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Ohlédnutí za Balony

č. 5/2017

Již opravdu tradiční „Balóny nad hradem“ letos proběhly od 17. do 20. srpna. Zpočátku měli všichni organizátoři trochu nahnáno z předpovědí počasí, které
vypadaly na to, že v pátek a v sobotu bude škaredě.
Nakonec se však počasí umoudřilo a mimo sobotu
ráno se krásně létalo. Přijelo k nám 28 balónů z celé
republiky a také dva ze Slovenska. Vzhledem k tomu,
že na tuto akci finančně přispívá i Olomoucký kraj
a město Olomouc, startovali letos již podruhé balóny
i z olomoucké Šantovky a mohu Vám říct, že pohled na
staré olomoucké město z výšky je úchvatný, protože
jsem měl tu možnost letět balónem osobně. V sobotu

potom na bouzovském hřišti a okolí probíhal již tradiční program a vystoupila nám mimo jiné folk-rocková skupina Střemkoši a večer divadlo Klauniky z Brna
předvedlo svůj kus „Don Quijote de la Ancha“, u kterého se myslím všichni pobavili. Na závěr byla povedená
ohňová show s vystoupením Zareenek.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na
zdárném chodu celé akce jakýmkoliv způsobem podíleli, ať už dělali snídaně, organizovali dopravu nebo
vařili guláš, neboť bez jejich práce by taková akce vůbec nemohla proběhnout.
Marcel Chmelina, starosta

Zvýšení vodného

Problémem se nejprve zabývala rada obce Bouzov
a posléze i zastupitelstvo na svém posledním zasedání. Po proběhlé diskuzi bylo přijato usnesení:

Obecní vodovod máme zavedený pouze v Bouzově,
Hvozdečku a Olešnici. Byl vybudován postupně, doslova v průběhu generací, při čemž k největšímu rozvoji došlo v sedmdesátých letech minulého století. Od
té doby se již vyměnilo za nové vedení několik velkých
úseků, ale lze konstatovat, že celkový stav vodovodu
je neutěšený. Poruchy vodovodního vedení řešíme
v podstatě pravidelně a stojí nás to nejen nemalé peníze, ale také velké ztráty vody jako takové. Nechali
jsme zpracovat studii obnovitelnosti (generální opravy) vodovodu v Olešnici a ve Hvozdečku a případné
nové vybudování vodovodu v Kovářově a firma Vodaservis stanovila celkové náklady v každé vesnici na
cca 10.000.000 Kč. I při současných dotacích, které se
pohybují okolo 60%, je tato cena pro obec nedostupná. Přesto však nerezignujeme a hledáme možnosti
jak zajistit finance, aby pitná voda byla dostupná pro
všechny obyvatele Bouzovska.
Již několik let je provozování vodovodu provozovaného obcí Bouzov ztrátové. V loňském roce byly celkové příjmy z vodného ve výši 890.300 Kč plus dalších
87.000 Kč byly příspěvky a náhrady. Celkem jsme tedy
měli příjem 977.676 Kč. Při tom výdaje byly v celkové výši 1.428.196 Kč. Nejvyšší výdaje při tom jsou na
opravách - 507.000 Kč a za elektřinu 455.000 Kč. Dalších 202.000 Kč byly platby daní a poplatků. Celková
ztráta tedy jen za loňský rok činí přes 450 tisíc korun!
Vodné nebylo již několik let zvýšeno a neodpovídá nejen nákladům, ale ani celostátnímu průměru. Drtivá
většina měst a obcí má cenu vodného stanovenou
přes 35 Kč za metr kubický. Bouzov má v současné
době stanovenu cenu na 25 Kč pro obyvatele a 31 Kč
pro podnikatele.

