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Vážení spoluobčané,
vrcholí zima, venku je kupodivu i trochu sněhu a člověku je nejlépe doma „za kamnama“ a myslím, že
všichni už čekáme, až přijde jaro. A že naše čekání
není marné, je vidět minimálně v tom, jak se prodlužuje den. Je to přesně podle známé lidové pranostiky:
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na
Hromnice o hodinu více. Takže ráno sice stále vstáváme do tmy, ale večer se pomalu protahuje a při návratu z práce už není vyloženě tma, ale šero.
V loňském roce se nám podařilo za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj opravit kapličku ve Hvozdečku a v současné době děláme vyúčtování a závěrečné vyhodnocení celé akce. Celá oprava stála 802 tisíc korun
a z toho dotace 300 tisíc, takže obec ze svého rozpočtu zaplatila půl miliónu korun. Myslím, že se dílo podařilo, je kompletně opravená střecha a krovy, opravena omítka z vnějšku i uvnitř kaple. S firmou pana
Schwendta, která opravu dělala, nebyly problémy
a vše zvládla včas.
V letošním roce nás čekají dvě velké akce, a to oprava
chodníku v Kovářově, kde jsme žádali o dotaci ve výši
900 tisíc korun a nyní čekáme na závěrečné rozhodnutí o přidělení peněz, a dále vyčištění a odbahnění „druhého“ panského rybníku, kde máme příslib dotace ve
výši 2 milióny korun.
K 18. lednu jsme podali žádost o dotaci na vybudování
kanalizace Podolí, Bouzova a Jeřmaně včetně výstavby čistírny odpadních vod. Nyní se naše žádost zpracovává a hodnotí, rozhodnutí by mohlo být známo asi
v dubnu. Ve fondu jsou tři miliardy korun, žádostí je
údajně za deset miliard. Doufám, že budeme mezi „vítězi“ a dotaci dostaneme. Aby nebyly žádné zbytečné
prostoje, na nic nečekáme a pracujeme již na podkladech pro stavební povolení, které je pro výstavbu této
nemalé akce potřebné.
O dalších důležitých akcích Vás samozřejmě budu
i nadále informovat. Ing. Marcel Chmelina, starosta

Pro spolky

V současnosti je rozesílán všem spolkům, které jsou
na bouzovsku dopis, ve kterém vysvětluji současný
stav ohledně podpory spolkům. Vzhledem k tomu,
že neexistuje žádný seznam těchto spolků, zveřejňuji dopis i v našich novinách, aby se dostal opravdu
ke všem. Omlouvám se těm, na které jsem zapomněl

č. 1/2018

nebo o nich nevím, a prosím, aby se o dotaci, pokud
ji chtějí, přihlásili. O celkové výši podpory všem spolkům bude rozhodovat Zastupitelstvo obce ve svém
rozpočtu, a pokud by byla dotace větší než 50.000 Kč
pro jednoho žadatele, rozhoduje také výhradně zastupitelstvo. Bližší informace Vám rád sdělím jak osobně
tak telefonicky.

