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Vážení občané,
za několik dní končí rok 2016, takže můžeme opět bilancovat, co jsme udělali a co nás čeká v příštím roce.
Začátkem jara proběhla výměna veřejného osvětlení
v místních částech Hvozdečko, Kovářov, Podolí, Doly
a Obectov. Došlo také k rozšíření veřejného osvětlení
v Olešnici, směr k „Boří“. Zde byla také instalována zastávka.
Opravena byla kaplička v místní části Jeřmaň, na kterou
obec získala dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Navíc v této místní části byla rozšířena kanalizace.
Dále došlo k úpravě místních komunikací v Kozově, Svojanově a Bouzově. Celkem bylo opraveno kolem 3 km
komunikací a v této činnosti budeme pokračovat i v dalších letech. Zatím nedošlo k opravě v lokalitě Šafranice
a Skalka. Zde počítáme v příštím roce, vzhledem k častým poruchám, s výměnou vodovodního potrubí.
V souvislosti s opravou silnice v Bouzově byla řešena autobusová točna a nástupiště. Došlo k vybudování chodníku směrem na „Tabuli“.
Dále byla opravena kanalizace za zdravotním střediskem.
Opravili jsme střechu na budově CZT Bouzov. Provedla se
výměna oken v bytech v Podolí a Bouzově. Byly vybudovány plochy, na kterých jsou umístěny nádoby na separovaný sběr u hřbitova, na Dolech, Bezděkově a Bouzově. Bylo
vybudováno zázemí pro pořádání akcí v Obectově a další
zázemí v Olešnici za vydatné pomoci místních. Proběhla
výměna oplocení kolem hřiště v Bouzově.
Dle zákona jsme museli vypracovat energetické štítky
všech veřejných budov v majetku obce.
V současné době probíhají práce na projektových dokumentacích těchto problémů:
- Oprava chodníků v Bouzově, Hvozdečku a Kovářově
včetně vybudování nového chodníku z Bouzova ke hřbitovu a na „Tabuli“.
- Pasport místních komunikací všech místních částí. Je
to dokument, který je potřebný k získání dotačních prostředků a dodělání značení těchto komunikací.
- Pasport dešťových kanalizací ve všech místních částech. V rámci monitoringu bude provedeno jejich vyčištění a návrh na případné opravy.
- Vodovodní sítě ve Hvozdečku a Olešnici včetně možnosti zásobování vodou i místní části Kovářov. Pro posílení množství vody dojde k vybudování dalšího nového
vrtu.
- Oprava kulturního domu v Podolí a případné opravy
požární nádrže.
- Čistička odpadních vod. K tomuto zásadnímu problému, který se bude připravovat několik let včetně realizace se budeme zabývat v dalších Bouzovských novinách.
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Pokud se týká konkrétních prací, které proběhnou v roce
2017, je možné zmínit následující:
- Oprava místní komunikace v Podolí včetně řešení prostor kolem dětského hřiště a kapličky
- Oprava kapličky ve Hvozdečku
- Oprava fasád a střech ve dvoře OÚ
- Oprava chodníků v Bouzově
- Pokračování oprav místních komunikací
- Vybudování sběrného dvora v Bouzově
- Opravy vodovodu Bouzov
- Ve všech místních částech dojde k výměně informačních tabulí, případně autobusových zastávek
- Oprava veřejného osvětlení Bouzov a Bezděkov
O těchto a dalších záměrech bude rozhodovat zastupitelstvo obce na svém zasedání, kde bude projednáván rozpočet obce.
Osvědčil se nám sběr biologického odpadu, kdy jsou
rozmísťovány po obcích kontejnery. V této činnosti budeme i nadále pokračovat, máme zájem o rozšíření služeb v této oblasti, kdy žádáme SFŽP o rozšíření sběrného dvora.
V průběhu celého letošního roku se v naší obci pořádalo
mnoho kulturně, společensko-sportovních akcí. Nejrozsáhlejší jsou balony a hrady. Konečně se našlo vhodné
místo pro pořádání takovýchto akcí. Je třeba moc poděkovat všem spolkům, občanům, kteří se podílejí na organizování všech akcí menšího rozsahu a věnují svůj volný
čas, abychom se my účastníci mohli bavit.
Další poděkování patří všem, kteří se podíleli na dokončení oprav studánek. Je jich celkem 19 a začátkem příštího roku se touto problematikou bude zabývat i publikace, kterou vydá mikroregion Litovel.
Poděkování patří také pracovníkům našeho s.r.o. Bouzovské lesy za dobrou spolupráci a výsledky. V této naší
organizaci končí p. Ing. M. Zdařil, který odchází do důchodu a zaslouží si také poděkování a naši úctu.
Jsem rád, že se daří organizovat setkání občanů u vánočního stromečku v Bouzově. Začal advent a tradice
říká, že toto období by mělo být dobou zklidnění. Zkusme se zastavit, potkat se s přáteli, popovídat si a zavzpomínat. Přispět k tomu můžeme setkáváním u radnice,
kde každou soboru máme příležitost se potkat.

Na úplný závěr bych Vám chtěl popřát za obec hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a mnoho elánu do
dalšího roku, který je před námi a pohodu o blížících se vánočních svátcích.
					

Ing. Zdeněk
Foltýn, starosta
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Bártová Ivana
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Vlková Zdenka
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Klusová Ilona
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Kubátová Marie
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Zendulka Milan
Nosková Marie
Kopečná Ivana
Kolářová Miluše

Obecní úřad oznamuje, že bude v době
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Obecní úřad žádá občany, kteří ještě neuhradili:
vodné – záloha na IV. čtvrtletí 2016, vyúčtování
–

vodné

Olešnice,

Hvozdečko),

nájemné, zálohy na topení, pronájmy pozemků,
aby tak učinili nejpozději do 21. 12. 2016.

Upozorňujeme občany,
že v zimním období bude hlášení rozhlasu

probíhat vždy v 16.00 hodin.
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PODĚKOVáNÍ
Obec Bouzov děkuje dětem 4. a 5. třídy Základní
školy Bouzov za výrobu letošních ozdob na
vánoční stromeček na náměstí v Bouzově.

Poděkování
starostovi obce Bouzov
Chceme Vám touto cestou poděkovat za
realizaci obnovy veřejné komunikace v obci.
Je za Vámi vidět kus dobré, poctivé práce, pane
starosto.
Děkujeme.
občané Kozova

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
55. Bouzovsko v 18. století
Dnešní pokračování věnujeme trochu širšímu pohledu a řekneme si, co důležitého se odehrálo na Bouzovsku v 18. století, tedy v době, kdy se na hradě i na
panství zabydloval nový majitel, řád německých rytířů.
Podobně jako tomu bylo ve století předcházejícím, ani
v této době se zdejšímu kraji nevyhnuly válečné události. Okolní krajina strádala v jejich důsledku dokonce několikrát. Naštěstí ve většině případů nešlo o větší
ztráty na životech, ale především o obrovské zbídačení
venkovského obyvatelstva, které muselo svými potravinami zásobovat tažení cizích vojenských oddílů. Tak
tomu bylo již v květnu roku 1733, kdy v důsledku bojů
o polskou královskou korunu táhla od Loštic přes Bouzov, Mohelnici a dále ke Svitavám ruská vojska a obyvatelé vsí byli povinni vojákům kromě potravin poskytnout
také tažné koně.
Za vlády Marie Terezie se válečné události dotkly
Bouzovska hned dvakrát. Poprvé se tak stalo ve 40.
letech 18. století, kdy v Evropě probíhaly boje, které
jsou nazývány válkami o rakouské dědictví. O co tehdy, především v jejich první fázi v letech 1741-42, šlo?
Když v roce 1740 zemřel císař Karel VI., vstoupila v platnost jeho listina zvaná pragmatická sankce stanovující, že v případě vymření mužské linie Habsburků může
na trůn usednout příslušnice ženské linie. Tou se stala
jeho jediná dcera Marie Terezie.
Proti nové panovnici vystoupil brzy po jejím nástupu
na trůn jako první pruský král Fridrich II., který si začal
činit nároky na území Slezska. Na konci roku 1740 tam
vtrhl s početnou armádou a slezské území brzy obsadil. Navzdory příměří, které Marie Terezie s Fridrichem
uzavřela, postupovalo pruské vojsko vedené generálem
Schwerinem dále na Moravu a na konci roku 1741 obsadilo Uničov, Litovel a poté bez boje i Olomouc, na počátku následujícího roku také Mohelnici. Tamní měšťané
se ale zachovali velice srdnatě a pruskou posádku včetně velícího důstojníka zajali.
Vzhledem k tomu, že se pruská vojska pohybovala
v okolí Bouzova, byly jistě na hradě podniknuty stavební práce, které měly umožnit lepší obranu hradu, i když
bližší podrobnosti známy nejsou. Hrad ani městečko nebyly pruským vojskem přímo ohroženy, z Litovle ovšem
do bouzovského okolí až do jara roku 1742, kdy vojska
odtáhla do Slezska, vyjížděli vojáci se zásobovacími
vozy a celé okolí vyplenili. V bouzovské kronice se můžeme dočíst, že od 31. ledna 1741 do 16. srpna 1742 se
v městečku nekonaly žádné oddavky a v únoru se dokonce ani nekřtilo.
Na různých místech v okolí Litovle se proti Prusům
aktivně bránili také místní obyvatelé. Je známo, že
i s dobytkem se stáhli do lužních lesů, odkud podnikali
proti vojákům drobné výpady. O bažinách a lesích kolem Střeně píše kronikář kláštera Hradisko u Olomouce:
„Zvláště uláni pruští projížděli tyto lesy a močály mezi
Litovlí a Olomoucí, ale nejsouce obeznámeni s místními poměry, hynuli v hustých lesích ve vodách a zastiženi puškami pronásledovaných.“ Na druhé straně jsou
ovšem doloženy také případy, kdy lidé, poschovávaní
v lesích, v důsledku kruté zimy umrzli.
Z počátku válečných událostí se na Bouzově dochovala hodnotná umělecká památka.
Všimněte si jí, když budete vstupovat do budovy
obecního úřadu. Nad vchodem jsou zazděny tři erby,
pocházející podle letopočtu, který je rozděleně vytesán do jejich spodních částí, z roku 1741. Větší deska
uprostřed představuje erb Klementa Augusta, vévody