Zastupitelstvo obce Bouzov schvaluje cenu vodného od
01.10.2017 na 30,- Kč za m3 pitné vody pro obyvatele a 36,- Kč
za m3 pitné vody pro podnikatele.
Vím, že to není populární, ale nemáme jinou možnost
a ani toto zvýšení nejspíše nepokryje celou ztrátu, ale
alespoň ji podstatně sníží. Správně by cena vodného měla pokrývat náklady a dále by se měla vytvořit
i rezerva na rekonstrukce a zásadní opravy. Bohužel
žádné rezervy vytvořeny nejsou a opravy na sebe nenechávají čekat…
Marcel Chmelina, starosta

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany Bouzova, že ve dnech od
16. do 19. 10. 2017 dojde k odstávce tepla a teplé
vody z důvodu montáže uzávěrů na teplovodu.
Připomínáme možnost zasílání informací pro odběratele vody, tepla, lékaři, obecné informace
a povodňové zprávy, formou SMS zpráv. Přihlásit
se k registraci můžete na OÚ Bouzov nebo přímo
na webových stránkách obce (registrace SMS).
Vánoční čas pomalu klepe na dveře. Zveme všechny
občany na už tradiční adventní setkání u vánočního
stromu na náměstí v Bouzově. Setkání budou v následujících termínech vždy od 16.00 hodin.
02. 12. Obec Bouzov + SDH Bouzov
09. 12. Základní škola
16. 12. Sokol Bouzov

A zase topení

Celé léto nás trápily na našem bouzovském teplovodu
poruchy a úniky horké vody. Jako zcela zásadní problém se v létě jeví nalézt poruchu jako takovou. Původní projektant před více než 17 léty vytvořil pouze dvě
velké větve s možností uzávěru a tak jsme poruchy
hledali na několika kilometrech teplovodního vedení. Geologický podklad totiž umožňuje unikající vodě
prosakovat do podloží a na povrchu se netvoří kaluže
nebo bažiny. Protože jsme s vlastními silami poruchy
nenalézali, obraceli jsme se na různé firmy s žádostí
o pomoc tento problém vyřešit. Možná jste si i všimli,
že v brzkých ranních hodinách ( v době, kdy je nejnižší
teplota vzduchu i země) létal nad Bouzovem speciální
dron, který měl termokameru a snímal teplotní změny povrchu půdy a tak mohl najít praskliny teplovodu.
Ani tato metoda však nebyla stoprocentní. Nakonec
jsme získali kontakt na firmu Martech a.s. Uničov, která nám při hledání poruch velice pomohla, všechny
poruchy našla a navíc nám nabídla další spolupráci.
V týdnu od 16. 10. 2017 budeme právě ve spolupráci
s uvedenou firmou dělat pět uzávěrů na klíčových místech teplovodu tak, aby v případě poruchy nebo jiné
opravy bylo možno uzavřít jednotlivé větve teplovodu.
Slibujeme si od toho, že snáze najdeme případnou
poruchu, protože budeme hledat na mnohem kratším
a přesně definovaném úseku, a dále při opravě odstavíme jenom část obyvatel od teplé vody, zatímco zbytek Bouzova bude mít teplo. Zkrátí se tím i doba oprav,
neboť kotelna bude moci normálně vyrábět teplo a nebude se muset úplně odstavit jako nyní. V příštím roce
bychom chtěli udělat dalších 5-6 uzávěrů, aby byla
možnost všechny podstatné větve teplovodu izolovat.
Na dvě etapy jsme celou akci rozdělili z finančních důvodů, neboť instalace jednoho uzávěru (po ventilu na
přívod a odvod) stojí přibližně 80.000 Kč.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byli přítomni zástupci firmy Martech, kteří vysvětlili proč je
nutno uzávěry udělat a dále hovořili i o dalším kroku,
který nás v souvislosti s teplovodem čeká. Jedná se
o optimalizaci nastavení jednotlivých odboček topení
do domů a bytů. V průběhu listopadu až prosince obejdou pracovníci této firmy společně s pracovníky obce
všechny odběratele tepla a nastaví průtok teplé vody
do výměníků. Potom ventily zaplombují tak, aby s nimi
nebylo možno manipulovat. V případě, že odběratel
plombu poruší, zaplatí citelnou pokutu. Tato optimalizace a nastavení se bude dělat podle předem vypočítaného vzorce tak, aby průtok teplé vody byl zajištěn
nejen nahoře poblíž kotelny, ale i v nejvzdálenějších
částech teplovodu. Pokud totiž nahoře všichni otevřou
kohout naplno, jde voda cestou nejmenšího odporu
zpět na kotelnu horká bez toho, aniž by předala potřebnou energii a „zpátečka“ v kotelně je horká přes
to, že v odlehlých částech obce je voda pouze vlažná.
Cílem je dosáhnout optimální teplotní spád cca 20 °C
oproti současnému 5-6 stupni. Před touto akcí však
svoláme veřejnou schůzi všech odběratelů, kde všem
vysvětlíme jednotlivé detaily a odpovíme na dotazy.
V současné době se po Bouzově šíří zvěsti o tom, že
za poruchy na teplovodu může připojení nové kotelny f. 2299, se kterou má obec uzavřenou smlouvu na
dodávku tepelné energie. Odborníci f. Martech tuto
možnost jednoznačně vylučují. Tvrdí, že poruchy jsou
z velké části zaviněné tím, že při instalaci přípojek byly
odbočky z hlavního teplovodu k jednotlivým odběratelům udělány špatně a to navařením přípojky do pravé-