Vážení,
obracím se na Vás jako na jeden ze spolků, vyvíjejícím
činnost v obvodě Obecního úřadu Bouzov. Velice si cením vaší činnosti a společně se Zastupitelstvem obce
uděláme vše, co je v naších silách, abychom Vám mohli pomoci ve Vaší činnosti.
Při auditu hospodaření obce v loňském roce jsme byli
upozorněni na porušování předpisů pro poskytování
podpory činnosti našich spolků. V současné době je
možno spolkům dávat peníze na jejich činnost pouze
formou daru nebo dotace. Dar je sice účetně jednodušší, ale nelze jej poskytnout opakovaně. Dotace je
komplikovanější, ale lze ji dávat každý rok.
Do současnosti byl zaveden systém, že pokud jste pořádali nějakou akci, požádali jste o příspěvek, který
Vám schválila Rada obce, většinou ve výši 1.500,-Kč
na jednu akci, a poté jste dodali účtenky a vše bylo vyřízeno.
Tento postup je však již zakázán a je nutno žádat o dotaci na činnost. Vzhledem k tomu, že v současné době
zpracováváme rozpočet obce na tento rok, do kterého
chci zařadit i podporu pro Váš spolek, žádám Vás o zaslání žádosti o dotaci na činnost spolku do 10. března
2018.
V žádosti je nutno uvést o jaký spolek se jedná, kdo
je statutární zástupce oprávněný za spolek jednat
a podepisovat smlouvy včetně kontaktu na tuto osobu, jakou částku od obce požadujete a především na
co konkrétně dotaci použijete. To znamená název
akce, doba konání (nemusí být konkrétní datum, stačí měsíc), jakou předpokládáte účast návštěvníků, celkové finanční krytí. Tato specifikace je nutná, neboť
bude uvedena i ve smlouvě, kterou s námi uzavřete
a na konci roku je nutno provést detailní vyúčtování.
Výhodou pro Vás bude, že pokud pořádáte více akcí,
můžete samostatně rozhodovat o tom, kolik peněz
z přidělené dotace na konkrétní akci využijete.
Doufám, že Vás tato komplikace neodradí a že budeme nadále spolupracovat ve prospěch nás všech.
Ing. Marcel Chmelina,starosta obce Bouzov
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
1) Do 31. 3. 2018 je nutné uhradit poplatek za
psa /za 1 psa 100 Kč, za každého dalšího
150 Kč.
2) Do 31. 3. 2018 je nutné uhradit alespoň ½
poplatku za odvoz komunálních odpadů
u trvale bydlícího občana. Poplatek činí
částku 550 Kč za trvale bydlící osobu za
rok a 550 Kč za rekreační objekt za rok.
3) Odběratelé vody z obecního vodovodu
z Bouzova, Hvozdečka a Olešnice mají povinnost uhradit zálohu na vodu za I. čtvrtletí roku 2018

Zprávy z matriky k 31. 12. 2017
narozeno:
odhlášeno:
přihlášeno:
zemřelo:

12 dětí
34 občanů
33 občanů
18 občanů

K 31. 12. 2017 má obec Bouzov 1.522 obyvatel.
Sňatky uzavřené v matričním obvodě Bouzov:
Bouzov - 65 / Luká - 5

JUBILANTI
Březen
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan

Bártová Anežka
Novotná Jarmila
Entová Drahomíra
Pavlíčková Marta
Dudek Milan
Kamlerová Ludmila
Snášelová Anna
Doubrava Radek
Švec Vilém
Číhalová Marie
Recová Marta
Faltýnek Radomír

Jeřmaň
Obectov
Bouzov
Podolí
Olešnice
Olešnice
Jeřmaň
Blažov
Kadeřín
Blažov
Kadeřín
Podolí

Duben
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní

Vykydal Rostislav
Čepová Eva
Jakubjancová Anna
Vopravilová Zdenka
Faltýnková Marie
Vysloužilová Margita
Šipka Vít
Braunová Božena
Vymětalová Ludmila
Vymětal Jaroslav
Kopečná Ludmila
Čulenová Pavla
Opravilová Věra
Havlík Bohumil
Grézlová Jaroslava
Komárková Jarmila

Kovářov
Olešnice
Bouzov
Kozov
Bouzov
Hvozdečko
Bouzov
Kozov
Jeřmaň
Podolí
Bouzov
Obectov
Bouzov
Jeřmaň
Hvozdečko
Jeřmaň

Za obec

32
3,86 %
69
8,32 %
81
9,77
7
0,84 %
8
0,96 %
5
0,60 %
337
40,62 %
96
11,58 %
194
23,40 %
492
56,50 %
378
43,44 %