bavorského, který byl řádovým velmistrem v letech
1732-1761. Menší deska vlevo znázorňuje erb bruntálského řádového místodržícího, kterým byl od roku
1731 František Zikmund Bedřich ze Satzenhofenu. Na
pravé desce vidíme erb řádového komtura, svobodného pána Rudolfa von Werdenstein. V této souvislosti
bych rád položil jednoduchou otázku: víte, kde ještě
můžeme najít stejné tři desky, lišící se pouze letopočtem 1740? Myslím, že velká většina čtenářů uhodla, že
se jedná o erby, které jsou umístěny na zdi bývalé tvrze
v Podolí.
Přibližně o jedno desetiletí později, v letech 17561763, se ve značné části Evropy rozhořela tzv. sedmiletá válka, které se zúčastnily všechny významné evropské mocnosti. Celé Olomoucko včetně okolí Bouzova
válka postihla především na jaře roku 1758. Tehdy
pruský král Bedřich II. znovu vtrhl přes Slezsko na Moravu a podařilo se mu přes Krnov, Opavu a Šternberk
přitáhnout k Olomouci, kterou oblehl. Válečná linie
se táhla nedaleko Bouzova: Zábřežsko, Konicko, kde
měl svůj hlavní stan známý generál Laudon, Mohelnice a Loštice byly v rukou rakouského vojska, naopak
Úsov a Litovel, kterou král Bedřich II. tehdy osobně navštívil, drželi Prusové. Pruské velitelství se nacházelo
v Nasobůrkách, velké ležení rozložili jejich vojáci mezi
Rozvadovicemi a Vískou.
K rozhodujícímu obratu v boji došlo na konci června
roku 1758. Tehdy byl hladovějícím pruským vojákům,
kteří obléhali Olomouc, vyslán ze slezské Nisy zásobovací oddíl, čítající kolem čtyř tisíc vozů naložených potravinami, pící a střelivem. Proti nim vyjelo rakouské
vojsko v čele s generálem Laudonem a v bitvách u Guntramovic poblíž Budišova nad Budišovkou a Domašova
nad Bystřicí pruský oddíl téměř zcela zničilo. K Olomouci tak údajně dojelo pouze kolem 250 vozů. Z té doby
snad pochází známá písnička o generálu Laudonovi
a také slovní obrat „himllaudon donnerwetter“.
Pruským vojskům nezbylo nic jiného, než neúspěšné
obléhání Olomouce ukončit. Prusové se pak několika
proudy vraceli přes Čechy do Slezska, po cestě drancovali vesnice, jimiž procházeli, a ušetřeny nezůstaly ani
dvory na Bouzově a v Podolí. Vojenské oddíly tehdy putovaly od Olomouce přes Litovel, Cholinu, Mírov a dále
směrem k Moravské Třebové. Pro rakouské vojáky, kteří
v bojích utrpěli zranění, byla zřízena nemocnice v Nových Zámcích.
Po letech strádání se Bouzov na konci 18. století
dočkal alespoň jedné události, která naopak k rozvoji
městečka přispěla. V roce 1798 bylo rozhodnutím císaře
Františka II. uděleno městečku právo konat každý rok
čtyři výroční trhy a také každou středu trh na len a přízi, což významně přispělo k posílení významu Bouzova
mezi okolními vesnicemi. A touto událostí jsme se již
přiblížili do dalšího, 19. století.
Jiří Marek

Nejčastější dotazy ke kontrole technického stavu
a provozu spalovacích stacionárních zdrojů podle
§ 17 odt. 1 písm. H) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění („zákon o ochraně ovzduší“)
Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provádět
jednou za dva kalendářní roky kontrolu prostřednictvím
osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Podrobnosti k provádění kontrol jsou uvedeny ve sdělení
MŽP pod odkazem: http://www.mzp.cz/spalovaci stacionarni zdroje 300kW sděleni.
1. Kdo takovou kontrolu technického stavu a provozu provádí a kde na něj seženu kontakt?
Kontrolu spalovacího zdroje provádí topenář proškolený
výrobcem. Kontakty lze získat od výrobce zdroje.
Informativní seznam způsobilých osob spravuje např.
http://aptt.cz/opravneni-ozo.php nebo http://www.topenaridotace.cz.
2. Jak bude kontrola spalovacího stacionárního
zdroje probíhat a co je jejím cílem?
Při kontrole bude kontrolováno: řádné připojení na spalinovou cestu, technický stav vnějšího opláštění, spalovací
komora, hořák, zatápěcí klapka, vstupní a čistící otvory,
přívodní cesty spalovacího vzduchu a paliva včetně podavače a přívodního potrubí, odvod odpadního plynu a to,
zda jsou spalována pouze paliva předepsaná výrobcem
zdroje.
3. Co když neznám výrobce zdroje nebo výrobce zanikl?
Kontrolu lze provést prostřednictvím odborně způsobilé
osoby ke kontrolo stejného typu spalovacího zdroje.
4. Co mi hrozí, pokud kontrolu technického stavu
neprovedu?
Fyzické osobě nepodnikající pokuta do výše 20.000,-- Kč,
50.000,-- fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě.
5. Jak si můžu ověřit, že mnou objednaná osoba byla
proškolena k provánění kontrol?
Na internetových stránkách Asociace podniků topenářské techniky a v seznamu http://aptt.cz/opravněni-ozo.
php je zveřejněno i platné osvědčení ke kontrole.
6. Mám spalovací stacionární zdroj zahraničního výrobce, kdo je oprávněn provést jeho kontrolu?
Kontrolu takového zdroje je možné provést prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která byla proškolena jiným výrobcem.
7. Vztahuje se povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu i na kamna nebo krby?
Povinnost provedení kontroly se vztahuje na provozovatele spalovacího stacionárního zdroje spalujícího
pevná paliva o jmenovitém tepelného příkonu od 10 do
300 kW včetně. Povinnost se vztahuje nejen na kotle,
ale i na další spalovací stacionární zdroje, např. kamna, krbové vložky a krby, pokud mají teplovodní výměník připojený na teplovodní soustavu a jejich tepelný
příkon je 10 kW a vyšší.
8. Jak je to s kotli domácí výroby?
Povinnost kontrol technického stavu se vztahuje i na
zdroje, které vznikly samovýrobou. Kontrolu může provést odborně způsobilá osoba, která má oprávnění ke
kontrole stejného tytu spalovacího zdroje. Tyto kotle by
měly být vyřazovány z provozu.
9. Vztahuje se tato povinnost i na zdroj umístěný
v rekreačním objektu nebo obecní budově?
Pokud takový zdroj je na pevné palivo, příkon je od 10 do
300 kW a je připojený na ústřední vytápění, má provozovatel povinnost provést kontrolu takového zdroje.

10. Jak zjistím jmenovitý tepelný příkon svého zdroje?
Nejjednodušší je zjistit příkon přímo od výrobce. Druhou
možností je jednoduchý výpočet:
Příkon (kW) = výkon (kW) děleno účinnost (%) x 100.
11. Jak přijde úřad obce s rozšířenou působností na
to, že jsem neprovedl kontrolu spalovacího stacionárního zdroje?
Provozovatel zdroje je povinen předložit doklad o provedení této kontroly na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností.
12. Musím provést kontrolu i v případě, že spalovací
zdroj neprovozuji a mám ho pouze jako zálohu?
Na tento zdroj se povinnost kontroly nevztahuje.
13. Vztahuje se povinnost i na krbovou vložku s výkonem 4 kW do výměníku a 4 kW do okolí sáláním?
Je nutné zjistit jmenovitý příkon. Pro krbové vložky se
účinnost pohybuje v rozmezí 60-70 %. Při uvedených výkonech (8 kW) a účinnosti např. 70 % je příkon krbové
vložky 11,43 kW.
14. Co mám udělat, když se chci stát odborně způsobilou osobou?
Kontaktovat výrobce spalovacího zdroje, protože výrobci
si sami proškolují odborně způsobilé osoby.
15. Hrozí odborně způsobilé osobě sankce za špatně provedenou kontrolu?
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba vystaví doklad o kontrole, přestože není odborně způsobilou
osobou nebo uvede nepravdivé údaje, hrozí jí sankce do
výše 50.000 Kč.
16. Co když do konce roku 2016 neseženu odborně
způsobilou osobu?
Doporučujeme ponechat si alespoň korespondenci s vyjádřením výrobce či dalších odborně způsobilých osob.