ho úhlu. Při změnách teploty se kovové potrubí rozpíná nebo smršťuje a pokud nejsou odbočky navařené
s dilatační smyčkou, tak dříve nebo později praskají.
Bohužel k praskání dochází právě v současné době.
Tlakem vody v potrubí k praskání nedochází, neboť
trubky a sváry jsou normovány na mnohem větší tlaky,
než můžeme v potrubí vyvolat.
V současné době k žádnému úniku horké vody nedochází a všichni pracovníci obce udělají vše pro to, aby
nastávající topná sezóna proběhla v klidu a aby nám
všem bylo opravdu teplo.
Marcel Chmelina, starosta

Prázdninové ohlednutí v Kozově
Jako každý rok SDH KOZOV a příznivci kopané uspořádali tradiční
17. ročník fotbalového turnaje
KOZENKY CUP. Tentokrát se po třech
letech opět radovalo z vítězství domácí družstvo „KOZENEK“. Ve finále porazilo nováčka
turnaje, tým BOUZOVSKA 1:0.
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Jiří Fritsch (Restaurace u Rytíře) s devíti brankami. Brankářem turnaje byl Adam Václavek (Bouzovsko). Osobností turnaje se stal rozhodčí Karel Štěpán z Třeštiny a družstvo s nejvyšším věkovým průměrem hráčů (39 roků)
se stala „Ikebara“ z Mohelnice. Každý tým byl oceněn
příjemnými sportovními zážitky, ale i hodnotnými cenami. Tímto děkujeme všem domácím i přespolním
sponzorům, kteří přispěli svými dary. Zejména firmě
HELLA AUTOTECHNIK s.r.o., která zafinancovala nákup nových brankových sítí a rozlišovacích dresů.

Celkové pořadí a průběh turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KOZENKY
BOUZOVSKO
PADLÉ HVĚZDY TROUBELICE
LUKÁ
RESTAURACE U RYTÍŘE
UNRONTI
PALONÍN
IKEBARA

Skupina A
1.
2.
3.
4.

UNRONTI
LUKÁ
PADLÉ HVĚZDY
IKEBARA

3
3
3
3

1
2
3
0

0
0
0
0

2
1
0
3

7:8
10:5
15:6
4:17

3
6
9
0

5:2
4:6
4:6

7
2
2

Skupina B
1.
2.
3.

4.