BOUZOVSKÝ PARK

Většina lidí si myslí, že nejkrásnější místo na světě je
tam, kde prožili své dětství. Moje vzpomínky na tuto
dobu jsou neodmyslitelně spojeny s bouzovským parkem. Větve stoletých dubů a buků sahaly k zemi a pod
nimi v trávě rostly hřiby i na tehdejší dobu obrovských
rozměrů. Koruny stromů byly plné ptáků a veverek
v kteroukoli denní, noční i roční dobu. Mezi nimi byly
k vidění druhy, které dneska těžko spatříte a patří mezi
ohrožená zvířata. Tráva nebyla tak často sečena, o to
malebněji působila některá zákoutí. Rozpadlé mechem pokryté chodníčky připomínaly cosi tajemného
z dávné minulosti. Aby toto všechno uchránil, neváhal
se kastelán pan Finsterle, který už tenkrát nebyl žádný
mladík, rozběhnout a honit nás když jsme v dětské rozpustilosti ničily upravené cestičky na svých bicyklech.
A dnešní realita.
Celá řada stromů byla vykácena bez ohledu na jejich
zdravotní stav a věk a jejich nahrazení novými druhy mi připadá velmi ubohé. Po dříve tak úzkostlivě
hájených pěšinkách se dnes ve vyježděných kolejích
plných bláta prohánějí auta různých velikostí a hmotností a jakýkoliv rovnější plácek využívají jako parkoviště. Na motorkách se běžně jezdí až k bráně a jeden
drsný řidič kamionu přijel na svoji svatbu před hrad
svým několikatunovým pracovním prostředkem. V jakém nepoměru k těmto skutečnostem je zkušenost
mých rodičů, kteří měli svatbu na hradě 16. prosince roku 1965 a od brány šli ve svatebních šatech ve
sněhu pěšky. Takovou oběť ovšem od dnešních novomanželů nemůžeme žádat. Korunou a ironií všeho

jsou tabule rozestavěné po parku. Na nich jsou popisky a vyobrazení ptáků, kteří údajně v parku žijí. Chtěl
bych upozornit, že nákladná revitalizace a podle mě
celkem zbytečné osvětlení jak cesty tak celého hradu
mělo za následek vymizení těchto vyobrazených ptáků
z celého parku. Poštolky, které každý rok hnízdily ve
výklencích hradních zdí a vyváděly tu své mladé, dnes
nespatříte a místo volání nočních ptáků je po setmění
slyšet z parku jen mrtvé ticho. Možná to odpovědné
osoby překvapí, ale i zvířata ke svému životu a odpočinku potřebují pravidelné střídání světla a tmy, dne
a noci. Naprosto stejná je situace s taktéž vyobrazeným rostlinstvem na již zmíněných tabulích. Toto je
ničeno auty a pošlapáváno stovkami lidí při různých
rádoby historických akcích a vystoupeních různých
souborů často s pochybnou uměleckou hodnotou,
které mají za cíl pouze vytáhnout z kapes turistů co
nejvíce peněz.
Co dodat závěrem?
Skutečně mě udivuje, jak často těžce nabyté finanční
prostředky bývají použity tak zbytečným a z hlediska
přírody až devastujícím způsobem. Naši předkové
během stovek let vybudovali skutečné hodnoty, které mají odpovědné instituce placené z našich peněz
chránit, místo toho však hodnoty, které samy nevybudovali, využívají k co největším výdělkům.
A proč se tak děje?
Snad proto, že lidé kteří dnes o bouzovském parku
rozhodují, prožili svoje dětství někde úplně jinde.
Petr Leibner, Bouzov 66

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
62. Hrad před přestavbou
Dnes máme poslední možnost podívat se na hrad
v době před jeho celkovou přestavbou. Pojďme si tedy
udělat malou procházku, z níž se dozvíme, jak hrad
a jeho okolí před přestavbou vypadaly a co vše se muselo na přelomu 19. a 20. století zcela změnit.
Na cestu ke hradu se vydáme od lesovny lipovou
alejí, vysazenou na sklonku 19. století. Park, kterým
bychom v současné době procházeli, začal být budován teprve po roce 1901 v souvislosti s posledními fázemi přestavby hradu. Před hradbami a první
hradní branou se do té doby rozkládaly dvě zahrady
a uvnitř areálu jedna malá plocha. Vlevo od vstupní
brány, v místech dnešní kruhové bašty nebo blíže ke
vstupní bráně, stával v jedné z hradních zahrad údajně domek zahradníka, který mohl vzniknout přestavbou původní bašty nebo věže, jež tvořila součást hradební zdi.