SDH Olešnice
Úvodem bychom za celé SDH chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří nám svými příspěvky zajišťují klidnější
průběh roku. Hlavní poděkování patří Obci Bouzov za velkou podporu našeho sboru. Další poděkování patří těmto: Olomoucký kraj, Vápenka Vitoul, Zahradnictví Hvozdečko, Josef Šipka z Olešnic, Stréc Véna. Opomenout
nemůžeme členy i nečleny, kteří svým úsilím vypomohli
k nejedné povedené akci. Děkujeme.
Hasičská sezóna 2016 je u konce. I tento rok, jak už
je zvykem, SDH Olešnice reprezentovala družstva mužů
a žen.
Ženy se v letošní sezóně pravidelně účastnily závodů
Hanácké extraligy, kde sbíraly úspěchy i neúspěchy. Za
největší úspěch můžeme považovat dvě druhá místa,
která holky získaly za požární útok v nedalekém Pavlově a na noční soutěži v Drahanovicích. V celkovém pořadí Hanácké extraligy se ve velké konkurenci umístily na
4. místě. Kromě této ligy ženy navštívily několik závodů
Velké ceny Prostějovska a pohárových soutěží.
Muži se celkem zúčastnili 35 závodů, kromě závodů
Hanácké extraligy a Velké ceny Prostějovska pravidelně
navštěvovali soutěže Velké ceny Blanenska. Obrovským
úspěchem se stalo vítězství na soutěži v Žernovníku, která byla zařazena do Velké ceny Blanenska. Kluci stáli několikrát na „bedně“ nejen v Hanácké extralize, ale také
na Velké ceně Prostějovska a Velké ceně Blanenska. Celkem třikrát dokázali zvítězit, dvakrát se umístili na druhém místě a dvakrát získali třetí místo. Tyto výsledky ve
Velké ceně Prostějovska zařadily tým na 6. místo v celkovém pořadí. Ve Velké ceně Blanenska obsadili muži jako
nováčci 5. místo a dali tak o sobě vědět i za hranicemi
Olomouckého kraje.
Oba týmy sezónu hodnotí úspěšně, avšak v příštím
roce by chtěly dosáhnout ještě lepších výsledků.

Vážení rodiče,
tentokrát začnu svůj článek neobvykle, organizačními záležitostmi. Jak
asi mnozí víte, došlo opět k úpravě Školského zákona, který zásadně změnil
podmínky pro přijímání dětí k povinné
školní docházce a k předškolní docházce. Od roku 2017 bude zápis do první
třídy probíhat až v termínu 1.-30.dubna
(nikoli v lednu až únoru) a zápis do školky proběhne v termínu 2.-16.května. Nemusíte být z těchto změn nervózní, klidně vyčkejte, až se objeví zprávy na webu
školy nebo vám přijde vyrozumění o zápisu formou dopisu. Velká změna nastává také v tom, že dítě, které dosáhne
5 let věku, bude absolvovat docházku
do mateřské školy jako povinnou. Rodiče dětí, kterých se to týká, budou také
včas informováni.
A teď už k prosinci. Stejně jako vy,
tak i my ve škole se moc těšíme na Vánoce. Dobu čekání si tradičně zkracujeme každé pondělí společným zpíváním pod vánočním stromečkem, které
nás vždy slavnostně naladí. Díky laskavosti pana Půra a pana Zdařila máme
denně před očima krásný ztepilý stromek, který nám dělá radost. Děkujeme. Před vánočními prázdninami nás
čeká ještě spousta příjemných překvapení a akcí,
které se nám určitě vyvedou a už teď se jich nemůžeme dočkat.
Jako každý rok velice děkujeme rodičům a přátelům školy, kteří se s vervou vrhli do pomoci při organizování Slavnosti zimní královny. Bez jejich nasazení
bychom náš jarmark rozhodně nemohli zvládnout v takovém rozsahu a v takové kvalitě, na jakou jsme si již
všichni zvykli.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, všichni tak
trochu bilancujeme.

Přeji všem, aby si s blížícími se svátky klidu
a míru našli chvilku na to, zamyslet se nad tím,
co se nám podařilo, čím si navzájem v příštím
roce vyjdeme vstříc, čím si uděláme radost a kam
se posuneme.
Klidné a radostné Vánoce a do roku 2017 jen ty
správné kroky přeje
za děti a učitelky z naší školy
Andrea Řezníčková,
ředitelka školy.

KOZOVSKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016
V uplynulém roce se uskutečnili
tyto akce:
- SDH KOZOV a příznivci kopané
uspořádaly koncem června již
16. ročník tradičního fotbalového
turnaje KOZENKY CUP. Prvenství
neobhájilo družstvo „Restaurace
u rytíře“, které prohrálo ve finále
novému týmu „Untronti“, 3. místo obsadil „Kony team“, 4. místo
„Kozenky“, 5. místo „Padlé hvězdy
Troubelice“, 6. místo „Palonín“,
7. místo „Ikebara“, 8. místo „Vranová Lhota“. Střelcem turnaje se
stal Martin Pagáč s osmi brankami a nejlepším brankařem byl vyhlášen Martin Slavíček. Osobností turnaje se stal „Cheza“ a družstvo s průměrným nejstarším ročníkem narození hráčů (1976) se
staly „Padlé hvězdy Troubelice“.
Každý tým byl oceněn nejenom

příjemnými sportovními zážitky,
ale i hodnotnými cenami. Tímto
děkujeme všem domácím i přespolním sponzorům, kteří přispěli svými dary.
Na závěr, po předání cen a diplomů, byla představena vzpomínková lavička Roberta Vyroubala, která bude umístěna
na návsi v Kozově.

- 7. května SDH Kozov uspořádalo okrskovou soutěž
v požárním sportu. Dle mínění všech zúčastněných
příprava i organizace soutěže dopadla nadmíru
dobře.
- V sobotu 9. července SDH Kozov i za pomoci místních občanů úspěšně uspořádalo Dětské odpoledne.
Jako každoročně se ho zúčastnilo na padesát dětí,
které byly mimo jiné odměněny sladkostmi a diplomem.

- 23. července se družstvo SDH Kozov zúčastnilo soutěže
v hasičském sportu v Hartinkově, kde obsadilo 7. místo.
- 6. srpna se na hřišti v Kozově úspěšně uskutečnil tradiční MYSLIVECKÝ KARNEVAL.
- 2. prosince po 16té hodině byl na návsi v Kozově slavnostně rozsvícen vánoční strom. Účastníci se mohli zahřát punčem i svařákem, nebo si mohli u ohně opéci
špekáčky. Bylo podáváno i drobné občerstvení, které
připravili místní občané.

- 4. 12. proběhla od 15.00 hodin v kapličce sv. Barbory Mše svatá. Mši odsloužil otec Metoděj z Bouzovské fary za účasti místních i přespolních občanů.
- V druhé polovině roku byla provedena rekonstrukce
Kozovské návsi a okolních příjezdových cest. Tímto by
chtěli občané Kozova poděkovali OÚ Bouzov a panu
starostovi, Ing. Zdenku Foltýnovi. Ten této akci musel
věnoval nemalé úsilí, aby tato rekonstrukce zdárně
proběhla.
Ing. Petr Bešta

Vážení spoluobčané,
před dvěma týdny, tj. 26.11.2016 se v Kroměříži sešli občané
moravské národnosti na prvním diskusním setkání na téma
PRÁVO MORAVSKÉHO NÁRODA NA SEBEURČENÍ. Na základě
diskuse byl v průběhu minulého týdne zpracován a prostřednictvím emailu připomínkován návrh Deklarace moravského národa 2016. V pátek dne 9. prosince 2016 se uskutečnilo druhé setkání na toto téma, kterého se aktivně zúčastní
i zástupci MO Bouzov.
Historie je dědictvím, kterého se žádný způsob vlády a správy věcí veřejných nemůže zřeknout. Dějiny končí i začínají
vždy dnes, byly právě takové, jaké byly a mají tu výhodu, že je
nelze už nijak a ničím změnit. Oproti tomu výklady a pojetí
dějin podléhají ideovému prostředí doby.
Morava v roce 1918 nevstoupila do samostatné Republiky
československé jako součást českého státu, ani jako součást zemí Koruny České. Podle rakouské ústavy z roku 1867
v době před zánikem habsburské monarchie v roce 1918 byly
Království české a Markrabství moravské dvě na sobě zcela
nezávislé korunní země, obě podřízené přímo Vídni.
Od vzniku Československa v roce 1918 byly uskutečňovány kroky s cílem svrchovanost Moravy co nejvíce omezovat
a moravské povědomí likvidovat. Zrušení zemské samosprávy Moravy zavedením krajské správy v roce 1949, neobnovení zemského uspořádání státu v roce 1991 a opětovně obnovení krajského uspořádání v roce 2000, nerespektující ani
její hranice, jsou nejzávažnější příčiny stavu, ve kterém se po
staletí samosprávná Morava v současnosti nachází jako bezejmenná součást České republiky.
Zkušenosti se stále se stupňující protimoravskou politikou oficiálních institucí v České republice vedou současnou generaci Moravanů k poznání, že
není jiné cesty k obnovení samosprávy Moravské země, než se dát cestou
prosazení práva moravského národa na sebeurčení.
Při vědomí, že všechny zásadní státotvorné změny, které se
udály za posledních 100 let na území Moravy, se uskutečnily
na základě práva národů na sebeurčení:
1. V roce 1918 vznik Československa na základě práva československého národa na sebeurčení
2. V roce 1939 vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, okleštěného o území Sudet na základě práva německého národa
na sebeurčení a vznik samostatného Slovenského štátu na
základě práva slovenského národa na sebeurčení
3. V roce 1968 vznik československé federace na základě
práva českého a slovenského národa na sebeurčení
4. V roce 1992 vznik Slovenské republiky na základě práva
slovenského národa na sebeurčení a současný vznik České
republiky s odkazem na Základní listinu práv a svobod, která je součást i ústavního pořádku České republiky, ve které
je deklarováno
a. Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti.
b. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování
a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
c. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro
uplatňování jeho základních práv a svobod při přesvědčení že nadešla doba pro prosazení nezadatelného práva moravského národa na sebeurčení.
O tom, jak bude probíhat realizace tohoto záměru, Vás budeme informovat prostřednictvím zdejších novin, případně
i prostřednictvím elektronické pošty či zasláním informačních letáků. V případě většího zájmu o toto téma bude zvažovat uspořádání veřejné diskuze.
S přáním všeho dobrého vám i Moravě
V Bouzově, dne 06. prosince 2016
členové MO Bouzov