KOZENKY
RESTAURACE U RYTÍŘE
PALONÍN
BOUZOVSKO

3
3
3

3

Semifinále:
KOZENKY – LUKÁ			
PADLÉ HVĚZDY – BOUZOVSKO		

2
0
0

1

1
2
2

1

0
1
1

1

4:3

4

2:1
1:2

Zápasy o umístění:
o 7. místo IKEBARA – PALONÍN
o 5. místo UNRONTI – RESTAURACE U RYTÍŘE
o 3. místo LUKÁ – PADLÉ HVĚZDY TROUBELICE
Finále
KOZENKY – BOUZOVSKO

2:3
2:7
1:2
1:0

Finále
Finále

KOZENKY
– BOUZOVSKO
KOZENKY
– BOUZOVSKO

1:0 1:0

Dále každé dítě obdrželo zdarma párek v rohlíku, nanuk, limonádu a na konec diplom a balíček se sladkostmi. Velmi populární bylo také dětské kolo štěstí.
Závěrem tohoto dne mohli všichni shlédnout hasičskou techniku a ukázku zásahu hasičů na hořícím
autě.

Následně další týden se na hřišti v Kozově uskutečnil tradiční karneval SDH
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PraKticKý LÉKař

Mudr. JarOSLaV ČaMPiš
Zprovádí
DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
60. ordinačních
Arcivévoda Evžen
a architekt Hauberrisser
ve svých
hodinách

V minulém čísle
Bouzovských
jsme se seznámili s nejdůležitě
očkování
protinovin
chřipce.
arcivévody Evžena. Nyní bych chtěl připomenout alespoň několik pří
mnohostranné práce pro rozkvět řádu německých rytířů na Moravě.
Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že arcivévoda byl člověk velice vz
vzdělání si později doplnil studiem dějin umění, při četbě knih ze své b
využít rozsáhlých jazykových schopností – kromě němčiny a č
francouzsky, anglicky a dalšími jazyky. O tom, že byl všeobecně uznávan

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
60. Arcivévoda Evžen a architekt Hauberrisser

V minulém čísle Bouzovských novin jsme se sezná- se Evžen postaral o rekonstrukci interiérů včetně řádomili s nejdůležitějšími údaji ze života arcivévody Evže- vého muzea a o zavedení elektřiny do objektu.
Na závěr si pochopitelně necháme památku, která
na. Nyní bych chtěl připomenout alespoň několik příkladů jeho bohaté a mnohostranné práce pro rozkvět nás zajímá nejvíce, a tou je bouzovský hrad. O počátcích vztahu arcivévody Evžena ke hradu jsem se zmínil
řádu německých rytířů na Moravě.
Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že arcivévoda byl v předcházející části.
V době, kdy se arcivévoda rozhodl k jeho celkové
člověk velice vzdělaný. Své vojenské vzdělání si později doplnil studiem dějin umění, při četbě knih ze své přestavbě, poskytoval hrad neutěšený pohled. Severní
bohaté knihovny mohl využít rozsáhlých jazykových křídlo s rytířským sálem bylo v troskách, zčásti obyvaschopností – kromě němčiny a češtiny hovořil také telná byla pouze křídla Oppersdorfské a jihozápadní
francouzsky, anglicky a dalšími jazyky. O tom, že byl díky stavebním úpravám, které na nich probíhaly v povšeobecně uznávanou osobností, svědčí řada čest- lovině 19. století. Na hradním nádvoří ještě stála kuchyných vědeckých hodností, čestné členství Akademie ně ze 16. století s vysokým komínem a rovněž zbytky
zazděné původní hradní věže, nynější Hlásky. Úkolem
věd ve Vídni a doktoráty několika univerzit.
Velkou pozornost řád v čele s velmistrem Evženem vybudovat na původním půdorysu nový hrad, který by
věnoval v souvislosti s řádovým heslem „HEILEN UND připomínal velikost řádu, sloužil jako muzeum i odHELFEN“ - léčit a pomáhat oblasti zdravotnictví a škol- počinkové
ství. Jen na severní Moravě se podílel na výstavbě místo pro
a rozšíření chudobinců a zejména nemocnic v Brun- arcivévodu
tále, Vrbně pod Pradědem a Opavě. V lázních Karlo- a jeho nejva Studánka byl z jeho popudu vybudován Lotrinský, bližší, podnes Slezský lázeňský dům a rovněž lázeňská vila, kte- věřil Evžen
rá se v posledních letech vrátila ke svému původnímu v ý z n a m názvu Eugen. V době 1. světové války arcivévoda Ev- ného mnižen nařídil, aby lázně sloužily vojákům a důstojníkům, chovského
kteří utrpěli na válečných frontách zranění. Pro lepší architekt a
dostupnost lázní také rozhodl o stavbě silnice z Karlo- Georga Jovy Studánky na Ovčárnu a do obce Vidly. Jako perličku sepha von
bych chtěl uvést, že díky přímluvě arcivévody u císaře HauberrisvyFrantiška Josefa I. bylo v lesích kolem lázní vysazeno sera,
nikajícího
několik kusů kamzíků.
Na nemocnici pro vojáky nechal arcivévoda Evžen znalce střepřeměnit po roce 1914 také zámek v Dlouhé Loučce, dověké gotické a rekterý řád vlastnil od roku 1623.
Řád i samotný arcivévoda přikládali důležitou úlo- nesanční arhu rozvoji školství, v němž mu často pomáhaly řádové chitektury.
sestry. Svědčí o tom např. stavba nové budovy řádové Uveďme si
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Samostatnou kapitolu tvoří v životě arcivévody Evžena trvalý zájem o řádové nemovité památky. V této úpravách zámeckého parku v Bruntále a vypracosouvislosti je nutné ještě jednou zmínit bruntálský zá- val rovněž nerealizovaný projekt gotické přestavby
mek, který sloužil jako řádová rezidence, v němž nechal kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a radnice
kromě jiného upravit reprezentační prostory prvního v Liberci.
Jiří Marek
patra. V dalším z řádových majetků, na hradě Sovinci,