Pokud jde o dvě jmenované zahrady před hradbami, rozlehlejší z nich ležela na západní straně a byla
vymezena hradbou a vrškem s borovicí a odpočívadlem, který vidíme po levé straně před vchodem do

první hradní hrány. Šlo pravděpodobně o užitkovou
zahradu, v níž mohly být pěstovány bylinky, zelenina
a snad i květiny určené k dekoraci. Kromě nich zde
rostly rovněž ovocné stromy.
Na protilehlé východní straně od brány se rozkládala zahrada menšího rozsahu. Byla stejně tak vyvýšena
oproti klesajícímu terénu a zajištěna kamennou podezdívkou. Dodnes je v těch místech umístěna lavička.
Malá zahrada uvnitř hradu byla umístěna v hradním příkopu a snad sloužila jako zahrada užitková.
Spolu s ovocnými stromy v ní rostly rovněž běžné stromy listnaté.
Ze západu a severu k hradbám přiléhal jehličnatý
les. Ze strany východní tvořil listnatý háj úzký dělící
pás mezi hradbami a obcí. Po obou stranách přístupové cesty k hradu se rozkládal lipový háj.
Z objektů, které původně v areálu parku stávaly, se
do dnešní doby dochovala pouze tribuna, stojící proti
kolbišti na tzv. Turnierplatzu při cestě z parkoviště ke
hradu. Střelnice, která existovala již v době před přestavbou hradu, byla umístěna v parku vlevo od této
cesty a byla zbourána teprve ve 30. letech 20. století.
Stejný osud postihl také kuželnu s přilehlým domkem,
která stála mezi dvěma přístupovými cestami ke hradu nedaleko tribuny.
Vstupní branou se dostaneme na první most, postavený již po polovině 14. století, kdy hrad vlastnili
Vildenberkové. Až do přestavby byl ale dřevěný. Zatímco nyní se před vstupem do předhradí stáčí mírně doprava, původně byl celý přímý. Pod mostem, v dutých
pilířích, bývalo kdysi údajně umístěno jedno z hradních vězení.

Průchodem v tzv. hodinové věži vstoupíme na první hradní nádvoří. Budovy, zpočátku dřevěné, tvořily
již od 14. století tzv. předhradí. Těžko můžeme určit
dobu, kdy byly postupně zbourány a na jejich místech
vystavěny budovy kamenné. K větším stavebním úpravám některých budov na předhradí došlo na počátku
40. let 18. století. Můžeme se domnívat, že jejich přestavba tehdy souvisela s tažením pruského vojska,
které se v té době pohybovalo rovněž v okolí Bouzova.
Chceme-li si představit podobu předhradí v době naší
procházky, pak se nacházíme na hospodářském dvoře, v němž vlevo (při pohledu z průchodu hodinovou
věží) stály obytné budovy, kůlny atd., vpravo rozličné
chlévy a byty.
Rozhlédněme se kolem sebe a povězme si, co
všechno kolem sebe můžeme vidět. Část budovy za
zády, v níž je dnes umístěna správa hradu, končí někde v místech, kde nyní stojí kiosek, neboť tzv. dřevník
a čajovna byly postaveny až v době přestavby.
Samostatná budova vlevo, zvaná dnes purkrabství,
je v době naší prohlídky přízemní. Největší prostor
v ní má vyhrazena remíza, do níž povozy vjíždějí z východní strany, tedy ze směru nádvoří. Zbytek zabírají
prostory, v nichž mají hradní úředníci ustájený svůj
dobytek.
Protilehlá budova, stojící od nás vpravo, která je
spojena s východním křídlem čelní budovy, získala
naopak podobu, kterou vidíme, již při přestavbě předhradí v polovině 18. století. V obou těchto budovách se
v prvním patře nachází byt důchodního, důležité osoby hradu mající na starosti finance včetně výplaty pe-

něz, který zabírá čtyři místnosti, a rovněž byt nadlesního. V přízemí jsou kromě bytu vrchnostenského drába
a lesního adjunkta stáje pro koně a vězení.