Prdel je sranda
Potkal jsem kamaráda, kterého jsem dlouho neviděl a tak
bylo co povídat. Nikam jsem nespěchal, on měl taky času
dost, tak jsme tomu nechali volný průběh. Byla už zima, jak
se v listopadu patří, zalezli jsme do nejbližší hospody, protože
to vypadalo na dýl. Bylo to na dlouho, bylo to zajímavé i poučné.
Jak to mezi chlapi většinou bývá, není nutné se vidět často, abychom si měli co říct. I po letech jsme v podstatě navázali na rozhovor, který jsme vedli naposled. I když jsme
se neviděli víc jak tři roky, přišlo mi to úplně v pohodě. Jako
bychom se viděli včera. Kamarád se jmenuje Kamil a jistě se
po tomto shledání, zase nějaký ten rok vidět nebudeme. To
nám ale určitě vadit nijak nebude, protože zase navážeme na
poslední větu a můžeme pokračovat v tom našem brimbóriu.
A tak, přiznávám, se mi to líbí.
Jak se tak plácáme v tom našem brimbóriu, Kamil mi pokládá něco jako otázku:
„Víš, že vždycky prdel má dvě půlky?“
Z mého výrazu si jistě odpověděl sám, ale po delší chvíli
mu odpovídám bez otazníku:
„Dvě půlky“.
„Když je legrace, je to sranda, tedy prdel. A prdel má vždycky dvě půlky.“
„Aha? Hned jsem se neorientoval.“
Odpovídám Kamilovi zase já, na oplátku na jeho nechápavý výraz. Za chvíli se shodneme na tom, že si rozumíme a tak
pitváme ty prdelí půlky a máme z toho srandu.
Pro ty méně chápavé podotýkám, je to legrace. Když má
dobrý střihač a toaletní papír, tak je to skvělé. Když ne, pak je
tu i teplá voda, mýdlo, ručník… Mýdlo funguje dobře už dlouho. Vzpomínám si na přeložení výrazu „střevní katar“ od pana
Wericha:
„Mít střevní katar – mít sran-du, du, jdu du“
Jak tak rozebíráme to naše prdelní téma, dojdeme až na
blížící se Vánoce. Vzpomínáme na dětství, na to jak jsme psali
Ježíškovi a jak jsme z té atmosféry před Vánoci byli úplně paf.
Jak nás nejdřív na Mikuláše vystresovali zamazaní čerti, a pak
nás z toho vytahovali bílí andělé. Pak Mikuláš, s velevážným,
hlubokým hlasem nám předával balíček sladkostí za vykoktanou básničku. Dodnes mám z Mikuláše, čerta a anděla divnej
pocit. A to už dlouho nejsem malej.
„Víš, že i ty Vánoce mají dvě půlky?“
„To už ale není legrace, nebo vlastně sranda. Jak to vlastně myslíš?“
A zase ten nechápavý výraz v obličeji místo dalších otázek.
Před Vánoci je to samý shon a stres. Jistě je to i spojeno s koncem roku. Vše se musí, jako-by stihnout do 31. 12., jinak bude
hrozný průser, úplná katastrofa. V obchodech propuká davové šílenství, že je mi těch pokladních celkem líto, jak v tom pípání musí trávit spoustu hodin. Všichni se někam honí, jakoby se měla s koncem roku přestat točit zeměkoule. To napětí
se potom šíří mezi lidmi jako chřipka, akorát s tím rozdílem,
že na předvánoční shon žádné očkování není. Málokdo je zcela imunní, tak jsme tím nakaženi skoro všichni. Konec roku
je pro spoustu lidí takový mezník. Spoustu věcí končí a nebo
začíná novým rokem. Hromada produktů (hrozné slovo) je od
nového roku dražších, proto máme pocit, že si musíme „nakřečkovat“. Nic moc to sice neřeší, ale pocit je pocit. Museli
bychom si koupit nejenom pivovar, ale i sladovnu, chmelnici
a další hromadu více či méně parazitujících institucí k dané
věci, jen proto, abychom měli levnější pivo. Smutné je spíše
s každým přelomem roku, zjištění jaké množství parazitů se
vtírá do kožichu lidí, co něco dělají a o něco se snaží. Vidím
to i na našem Bohouškovi. Jen mu zapomenu dát mezi lopatky tu antiparazitickou ampuli, tak se za pár týdnů drbe a je
samej žmolek a blecha. Nikam nechodí, je jenom doma, ale
ti prevíti si dicky cestu najdou. Na rozdíl od lidského světa,
tomu kočičímu ten přelom roku nic neříká. Blecha do něj
vleze, kdykoli má možnost. V lidském světě hodně parazitů
do kožichu vleze hned po Novém roce. A to je ta jedna půlka
v tom vánočním čase.
V té druhé půlce to voní vanilkou, rumem a skořicí.Vzpomínkami na dětství jak jsme žužlali vanilkové rohlíčky a vykrajovali linecká kolečka. Pomoučněné lokty z válu s těstem na
stole a pocit velkého tepla, když venku mrzne a nebo chumelí.
Ještě teplé nepovedky mizí z horkého plechu přímo do pusy,
tak že je s hrnkem mlíka o večeři postaráno. Libá vůně je cítit
i ráno po probuzení, která nás doprovází vlastně až do Třech
králů.
Když jsme pak již vetší, vidíme to trochu jinak, i když
v podstatě stejně. Vanilkový rohlíček je stále stejný, jen my
máme trochu jiný úhel pohledu a někdy i možná jiné chutě.

Spoustu věcí zapomeneme, nemusíme si je pamatovat,
prostě nám vypadnou z hlavy. O vůních (jakýchkoliv) to neplatí. Když nám něco voní a nebo nevoní, je to většinou na
celý život. A to jsou i vůně, které nijak nevynikají. To jsou ty
feromony, taková ta chemie co funguje nejen ve světě zvířat,
ale i ve světě lidí. Každý z nás někomu voníme a někdo zase
na oplátku voní nám. A vůbec to není o hygieně, druhu mýdla a nebo parfému.
„Tam ale ten střihač je úplně zbytečnej“.
Skočí mi Kamil do myšlenkového toku a já se mu snažím
dělat malou osvětu a pokouším se mu vysvětlit, že nejsou
půlky jako půlky. Po té mi dojde, že je to takový ping-ponk
mezi námi.Prostě teď zase já, tahám za kratší konec provázku.
Na Vánoce se prostě těším jako každý rok. I ta předvánoční únava a shon k tomu trochu patří. Ať se nám to líbí, nebo
ne. Setkání s blízkými, kamarády a známými, na které přes
celý rok času moc nezbývá, je nenahraditelné. Všichni mají
o Vánocích víc času než jindy. Každý není jako já a Kamil, že
se vidíme jen jednou za několik let a bohatě nám to stačí.
Pak je to ale sranda, jiným slovem prdel.
„Víš Kamile, že i ty linecká kolečka jsou ze dvou půlek?
Slepená rybízovou.., džemem? Jen v tom vrchním kolečku je
dírka, aby ten rybízek mohl koukat do světa?“
„O tom rybízku mě to nenapadlo. Na Vánoce se taky těším a jsem rád, že jsme se po letech potkali. Děkuju za hezký
večer!“
„Já děkuji tobě a pod stromečkem přeji ti, slepená jen
linecká kolečka!“
Tak nějak proběhlo náhodné setkání s kamarádem Kamilem. Jistě nic moc, jen samá sranda, nebo prdel, ale nakonec
i na vánoční pečení přišla řeč. Ať si slepíte vánoční cukroví
jakkoliv, nebo čímkoliv, to už bude vaše radost. Chtěl bych
vám jen popřát milé vánoční svátky, v novém roce zdravou
mysl i tělo a taky radost z vašeho konání!
Michal Mayer

Protože se blíží konec roku a o Vánocích má téměř každý
malý důvod k zastavení, mám tady pro vás jednu báseň.
Je sice trochu delší, sentimentální, ale ze života.
Všechno je jinak…
Za malou chvilku je všechno jinak.
Do hrníčku naleju si kafe.
Prasklinou co není vidět,
vpíjí se mi do ubrusu, syčák!
Za jednu hodinu je všechno jinak.
Cestuji autem, chci tam a zpět.
V koloně stojím, čekám, zpívám si,
jak to jen půjde, nepojedu TAM, ale určitě hned ZPĚT.
Za celý den je všechno jinak.
Nachystám si ráno housku, se šunkou a máslem.
Omylem nechám ji na stole,
hlídá ji Bohoušek, šunku mi sežral, pirát!
Za týden je všechno jinak.
V sobotu půjdeme do lesa dřevo chystat.
V neděli gulášek jako odměna,
od pátku houževnatě prší, guláš zkysl…
Za měsíc je všechno jinak.
Večírek chystám s předstihem a to je prima.
Odpoledne přijdou všichni zvaní,
někteří i bez pozvání, ale kde je moje milá?
Za celý rok je všechno jinak.
Z úkolů, kterých mám milión, možná ještě víc,
splním jich jen pár,
mezi zajíci jsem přeci jenom slimák.
Uteče pět let, a zas je všechno jinak.
Moje milá sice přišla včas, ale s doprovodem.
Je mi z toho těžko, i když už jsem velkej kluk.
Připadám si jako bídák.
Dalších deset, pak i dvacet let a dál,
uteče jak voda a zas je všechno jinak.
Ti co znali jsme se, jako plaňky v plotu
jedna s druhou odcházíme.
Jednou odejdu i já, i moje milá,
je to tak.
Všechno je jinak.