O statistickém průměru a trapné loterii
Když mám klid a chvíli času, honí se mi hlavou
spousta otázek, na které si tak nějak „po svém“ odpovídám. Asi tak jako když se napijete hodně bublinkové vody, tak se vám ten plyn z těch bublinek ve vašich útrobách nahromadí do nezadržitelného objemu,
který se „zuby nehty“ snaží dostat ven. Většinou tomu
notuje i přiměřený zvukový doprovod, a když jste poblíž kamarádky, nebo třeba úplně cizího obličeje, tak
by vám jistě dosvědčili, že s vaší vnitřní symfonií se do
světa loudí i nevábný odér, který chaoticky kopíruje
všechny vůně, všech těch dobrot který jste za poslední
hodiny snědli.
Nedávno mi taková myšlenka bleskla hlavou,
když jsem se pročítal sloupečky s procenty politických stran předvolebního průzkumu. Vzpomněl
jsem si na ty dva kamarády, co jim na stole voní čerstvě ugrilované kuře. Sedí u jednoho stolu, jeden popíjí bylinkový čaj a ten druhý má skleničku s vínem
Müller Thurgau, ročník 2015. Ten, co popíjí víno,
se bez rozpaků pustí do jídla. Mastnota mu teče po
bradě a jen tak, jako „dámička“ vezme půlkrajíček
chleba místo ubrousku, aby si ji utřel. Kamarád, ne
že by neměl hlad, taky by si dal, ale jen občas usrkne si bylinek. Možná přemýšlí, zdali si má o kousek
říct, a nebo počkat až mu jedlík nabídne. Jedlík jen
kamaráda požádá, zdali by mu nedolil do skleničky víno, protože má mastné ruce a nerad, aby mu
láhev vyklouzla. Sklenička je dolita, z kuřátka zbyly
jen ohlodané kosti…
Za dveřmi přešlapuje pán ze statistického úřadu
a opatrně klepe na dveře. Kluk od bylinkového čaje se
zvedne a nečekanou návštěvu vítá.
„Ani se nezouvejte, pojďte dál.“
„Děkuji. Mám jen pár otázek ohledně toho, co a kolik toho naši občané jedí k večeři.“
„Á, tak to jdete akorát. Měli jsme celé grilované
kuře. Nic nezbylo, bohužel…“
„To nevadí, kdybych měl u každého jen ochutnat,
brzy bych se neunesl. A žena na mě doma čeká s večeří. Byla by smutná, kdybych jí tu dobrotu nesnědl jen
proto, že jsem plnej. Jó, takový vepřový výpečky, to je
dobrota!“
Hoch od čaje na prázdno polkne a v duchu si posteskne: „To se tak někdo má…“
„Ták, tady mi to podepište a je to celé“, podotknul
pan statistik. A povídá, jen tak aby to nějak shrnul
a mohl v klidu odejít.
„Jste tu dva u stolu a k večeři jste snědli jedno celé
kuře. Podle statistického výzkumu jste měli každý
k večeři půlku kuřete a napůl sedmičku vína k tomu.
Musím zavolat ženě, ať nějaké víno k večeři taky nachystá. To je dobrý nápad. Jinak přeji hezký zbytek
večera!“
„I Vám, nashledanou…“
I když je to příběh známý a letitý, není daleko od
pravdy. Záleží hodně na tom, kdo se ptá, koho se ptá
a kde se ptá. Podle šikovně kladených otázek a odpovědí se dá vytvořit výsledek vždy takový, který budeme požadovat. Když půjdete na fotbal, hokej, na nějaké utkání kde se tvoří fanouškovská rivalita obou
táborů a budete tam chtít dělat objektivní průzkum
kdo z hrajících týmů je lepší, vždycky vám vyjde paskvil. Každý si bude hájit svoje barvy a těch pár jedinců, co se nebojí přiznat, že jeho tým je horší, to nevytrhnou.

