- taktika sektorového dělení prostoru
- taktika pásmové ochrany
- taktika pozorování a vnímání
- taktika naslouchání
- anticipace činnosti okolí
- taktika a umění improvizace
- taktika pohybu, krytí a skrývání
- taktika spolupráce a souhry úkonů s partnery
- taktika čelení útoku a taktika obrany.
O této problematice se tedy budete moci 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. 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: +420776589147, +420776752677
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 6. června 2016

Událo se .........................................................................
Vítání občánků - 12. 3. 2016

Pálení čarodějnic Blažov - 30. 4. 2016

Kácení májky a dětský den v Blažově – 3. 6. 2016

Taneční skupina ZAREENKY ve složení Alexandra Knápková, Sabina Kuncová, Markéta Tichá, Nikola Parmová,
Lucie Foltýnová, Valentina Valerie Pospíšilová, Markéta Poláková, Hana Holubová, Kristýna Martinů a Karolína
Martinů pod vedením Sylvy Markové slaví úspěchy. V sobotu 7. 5. 2016 se konalo v Bohumíně Zemské kolo –
Morava, kde se Zareenky úspěšně umístily na 1. místě. V kategorii dospělí se taneční skupina ESET umístila
na 2. místě. V neděli 29. 5. 2016 čekalo ZAREENKY Grandfinále CZECH DANCE MASTERS 2016 MČR A HOBBY
FESTIVAL v Praze, ze kterého si Zareenky dovezly stříbrnou medaili. Lucie Foltýnová a Kristýna Martinů získaly
2. místo v kategorii Duo, ESETKY opět získaly 2. místo. Holky gratulujeme!!!!

Bohumín Zemské kolo Morava – 1. místo

Praha MČR Grandfinále – 2. místo

Praha MČR Grandfinále – kategorie DUO
– 2. místo (Lucie Foltýnová, Kristýna Martinů)

Diakonie Broumov
sociální družstvo

více na www.diakoniebroumov.cz

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ












Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

24. června v době od 7 do 16 hod.
25. a 26. června v době od 7 do 10 hod.

V SÁLE BÝVALÉ BOUZOVSKÉ ZEM. SPOLEČNOST V BOUZOVĚ
Bližší informace rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203

Myslivecký spolek Kozov – les
pořádá
VEŘEJNOU SOUTĚŽ

VE STŘELBĚ
Z MALORÁŽKY
v sobotu 2. července 2016
na střelnici v Bouzově
v 9.00 hod.
Střílí se malorážkou
na vzdálenost 50 m ve stoje
na terče (srnec, liška, kňour).
Na každý terč se střílí 5 ran.
Cena položky včetně 2 nástřelných ran činí 50 Kč.
Soutěží se ve dvou kategoriích (ženy, muži).
Nejlepší soutěžící budou odměněni věcnými cenami.
Pro děti je připravena střelba ze vzduchovky.
Občerstvení a pořadatelskou službu
zajišťují členové MS Kozov – les.

Na Vaši účast se těší MS Kozov - les

myslivecký spolek KOZOV - LES

POŘÁDÁ

6. srpna 2016

Tradiční

myslivecký karneval

Hraje skupina MEFISTO
Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěny.
Myslivecká tombola.

SRDEČNĚ ZVOU
MYSLIVCI
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