konec léta 2016
Michal Mayer

Malíři v Obectově

Slamák na hlavě, v jedné ruce stojan a plátno, v druhé
baťoh s barvami a štětci, tak nějak vypadali v minulosti
malíři, kteří se toulali krajinou, hledajíce náměty pro své
obrazy. I v našem okolí jste mohli během letošního překrásného babího léta zahlédnout malíře, kterak stojí nad
Podolím u stojanu s paletou v ruce a pokouší se na plátno zachytit překrásnou krajinu v okolí Bouzova. Bylo to
právě koncem září, kdy přijeli do Obectova Dušan Zeman
z Veselí nad Moravou, Pavel Černošek z Břidličné a Emil
Horský ze Žiliny. Každé ráno, vyráželi po dobu čtyř dnů do
okolní krajiny, aby vnímali krásu našeho kraje, načerpali
nějaké náměty, udělali pár skic, a nebo namalovali malé
plátno přímo v plenéru. Setkání bylo zakončeno sobotní výstavou obrazů na dvoře penzionu Bed & Breakfast
Bonina, Obectov. Závěrem celé akce padlo předsevzetí,
zopakovat tuto akci i v roce 2017, s vernisáží pro širokou veřejnost s pivečkem a grilováním. Termín je stanoven pracovně opět na září. Do té doby se můžete tvorbu
umělců potěšit alespoň na jejich webových stránkách:
www.olejomalba.unas.cz
dusanzeman.websnadno.cz/
www.emilhorsky.sk.
Pavel Černošek

ZPRÁVY
Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI
Vážení spoluobčané,
opět se nám blíží Vánoce, všichni kolem
nás jako obvykle spěchají a často slyšíme dnes velmi používané slovíčko „nestíhám“. A tak bych Vám rád popřál, aby jste se v adventu
stihly zastavit, vnímat ty nejbližší, které kolem sebe máte
a díky nimž má Váš život smysl. Kéž se Vám podaří připravit sváteční atmosféru ve Vašich domovech vzájemnou
pozorností, vnímavostí na potřeby svých blízkých, těmi
každodenními projevy, kterými dáváme těm druhým najevo, že je máme rádi a záleží nám
na tom, aby i díky nám mohli
být šťastnější. Skutečně šťastné
a veselé prožití vánočních svátků v atmosféře vzájemné lásky
Vám nejen přeje, ale i v modlitbě
vyprošuje
Otec Metoděj

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
28. 12.
25. 12.
1. 1.
26. 12.
24. 12.
Svatých
Slavnost
Nový
sv.
30. 12.
Štědrý den
Mláďátek,
Narození
rok
Štěpán
(půlnoční)
mučedníků
Páně
Bouzov

21.00

Měrotín
Bílá Lhota

22.30
16.00

9.15

9.15

15.30
(DPS)
18.00

10.00

9.30

24. 12. – 14 hod. Jesličková hra v kostele sv. Gotharda
26. 12. – 17 hod. koncert v kostele sv. Gotharda
(bude upřesněno, sledujte vývěsky)
8. 1. – 17 hod. koncert v Obřadní síni OÚ
(bude upřesněno, sledujte vývěsky)

Mše svatá za arcivévodu Evžena
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní
bohoslužbu slouženou u příležitosti
62. výročí úmrtí
arcivévody Evžena Habsburského,
velmistra Řádu německých rytířů,
obnovitele hradu Bouzova.
Kostel sv. Gotharda, Bouzov

pátek 30. 12. 2016, 10 hod.
Během mše sv. poděkujeme za starý
rok.

Mistr Zeman v plenéru nad Bezděkovem

Ohlédnutí za Bouzovským Misijním
jarmarkem®
V sobotu dne 26. 11., v rámci slavnostního rozsvícení stromečku na náměstí Bouzova, uspořádala Farnost Bouzov ve spolupráci se Seniorklubem Bouzov
a Familiáři Německého řádu tzv. Misijní jarmark®.
Byly zde nabídnuty výrobky dětí z místní obce, Misijních klubek, misijní materiály PMD, napečené sladké
dobroty i řádový likér vyrobený ze 14-ti bylin podle starých receptur.
Získané prostředky pomohou v přepočtu zachránit
na jeden rok z největší bídy život téměř 60-ti dětem
v nejchudších částech světa.
Všem dárcům a těm, kteří pomáhali nebo přispěli,
upřímné Pán Bůh zaplať!!
Získané prostředky se využijí na péči o nejzákladnější
potřeby dětí, ochranu jejich práv a důstojnosti. Budou
vychovávány tak, aby se v dospělosti uměly o sebe
postarat. Jen se vzrůstajícím vzděláním je možné
v dané oblasti nastartovat hospodářský růst a vymýtit
tak chudobu.
Více v článku zde:
http://farnostiot.webnode.cz/

TJ SOKOL BOUZOV
Farnost Bouzov Vás srdečně zve na

OTVÍRÁNÍ JESLIČEK
v sobotu 24. prosince ve 14 hodin
v bouzovském kostele

Přijďte se podívat, jak to vlastně bylo, když
se narodil Ježíšek. Můžete si poslechnout
a třeba i zazpívat známé koledy. Vypněte
plotnu, zhasněte televizi a pojďte mezi nás.
Krátkou jesličkovou hru si pro vás
připravily děti z bouzovské farnosti.
Všechny děti si budou moci postavit svou
figurku do Betléma.
*****

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
v režii rodiny Kolčavové z Dubicka,
který se bude konat
v neděli 8. ledna 2017 v 17 hodin.
v obřadní síni obce Bouzov
Přijďte si prodloužit vánoční čas poslechem
krásné hudby.

Hasiči bouzovského okrsku
vás srdečně zvou na

OKRSKOVÝ

HASIČSKÝ PLES,
který se bude konat

v sobotu 21. ledna 2017
začátek ve 20 hodin
v sále bývalé zemědělské společnosti
v Bouzově.

Hudba Mefisto.
Vstupné 60 Kč.
Svoz z jednotlivých částí obce zajištěn.

V první půli podzimu se nám podobně jako na jaře moc nedařilo,
měli jsme převážně těžší soupeře,
získali jsme pouhé tři body a pohybovali se na úplném chvostu tabulky.
Ve zbývajících zápasech se nám podařilo nasbírat dalších čtrnáct bodů
a s bilancí 5 výher, 1 výhry po pokutových kopech a 9 proher jsme se posunuli na desátou příčku.
Rádi bychom poděkovali všem fanouškům, kteří navštěvovali naše zápasy. Samozřejmě vás rádi přivítáme
i v jarní části. Hlavní poděkování opět patří dobrovolným
nadšencům, bez jejichž pomoci při zápasech a různých
akcích bychom nemohli fungovat. Další poděkování si
zaslouží zaměstnanci Obecního úřadu v čele se starostou ing. Zdeňkem Foltýnem, a také naši sponzoři: Obecní
úřad, Bouzovské lesy, Stavební firma Tomek, David Škrabal, Radek Konečný, hrad Bouzov, Galerie v podhradí,
Javoříčské jeskyně, David Rosí, PharmDr. Zdeněk Kroupa, Kosmetika a masáže Andrea Vymazalová, zahradnictví Jan Holub
Hvozdečko, ubytování Ontekovi, Relax park Bouzov, vydavatelství a nakladatelství ANAG, Herlitz Miroslav
Pospíšil, Kondor 112 – bezpečnostní
služby Dušan Tejkal.
7. 8. NE

14.30 BOUZOV

D. Loučka

0:6

14. 8. NE

10.15 Hlubočky B BOUZOV

3:2 O. Bálek, vlastní

21. 8. NE

14.30 BOUZOV

5:1

28. 8. NE

Náměšť B

Frýdl 2, Blekta, Aigl,
Lofítek

16.30 Mladeč

BOUZOV

8:0

4. 9. NE

14.30 BOUZOV

Olešnice

2:5 Kyselák, Aigl

10. 9. SO

16.00 Nedvězí

BOUZOV

5:1 Kubíček

18. 9. NE

14.30 BOUZOV

M. Beroun B

1:2 Slavíček

24. 9. SO

15.30 Těšetice

BOUZOV

2:2

p.k. 2:4 Lofítek,
O. Bálek

28. 9. ST

10.00 D. Loučka

BOUZOV

2:0

2. 10. NE

14.30 BOUZOV

Bohuňovice

4:2 Blekta 2, Frýdl 2

9. 10. NE

15.00 Hodolany

BOUZOV

5:1 Kyselák

16. 10. NE

14.30 BOUZOV

Střelice

2:1 Procházka, O. Bálek

23. 10. NE

14.30 BOUZOV

N. Hradečná 2:1 O. Bálek 2

29. 10. SO

14.30 Lužice

BOUZOV

3:0

14,00 BOUZOV

Hlubočky B

4:1 Ryšlink

5. 11. SO

Tabulka III. třídy
1. 1. FC Olešnice
2. FC Sigma Hodolany
3. Sokol Nová Hradečná
4. Sokol Dlouhá Loučka
5. SFK Nedvězí
6. FC Lužice
7. Sokol Mladeč
8. Moravský Beroun B
9. SK Náměšť n. H. B
10. SOKOL BOUZOV
11. FK Hlubočky B
12. Sokol Střelice
13. Sokol Bohuňovice B
14. TJ Těšetice