A to je jen sport. Když si to poposunete do běžného života, tak populisti okolo nás jsou jak ryby ve
vodě. Každý takový „správný“ populista bude houževnatě oslovovat jen ty skupinky lidí, kteří ty jeho
„moudrosti“ budou rádi poslouchat. Když k tomu
takový „jouda“ přibalí třeba koblihu, to se potom
hlasy jenom hrnou. Když ptáčka lapají, hezky mu
zpívají.
Žádný předvolební politik vám neřekne pravdu. Třeba, že není možné dát všem všechno, protože všech je
hodně a všeho je málo. Každému je totiž bližší košile
než kabát. A za koblihu, nebo jinou vějičku, lidi pojedou i do pekla.
Jedna z těch předvolebních „koblih“ je i ta udavačská loterie – účtenkovka. Takový mix zoufalství a trapnosti, který parazituje na hlouposti lidí.
Nedalo mi to a dal jsem se do hledání. Pamatoval
jsem si, že tohle už jsem někde viděl. Nemýlil jsem se.
Jaroslav Foglar, v komiksu „Rychlé šípy“, který vycházel svého času v časopise „Mladý hlasatel“, tam v jednom příběhu hezky popisuje, jak funguje taková loterie. Los si koupili za korunu i Štětináč, Dlouhé Bidlo
a Bohouš, „ protože se taky vyhrají i strakaté kočky!!,
a to by byla bašta!“ To si ti hoši mysleli.
Starší ročníky, co to kdysi četli, tak si na to jistě
s nostalgií vzpomenou. Chlapec V. Hantych prodával
po koruně losy, za které pak dával „výhry“ takové, co
kde našel někde na smetišti, nebo jinde vyhozené krámy. Lidi mu pak chtěli dát co naplat, tak Rychlé šípy se
ho zastali, protože i slaboduchým v nouzi máme být
nápomocni. V. Hantych byl ale obyčejný kluk i když takový prostoduchý ňouma.
Je mi jen líto, že tu máme takový paskvil, který nic
nevyřeší. Jen aby fungoval, bude stát spoustu peněz
a taky vám vytáhne z telefonu vaše data kdy a komu
voláte atp. To co o vás „velký bratr“ ještě neví, tak mu
to touto loterií pěkně nahlásíte. Nevím tedy jak vy, ale
já mám své soukromí rád. A to nejsem stydlivý. Bez
obav se vykoupu v rybníku, i když nebudu mít plavky.
Být dobrý, neznamená vždy, že je to dobře. Jen
tak na okraj, abych tady před volbami nenasazoval
politikům „psí hlavu“. Volte si, koho chcete, ale pamatujte na to, že zadarmo vám nikdo nic nedá a laciná hesla, ty jsou vždycky potom dvakrát placená.
Jednoduše nemám rád populistické kecy a líbivé
slogany. Na těchto laciných gestech shořelo už několik generací a mám předtuchu, že letos to bohužel, nebude jinak.
Chcete-li mít v zimě teplo, slibuji vám od jara do
podzimu jen pot a dřinu, jinak to nejde. Bez polínek
ve dřevníku máte smůlu, polívka nebude. A jestli je
vám zima, dřevník je prázdnej, nemáte čím topit,
měli jste si v létě uplést alespoň svetr. Když máte
hlad a spoléháte na druhé, to je to nejhloupější co
si můžete myslet. Vždy je alespoň jistá kůrka suchého chleba lepší, než slibovaná nadívaná kachna
s knedlíčkem a se zelím… Tak asi by vypadala moje
politická agitka. Ještě že na takové věci opravdu nemám čas. A taky by mě s takovými hesly nikdo jistě
nevolil…
Přeji vám hezký podzim, koše plné hříbků, z kterých si něco dobrého uvařte. Třeba výborného
kubu.
Michal Mayer