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
13
9
9
8
8
7
6
6
3
5
3
3
4
1

VP
2
1
1
1
2
2
1
1
4
1
1
2
1
0

PP
0
3
1
2
0
0
2
0
1
0
4
2
1
4

R. Konečný, O. Bálek,
M. Konečný,

P
0
2
4
4
5
6
6
8
7
9
7
8
9
10

skóre body
79 : 15 43
46 : 18 32
23 : 17 30
36 : 19 28
38 : 31 28
32 : 24 25
41 : 32 22
37 : 45 20
26 : 50 18
26 : 47 17
38 : 45 15
19 : 31 15
30 : 55 15
26 : 68
7

Závěrem si dovolujeme všem občanům
popřát klidné svátky, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti v roce 2017.
Za Sokol Bouzov Petr Formánek

Zpráva o činnosti Jednotky SDH
Vážení a milí spoluobčané,
je to již po několikáté Vás touto cestou informujeme
o činnosti Jednotky SDH Bouzov. V posledním příspěvku
jsme Vás informovali o to, jak se členové naší jednotky
velice aktivně zapojují do kulturního dění v obci, a stejně tak i do dalších obecně prospěšných aktivit. Jen k doplnění se v tomto směru můžeme zmínit o poslední velké kulturní akci v souvislosti se zajištěním realizace při
rozsvěcování vánočního stromku a zahájením prvního ze
čtyř adventních víkendů.
Dále jsme Vás informovali o oslavách výročí 130 založení Sboru dobrovolných hasičů Bouzov. Druhý den oslav
se nesl ryze v hasičském duchu. V dopoledních hodinách
proběhlo námětové cvičení na místní základní školu, spojené s evakuací osob. Zde byla k vidění ukázka hasičské
techniky, spojená s ukázkou taktiky zásahu při požárech
ve školských zařízeních. V odpoledních hodinách pak
proběhla ukázka vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, kdy byla nasimulovaná dopravní nehoda
dvou osobních vozidel na křižovatce u bytovky (u bývalého letadla). Na této ukázce se podíleli jak členové JSDH
Bouzov, tak i příslušníci HZS Litovel. Zde byl k vidění postup záchranářů při vyprošťování osob z vozidel a následné poskytování první pomoci.
Na výše uvedené události bych rád připomněl, že členové Jednotky SDH Bouzov, procházejí pravidelnými školeními v návaznosti na jejich odbornost a okruh působnosti. Jelikož je naše jednotka předurčená k likvidaci
následků dopravních nehod, prošli určení členové jednoty dvoudenním školením, které bylo zaměřeno nejen na
teorii spojenou s výukou předpisů a daných norem, zdravovědu, techniku a taktiku při zásahu u dopravní nehody, ale také na praktickou část, která byla zaměřena na
vyprošťování osob z havarovaných vozidel v mnoha modelových situacích. Toto školení proběhlo ve dnech 14. –
15. 10. 2016 v prostoru HZS Olomouckého kraje, stanice
Olomouc.
Ve dnech 11. – 12. 11. 2016 proběhl specializovaný
kurz – Technik ochrany obyvatelstva (TOOB-16), který byl
rovněž rozdělen na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část probíhala formovou výuky na učebně HZS
Olomouckého kraje, stanice Olomouc. Byla zaměřena na
úvod do problematiky, charakteristiku zákonů a prováděcích předpisů, a dále na věci související s CIVILNÍ OBRANOU, OCHRANOU OBYVATELSTVA, VZNIK A VÝVOJ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ, KRIZOVÉ ŘÍZENÍ apod. Druhá,
praktická část, se uskutečnila v prostorách skladu HZS
Olomouckého kraje (bývalý sklad CO) v Hamrech u Prostějova. Zde proběhla praktická výuka, při které si účastníci kurzu vyzkoušeli výstavbu protipovodňových hrází
pomocí pytlů s pískem, stavbu stanů a zřizování evakuačních stanovišť, evakuaci osob, apod. Tento kurz byl zakončen závěrečným písemným testem.
V nedávné době pak Jednotka SDH Bouzov pořídila
nové technické vybavení zásahového vozidla SCANIA, kdy
se jednalo o vyprošťovací zařízení a spojovací techniku
– nové digitální radiostanice do zásahového vozidla i do
dopravního automobilu. Dále pak do výbavy naší jednotky přibyl významný pomocník v podobě tabletu LENOVO,
který má v sobě software GINA. Jedná se o počítač, který
je propojen s KOPIS (krajské operační středisko), pomocí statusů posílá na KOPIS jednotlivé úkony – výjezd na
místo MÚ (mimořádné události), příjezd na místo – MÚ,
lokalizace, likvidace, odjezd z MÚ či příjezd na základnu.
Prostřednictvím tohoto programu je možné podle navigace přesně určit místo MÚ a monitorovat příjezd ostatních složek IZS (integrovaný záchranný systém). Podrobně si veškerou techniku představíme v příštích vydáních
Bouzovských novin.

K činnosti Jednotky SDH patří i zásahy, kdy je na místě
se zmínit o technické pomoci v podobě vyprošťování zapadlého autobusu, který vlivem špatného zimního počasí sjel ze silnice za obcí Hvozdečko, ve směru na Bouzov.
Na místo musela být následně přivolána těžká vyprošťovací technika.

Tak jako každoročně i letos varují hasiči i záchranáři
před zbytečnými úrazy a požáry způsobenými neopatrností při rozsvěcování vánočních stromků a následných
oslavách příchodu Nového roku.

V této době je zvýšené riziko požárů způsobených od prskavek, zábavní pyrotechniky, svíček
a podobně. Jedná se hlavně o požáry rodinných
domů či bytů, jejichž příčina je v přímé souvislosti
se zahořením vánočního stromu či vánočních – adventních věnců.
K požárům však může dojít i v souvislosti s neodborným použitím zábavní pyrotechniky.
Při této neodborné manipulaci pak může dojít
i k újmě na zdraví.
DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI

ČLENOVÉ JEDNOTKY SDH BOUZOV PŘEJÍ VŠEM
OBČANŮM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO
ROKU 2017.
Aktuální dění v jednotce, zvláště pak informace o výjezdech, můžete sledovat na facebookových stránkách naší
jednotky, pod profilovým označením: Hasiči JSDH Bouzov.
V Bouzově dne 6. prosince 2016
Za Jednotku SDH Bouzov
Mgr. Dušan Tejkal
Bronislav Aigl

Olešnický rodák Tomáš Bárta vítězem Českého poháru juniorů na
silnici, jeho sestra 7x na pódiu při MČR
Sezona 2016 se pomalu blíží ke svému závěru a je na
čase bilancovat, co se povedlo a co ne. Pojďme se tedy
podívat na to, jaká byla Tomášova první sezona v kategorii juniorů.
Bohužel se od začátku sezony nedařilo vše podle plánu, hned v prvním závodě jej postihl nepříjemný pád, který
paradoxně nejvíce odneslo kolo. A aby smůly nebylo málo,
v týdnu po závodě onemocněl, což ho připravilo o závody
s reprezentačním družstvem v Německu. Po nemoci se zúčastnil Slovenského poháru, kde vybojoval skvělé 9. místo
v kategorii mužů. V úvodních závodech Českého poháru
(ČP) se umístil na 13. a 6. místě, za aktivní pojetí závodu
a bojovnost byl nominován na Závod Míru juniorů do Terezína. Tento etapový závod patří do tzv. N. Cupu (světový
pohár). Na startu bylo celkem 131 jezdců z 22 zemí celého

světa. Zde je vyjádření Tomáše k jeho prvnímu startu ve
světovém poháru: „Závod se mi moc nepovedl, dvakrát
jsem spadl, druhý pád v nedělní etapě, po srážce s motorkou, byl pro mě konečnou. Ze silnice jsem putoval přímo
do litoměřické nemocnice a závod jsem tak nedokončil.
Avšak navzdory pádu jsem posbíral do příštího roku mnoho cenných zkušeností, které se budou určitě hodit.“ Další světové poháry absolvoval ve Švýcarsku, Lucembursku
a Rakousku. Na Mistrovství ČR v Kyjově, za nepříjemných
vysokých teplot, obsadil konečné 14. místo. Smůla ho však
neopustila ani na mezinárodním etapovém závodě v Lanškrouně - Regionem Orlicka, kde pro změnu v první etapě
přetrhnul řetěz.
Vše si ale vynahradil v pátém závodu českého poháru
v Holicích, kde zdrcujícím finišem dokázal vyhrát. Po závodě řekl: „Je to něco neuvěřitelného, vítězství ve žlutém
dresu (nejlepší závodník celkového pořadí) je sen snad
každého cyklisty. Jsem hrozně šťastný, byl na mě hrozný tlak, celý závod si mě jako lídra všichni hlídali, i přesto
jsem byl v závěrečném kopci nejsilnější,“ dodal po vítězství, kterým si zajistil před posledním závodem dostatečný bodový náskok v čele celkového pořadí. Další úspěchy
slavil na dráze, kde získal mistrovský titul v týmovém stíhacím závodě a stříbro ve sprintu družstev. V posledním
závodě českého poháru se
na pořadí nic nezměnilo
a Tomáš získal celkové vítězství. Zde je kratší shrnutí
z Tomášových úst: „Sezóna
to nebyla špatná, ale k ideálu ještě něco chybělo. Měl
jsem dost smůlu na hromadné pády a technické
potíže. Mistrovského titulu
v týmové stíhačce a vítězství v celkovém hodnocení
českého poháru si velice