Co nového v lesích pod správou společnosti Bouzovské lesy s.r.o.
Jak si mnozí z vás určitě všimli, lesy prožívají velmi
složité období. Kůrovcová kalamita zasáhla v plné síle
už i lesy v našem regionu. V srpnu navíc došlo k větrné
kalamitě, kdy jen v lesích pod naší správou napadlo
cca 5 tis. m3 dříví, převážně smrkového. Můžeme být
ještě rádi, že v případě napadení této hmoty, již kůrovec letos vývoj nedokončí.
Hlavní příčinou stavu ve vývoji kůrovce je samozřejmě
sucho, které má zásadní vliv na obranyschopnost stromů. Další příčinou jsou poměrně vysoké teploty v letních měsících, které urychlují vývoj kůrovců. V neposlední řadě ovlivňuje situaci obrovský nárůst populace
lýkožrouta severského. Mohu říct, že ač jsme situaci
v jarních měsících nijak nepodcenili (včasná instalace
lapačů a položení lapáků), současnému velmi špatnému stavu jsme nezabránili. Skokový nárůst v červenci
a srpnu pak potvrzuje, že nepomůže-li příroda, jsme
proti tomuto vývoji prakticky bezmocní. Nemám na
mysli jen hledisko výrobních kapacit (v současnosti se potýkáme s nedostatkem pracovníků, zejména
v těžbě dříví), ale také hledisko odbytových možností.
Kulatinové dříví kůrovcové a dříví smrkové kvality D
nebylo prakticky kam prodat. V současnosti jsme našimi kapacitami schopni zpracovat měsíčně do 1,5 tis.

m3 dříví. V této situaci vítáme i pomoc samovýrobců.
Už dnes je zřejmé, že naše předpokládaná roční těžba
ve výši 12,5 tis. m3 dříví, bude překročena. Vzhledem
k blížícímu se konci plánu na decenium (v roce 2019),
přináší toto další komplikace vzhledem k závazným
ukazatelům plánu. Mám na mysli celkovou maximální
výši těžby a povinnost splnění plochy výchovných zásahů v probírkách do věku čtyřiceti let.
Vrátím se ještě k prodeji dříví. Již tak složité odbytové
prostředí je navíc komplikováno větrnou kalamitou
v okolních zemích. V Polsku, Rakousku a Bavorsku napadlo dle odhadů 13 milionů m3 dříví, což prakticky
zastavilo export. Nám se podařilo převážné množství
kulatiny, kterou vytěžíme v posledním čtvrtletí roku
2017 smluvně zajistit na pile Javořice ve Ptení. Dál samozřejmě dodáváme smrkové dříví tradičním odběratelům (pile Bubeníček, pile Hofman, pile Havlíček, pile
Kozov a dalším). Kromě už zmíněné těžební činnosti
v současnosti probíhají navazující pěstební práce:
zejména podzimní zalesňování, oplocování a nátěry
proti okusu zvěří. O celkových úhrnech prací, plnění
ekonomických ukazatelů a postupu při zpracování
výše uvedeného kalamitního dříví vás budu dále informovat.
Ing Miroslav Půr, jednatel společnosti