cením, ale příští rok budu v kategorii juniorů druhým
rokem, takže i mé ambice stoupají a budu se snažit podřídit mému úspěchu všechno. Závěrem bych chtěl znovu
poděkovat všem, kteří mě podporují, svému trenérovi
Tomáši Konečnému, rodičům, a zvláště pak Bouzovským
lesům a obci Bouzov, ale také panu Ing. Zdeňku Foltýnovi
a panu MUDr. Jaroslavu Čampišovi.“
Ale pozor! To není vše, v rodině Bártových roste vedle
Tomáše další cyklistický talent - jeho sestra Gabriela. Její
cyklistická kariéra se vyvíjí paralelně s bratrem, který ji předává své již nabyté zkušenosti. „Sestra závodila dříve spíše z povinnosti, aby něco dělala, závodí snad od čtyř let.
Vždy ve své kategorii vynikala, že jsme ji museli i o rok
nebo o dva ostaršovat, aby
měla s kým závodit. Bohužel
ji nebavilo trénovat, až letos
v zimě se něco zlomilo, kolo
ji přestalo být na obtíž, přijala ho a začala pravidelně trénovat. Má dobrou časovku,
rychlost z dráhy, takže umí
zaspurtovat, je velmi dobrá
v kopcích, z horských kol
a cyklokrosu má perfektní
ovladatelnost kola, je velmi
soutěživá a učenlivá, poslouchá každou radu, kterou ji
kdokoliv z trenérů předá,“
řekl její bratr a rádoby trenér
v jedné osobě. Pojďme se
tedy podívat na její úspěchy, ze šesti závodů českého poháru byla ve všech do první pětky a hned čtyřikrát na stupních
vítězů, což jí vyneslo celkové druhé místo. Na mistrovství
České republiky (MČR) získala úctyhodných sedm medailí, z toho jednu zlatou. Velice se jí dařilo také na Slovensku
a v Polsku, kde se umisťovala v silné konkurenci do 3. místa. Na horských kolech vítězila na regionálních závodech
v okolí Šumperka. Na podzim se vrhla na cyklokros, kde
závodí dokonce i s o dva roky staršími děvčaty. Jejím prozatím nejlepším umístěním je šesté místo z Holých Vrchů. Na
MČR 10. 12. v Uničově by chtěla zaútočit na první pětku. To
vše zvládla jako tzv. prvoročačka, což znamená, že příští rok
bude moci tyto výsledky ještě vylepšit. Tak to byla sezóna
2016 a osobně si myslím, že se můžeme těšit na to, co nám
tato sourozenecká dvojice ještě předvede.

UDÁLO SE

...................................................

Rozsvícení vánočního stromečku 26.11.2016
Čas vánoc se nám opět přiblížil a tím i naše tradiční sobotní podvečery na náměstí v Bouzově. První sobotní
podvečer připadl letos na 26.11.2016, kdy jsme rozsvítili vánoční stromeček, letos krásně ozdobený vánočními ozdobami, které vyráběli žáci 4. a 5. třídy ZŠ Bouzov,
a zahájili tak adventní čas zpříjemněný vánočním jarmarkem. SDH Bouzov pro nás připravili zabíjačkové speciality a další občerstvení, pro děti dětský punč, pro dospělé

něco ostřejšího. Vánoční atmosféru navodilo vystoupení
skupiny Pohodáři a Písklata z Loštic a celý večer završil
krásný ohňostroj. Všem spolkům a občanům, kteří se
podílejí na těchto adventních podvečerech děkujeme
a přejeme všem krásné svátky vánoční, dětem bohatého
ježíška a do nového roku především pevné zdraví, hodně
štěstí a pracovních úspěchů.
kolektiv pracovníků OÚ

4. 12. 2016 Mikulášská nadílka v kostele sv. Gotharda na Bouzově

ASDS Moribundus a SDH Olešnice
pořádají

v sobotu 7. ledna 2017 v 10 hodin
v obecní klubovně v Olešnicích

Tr�íkrálový šachový turnaj
Kategorie: - dospělí
- ž á c i    ( v ě k d o 1 5 r o k ů )
Startovné činí 30,- (dospělí)
Přihlásit se můžete do 6. ledna na adrese:
Miroslav Kolavík
Bouzov – Olešnice 26
tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz
Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte si vzít sebou pevné nervy a dobrou náladu.

BEZPEČNOST V NAŠICH OBCÍCH

Zábavní pyrotechnika
Vážení a milí čtenáři,
hned na úvod bych Vám všem chtěl popřát klidné a pohodové prožívání adventních svátků. Vzhledem k tomuto
předvánočnímu času bych se dnes věnoval aktuálnímu
tématu, a to problematice zábavní pyrotechniky a bezpečnosti s tímto související. Každý z Vás se s těmito „hračkami“ již někdy setkal nebo o nic četl, a to nejvíce v souvislosti s různými druhy zranění, zejména u dětí.
V tomto díle bych Vás chtěl v krátkosti seznámit s tím, co
je to zábavní pyrotechnika, jaké jsou druhy zábavní pyrotechniky a třídy nebezpečnosti.
ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKU – můžeme charakterizovat
jo pyrotechnické výrobky, které obsahují různé chemické
sloučeniny a směsi, které po zapálení vybuchují nebo vytvářejí zvukové případně světelné efekty. Zvukové efekty
vytváří zejména petardy či tzv. „dělobuchy“, kterým se odborně říká dělové rány. Mezi světelné pak řadíme prskavky, světlice, světelné kaskády či přízemní rotující výroby.
Složení zábavní pyrotechniky: Zábavně-pyrotechnické výrobky obsahují:
- okysličovadla: dusičnany, chlorečnany,
- hořlaviny: uhlí, síra
- práškové kovy: hořčík, železo, hliník,
- ostatní: cukry, plasty či pryskyřice….
Zásady výroby a prodeje výrobků zábavní pyrotechniky
určuje vyhláškou Český báňský úřad. Jedná se o vyhlášku
č. 174/1992 Sb. Podle této vyhlášky nesmí žádný z těchto
výrobků být schopen dosáhnout větší výšky než 100 metrů, přičemž na zem nesmí dopadat žádné hořící zbytky.
Časové pyrotechnické předměty musí mít mezi zážehem
a spuštěním efektu zpoždění 3 až 6 sekund. Tuto výjimku
mají předměty elektricky zažehované. Pyrotechnické slože (směsi hořlavin, oxidačních činidel a pojiv)nesmí být
samozápalné.
Na bezpečnost pyrotechnických výrobků (zábavní pyrotechniky) prodávaných v České republice dohlíží Český
úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
DRUHY ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
Zábavní pyrotechniku dělíme na:
 dětskou pyrotechniku: pyrotechnické výrobky třídy
nebezpečnosti I, jejich prodej a použití jsou omezeny
věkovou hranicí 15 let.
 Fontány, vulkány: přízemní efekty, zpravidla dosahující výšky 4 až 8 metrů.
 Rakety: skládají se ze dvou základních částí, a to: stabilizátoru (špejle), a pyrotechnické nálože. Raketa se
vynese do výšky, kde následně vytvoří středně velký
světelný efekt doprovázený i efektem zvukovým.
 Římská svíce: Jedná se o trubky, v nichž jsou slisovány světlice, které po zapálení vylétávají do výšky 5 až
10 metrů. U profesionálních výrobků, tj. výrobků pro
profesionální ohňostroje i výše.
 Pumy: vystřelují se z moždíře, vylétávají do výšky okolo 100 metrů, kde následně vtvoří velkoplošné obrazce.
 Kompakty: krabice s jednou zápalnicí, která po zapálení vystřeluje v určitých intervalech různobarevné
pumy.
 Petardy: tato zábavní pyrotechnika se vyznačuje produkcí silných zvukových efektů.