jiným.“

Hezký podzim všem za ZŠ Bouzov přeje Mgr. Martina Kadlcová a děti a u

Spousta fotek na: www.zs

Podzimní zamyšlení.
Prázdniny uběhly jako voda. Tak
už vám to začalo! Těšíš se? Tyto věty
běžně slýcháme na začátku září, kdy
se všichni po dvou měsících volna
vracíme ke svým povinnostem. Většinou se už příliš neohlížíme za hezky
strávenými červencovými a srpnovými dny, ale vzhlížíme k těm následujícím, co asi přinesou. Podzim je
v plném proudu a dává nám to jasně
najevo. Možná právě tyto pošmourné
dny si můžeme zpříjemnit vzpomínkami na parné letní dny. Jen vyměníme plavky a ledovou kávu za svetr
a horký čaj (s rumem).
Ale na co se na podzim těšit? Pesimista si postěžuje na tmu, chlad, déšť
a … nudu. Optimista se kochá barevnou
přírodou, která láká k vycházkám, před
chladem se skryje v sauně, do deště vyrazí s pestrým deštníkem, v holínkách.
Večer si zajde na koncert, zhlédne divadelní představení, vezme do rukou knihu, začte se, či potěší chuťové pohárky
dobrým jídlem.
Snažme se šířit optimistickou náladu v našem okolí, podněcovat ostatní
k aktivnímu vyžití i v těchto podzimních
dnech. Neboli slovy W. Churchilla: „Jsem
optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.“
Spousta fotek na: www.zsbouzov.cz
Hezký podzim všem za ZŠ Bouzov přeje

Mgr. Martina Kadlcová
a děti a učitelky z naší školy.
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Furka – elektro s.r.o.
Nabízí volná pracovní místa na pozici:

 Dělník/ce pro zapojování a vkládání statorových svazků el. motorů
 Strojník pro zatahování statorových svazků
Nástup ihned.
Pracoviště: Bouzov
Vzdělání: základní, příp. výuční list. Proškolení zajistíme.
Požadavky:
• spolehlivost • flexibilita • ochota učit se nové dovednosti • ranní směna
Kontakt:
Furka Josef, mobil: 603 366 757, email: josef.furka@seznam.cz
tel. Kozov: 587 408 795

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

Sběr bude proveden v sobotu 4. 11. 2017
na těchto místech:
1. skupina
		
		
		
		
		

Obectov				  8.00 hod.		  8.30 hod.
Podolí				  8.45 hod.		  9.30 hod.
Olešnice				  9.45 hod. 		
10.15 hod.
Hvozdečko				
10.30 hod.		
11.00 hod.
Kovářov				
11.20 hod.		
11.50 hod.
2. skupina

		
		
		
		
		
		
		
		

		

Kadeřín			  	  8.00 hod.		  8.20 hod.
Blažov			  	  8.30 hod.		  8.50 hod.
Svojanov			 	  9.00 hod.		  9.20 hod.
Kozov			 	  9.30 hod.	         10.00 hod.
Bezděkov				
10.15 hod.	         10.40 hod.
Doly					
10.50 hod.	         11.15 hod.
Jeřmaň				
11.30 hod.           12.00 hod.
Bouzov - obě skupiny		
12.10 hod.	         13.30 hod.

(areál bývalého zem. družstva)

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

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

„Svojanov - inverze“ Foto: Václav Kopka
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