 Rotující předměty: tyto výrobky jsou zpravidla stylizovány do podoby hmyzu, kdy se po zapálení roztočí
a vznesou se do výšky okolo 10 metrů. Při tomto pak
produkují světelné a zvukové efekty (jiskření a hvízdání).
 Dýmovnice: jedná se o pyrotechniku, která se zpravidla nepoužívá při ohňostrojích, ale spíše ve vojenství či
airsoftovém sportu a to z toho důvodu, že dýmovnice
„pouze“ produkují bílý nebo barevný dým.
TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
Zábavní pyrotechnika, přesněji řečeno výrobky zábavní
pyrotechniky se dělí do několika takzvaných tříd nebezpečnosti.
1. třída: Předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom
kuse více než 3 gramy pyrotechnických složí a intenzita hluku ve vzdálenosti 8 metrů nesmí být vyšší než
115 decibelů. Patři sem pyrotechnické hračky jako
např.: prskavky, pistolové kapsle, ohňopády, vystřelující konfety, malá ohnivá kola či bouchací kuličky. Pouze
tato pyrotechnika může být prodávána i ve stánkovém
prodeji a mohou ji zakoupit i nezletilí.
2. třída: Předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom
kuse více než 50 gramů pyrotechnických složí a intenzita hluku ve vzdálenosti 8 metrů nesmí být vyšší než
115 decibelů. Patří sem předměty s hvízdavou náplní
a všechny rakety, dýmovnice a bengálské ohně, římské svíce, gejzíry, minivýbušky či vystřelovací pouzdra.
Předměty této a vyšších tříd mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let. Je zakázáno tyto
výrobky používat v blízkosti kostelů, nemocnic,
dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
3. třída: Předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom
kuse více než 250 gramů pyrotechnických složí, přičemž rakety mohou obsahovat jen 75 gramů. Pokud
se předmět stává z více dílů, nesmí jich být více než
12 a dohromady nesmí obsahovat více než 800 gramů složí, ohňopády pak 1200 gramů. Typickým předmětem této třídy jsou rakety, ohňopády, malé italské
pumy, dělové rány či velká japonská slunce. at a intenzita hluku ve vzdálenosti 8 metrů nesmí být vyšší než
115 decibelů. K nákupu zábavní pyrotechniky 3 třídy je potřeba mít průkaz odpalovače ohňostrojů.
4. třída: Do této třídy patří všechny pyrotechnické předměty, které překračují některou hodnotu uvedenou
v 3. třídě. Do této kategorie patří např. létavice, dělové rány ohňostrojné, větší italské pumy, kulové pumy
apod. V těchto případech se nejedná o volně prodejné
výrobky. Tyto výrobky lze prodávat pouze se souhlasem Českého báňského úřadu.
V současné době se při nákupu zábavní pyrotechniky již
můžeme setkat s novým označením nebezpečnosti. Nově
se bude dělit do kategorie 1 až 4, kdy:
1. kategorie - bude prodejná osobám starším 15 let,
2. kategorie – bude prodejná osobám starším 18 let,
3. kategorie – bude prodejná osobám starším 21 let,
4. kategorie – bude prodejná osobám s odbornou způsobilostí.
Tato změna nastala v souvislosti se směrnicí Evropského
parlamentu a rady č. 2007/23/ES o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (míněn trh EU).
Každý z nás se jistě se zábavní pyrotechnikou setkal osobně, a proto ví, že se nejedná o pouhou „hračku“, která
vytváří zvukový a světelný efekt. Je třeba mít na paměti,
že se jedná o předměty, které při nesprávné a neodborné
manipulaci mohou způsobit újmu na zdraví, a to i újmu
vážnou.
Také je třeba myslet na to, že špatnou manipulací může
dojít ke škodám na cizím majetku. V této souvislosti se
pak můžeme dostat do křížku se zákonem, ať již zákonem o přestupcích nebo trestním zákoníkem. Trestní zákoník vyžaduje úmysl, pokud není výslovně uvedeno, že
postačí zavinění z nedbalosti. U přestupkového zákona
postačí k zavinění z nedbalosti.
Na závěr dnešního příspěvku bych Vám chtěl ukázat pár
fotografií z našeho okolí, kde byla použita zábavní pyro-

technika v rozporu s pravidly pro její používání, což mělo
za následek následné poškození obecního i soukromého
majetků. Právě v této souvislosti jsem upozorňoval na
možné právní následky, které mohou nastat při úmyslném či nedbalostním jednání v souvislosti s neodbornou
manipulací se zábavní pyrotechnikou.

Foto č. 5
← Foto č. 4

Foto č. 1

Foto č. 2

Foto č. 1 a 2 – zachycují zadní část RELAX PARKU BOUZOV, kde byla umístěna chladící vitrína na nápoje. Do
této chladící vitríny byla umístěna zábavní pyrotechnika
(pravděpodobně dělobuch), kdy po odpálení této pyrotechniky došlo k explozi tak silné, že došlo k neopravitelnému poškození celé vitríny.

Foto č. 7

Foto č. 8

Foto č. 9

Foto č. 10

Foto č. 4 až 10 – zachycují polodetailní a detailní pohled
na poškozené okapní svody a na podbití zastřešeného
prostoru na sportovním areálu TJ SOKOL BOUZOV. K tomuto poškození došlo v přímé souvislosti s odpalováním zábavní pyrotechniky)

Vážení a milý čtenáři, Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám touto cestou popřát krásné
a veselé prožití svátků vánočních a všechno
nejlepší v tom novém roce 2017, hlavně pevné
zdraví, rodinnou pohodu a mnoho osobních
i pracovních úspěchů.
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

Foto č. 3 – zachycují detailní pohled na poškozenou plechovou poštovní schránku, která je umístěna na plotu
rodinného domu pana Pavla Beďače z Bouzov. Dle zjištění došlo k tomuto poškození v souvislosti s odpalováním zábavní pyrotechniky)

						
Mgr. Dušan Tejkal
V Bouzově, dne 6. prosince 2016
Foto – archív autora
Použité zdroje: internet (wikipedie)



SDH Podolí
si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat
na

46. PLES VOUSATÝCH

sobota 11. února 2017, 20.00 hod.

VOUSATÝC
S
E
L

L.I.F. Olomouc
Bohatá tombola i občerstvení

H

Hudba:

P

Společenský sál Bouzov

SDH Bouzov
pořádá

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 18. února 2017
v sále bývalé zemedělské společnosti Bouzov

Hudba skupina S-Band
Vstupné 60 Kč

SDH Bouzov
pořádá

DĚTSKÝ

MAŠKARNÍ PLES

v pátek 17. února 2017 od 16.30 hod.

s šaškem Viki
v sále bývalé zemědělské společnosti Bouzov

Furka – elektro s.r.o.
nabízí volná místa na pozici:

dělnik/ce pro zapojování a vkládání statorových svazků
el. motoru
Strojník pro zatahování statorových svazků - únor 2017
Nástupní plat 18 000 Kč
Nástup:	ihned.
Pracoviště:

Kozov – obec Bouzov

Vzdělání:

základní, příp. výuční list. Proškolení zajistíme.

Požadavky: spolehlivost, flexibilita, ochota učit se novým
věcem, ranní směna .
Kontakt:

Furka Josef
mob: 603 366 757
email: josef.furka@seznam.cz
tel. Kozov 587 408 795

Nabídka práce
Zahradnictví Jan Holub s.r.o., Hvozdečko 7, Bouzov příjme pracovnice do
nového areálu okrasné školky. Vítaní jsou zejména pozitivně naladění, pečliví lidé se smyslem pro pořádek. Nástup možný již od 1. 3. 2017. Zájemci hlaste se prosím na email objednávky@janholub.cz nebo telefonicky
734 186 286.
Štorková Jana
Jan Holub s.r.o., Hvozdečko 7, 783 25 Bouzov, Česká Republika
mob: +420 734 186 286
IČO: 27763161 IČ (VAT, NIP): CZ27763161

www.janholub.cz
Aktuální informace o lomu ve Hvozdečku

Od doby, kdy odbor životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje zamítl záměr (česko)švýcarské společnosti Agir s.r.o. na nesmyslnou těžbu vápence na Holém vrchu ve Hvozdečku, vyšly najevo
nové skutečnosti. Především, Agir se pokouší, kromě vápence, také o těžbu písku, a to i v jiných regionech
ČR, ovšem opět naráží na mohutný odpor místních: například obyvatelé Vědomic a Kyškovic na Roudnicku
se vyslovili proti těžbě v referendu.
Pro obyvatele Bouzovska je však zásadnější zprávou skutečnost, že Nejvyšší státní zastupitelství podalo
správní žalobu proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu o vymezení dobývacího prostoru Hvozdečko
z roku 2013. To, že se nejvyšší státní zástupce rozhodl tuto žalobu podat, je výjimečným úkonem a svědčí
o pravděpodobném závažném pochybení v rámci řízení. Tím bylo (jak citujeme z podnětu advokátní
kanceláře zastupující Spolek Holý vrch) zásadně zasaženo do práv obyvatel obcí Bouzovska a okolí.
A to přesto, že bylo několikrát prokázáno, že otvírka nevýznamného ložiska vápence ve Hvozdečku je
nepotřebná a neekonomická i z hlediska surovinových potřeb Olomouckého kraje a České republiky.
Spolek Holý vrch děkuje touto cestou všem členům, sympatizantům a sponzorům, jmenovitě Nadaci Via
(www.nadacevia.cz), za jejich finanční podporu.
Ing. Arch. Michal Kouba, Spolek Holý Vrch

RECEPT
Vynikající citronové řezy paní Mayerové
Upečeme 2 placky piškotu z 5 vajec.
Jednu placku podrobit, přidáme nastrouhanou kůru z jednoho citronu, trochu másla (10 dkg), skleničku marmelády (meruňková) 0,3 l,
trošku rumu, hrnek čaje a zpracujeme, aby se dala směs rozetřít na
piškotovou placku.
Krém:
25 dkg másla
15 dkg mletého cukru
1 vejce
1 vanilkový cukr
šťávu ze 2 citronů + kůru
Krém rozetřeme na piškotovou náplň a necháme ztuhnout.
Nakonec polejeme citronovou polevou.
Poleva:
- moučkový cukr (2/3)
- sušená smetana do kávy (1/3)
- citronová šťáva
- vařící voda (dle potřeby)
- rozpuštěný ztužený tuk (asi 1 cm)
Důkladně vyšlehat.

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 2017
Komunální odpad
12. ledna
26. ledna
9. února
23. února
9. března
23. března
6. dubna
20. dubna
4. května
18. května
1. června
15. června
29. června

13. července
27. července
10. srpna
24. srpna
7. září
21. září
5. října
19. října
2. listopadu
16. listopadu
30. listopadu
14. prosince
28. prosince
Plasty

2. ledna
30. ledna
27. února
27. března
24. dubna
22. května
19. června

17. července
14. srpna
11. září
9. října
6. listopadu
4. prosince
Papír

18. ledna
15. února
15. března 	
12. dubna 	
10. května 	
7. června 	
		

5. července
2. srpna
30. srpna
27. září
25. října
22. listopadu
20. prosince

Nebezpečné a velkoobjemové odpady:
3. června a 4. listopadu
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