Do samotného hradu vede další most se třemi oblouky, který se klene nad devítimetrovým příkopem.
Také tento most byl kdysi dřevěný. V době naší prohlídky se na něj vstupuje z prvního nádvoří, které je
směrem k mostu zvýšeno asi o jeden metr, po několika
dřevěných schodech. Ty končí přibližně v místech, kde
je v současné době vlevo umístěn výklenek se sochou
Jana Nepomuckého. Také v obloucích tohoto mostu
bývala údajně kdysi věznice.
Před námi již stojí hrad, či spíše jeho v různém
stupni dochované zbytky. Do nich se vydáme v příštím
pokračování.
Jiří Marek

Tak nějak jste si to představovali?
Chtěl bych pogratulovat novému prezidentovi České republiky. Nikdo nám již nebude padat do obložených chlebíčků a vrávorat nad světovým unikátem,
jako jsou naše korunovační klenoty. Novináři a reportéři svobodných médií povýší z lůzy na normální občany a naše země bude vzkvétat nejen ekonomicky, ale
hlavně po lidské stránce.
Tak jsem si rozepsal, na kousek papíru, novou povídku do Bouzovských novin.
Bohužel, v demokratickém souboji to dopadlo jinak, než jsem si upřímně přál. Demokracie v lidském
myšlení není žádný dokonalý návod k žití. Ale jakýsi
ideál v našem myšlení, který nám naznačuje kam až
můžeme zajít a čemu je lepší se vyhnout. Ve světě zvířat se tomu neříká demokracie, ale teď tomu můžu
říkat třeba „zdravý rozum“.
Zebří máma řekne svojí dceři, asi tak ve věku když
mladé zebry začnou dospívat:
„Už si velká, pruhovaná holka, musíš na sebe dávat
pozor. Když kolem nás bude lovit smečka lvů, musíš
být bystrá a ve střehu, jinak to odneseš. Maminka lvice má doma taky pár svých hladových koťátek, pana
lva a širokou rodinu. My jsme pro ně součást jejich jídelníčku a když si nedáš bacha, tak budeš na jejich
tabuli. Tak už to na tom světě chodí. Když se ale někdy
dostaneš do takové situace, ze které není úniku, pamatuj, že když ho jako moje dcera dobře trefíš svým
kopytem, můžeš ho i zabít. Lev se zlomenou čelistí se
nenají a zemře.“

Máma mladé zebry k tomu měla ještě spoustu pouček a vyprávěnek z vlastních zkušeností, že její dcera jenom obracela oči v sloup, přesně tak jako je to
u nás, u lidí. Byla to prostě mladá, chytrá zebra, která
si jistě myslela, že už všechno ví. Teorie je ale jedna
věc, praxe většinou bývá úplně jiná. Třeba ale naše
zebra bude mít štěstí a lví rodinku bude znát jenom
z vyprávění.
Chtěl bych tedy pogratulovat panu Drahošovi, protože v lidech vzbudil alespoň pár světýlek naděje, že
i s kostnatým systémem, prorostlým bolševickým podhoubím z východu, se dá bez strachu bojovat.
„Lež a nenávist zvítězily nad pravdou a slušností.“
Hezká věta (Reflex), kterou jsem si bez dovolení
ukradl, protože se mi tolik líbila, že nešlo odolat.
Ještě se vrátím ke slovu demokracie. S maminkou
slečny zebry jsem se nechal unést až daleko na africký
kontinent, tak ještě po evropsku. Demokracie je vláda
lidu. Má to ale jeden háček, lidí je hodně a každý je
jiný. Nejde o vzhled, to jak člověk vypadá, to opravdu
důležitý není. Jde o názor na věc, na situace ve kterých se nacházíme, i to Trautenberkovo konstatování
jest-li kyselo je málo kyselý. Je to asi stejně nedokonalé vyjádření něčeho, jako je výraz třeba „plnoletost“,
„způsobilost“ (držet řidičské oprávnění, zbrojní pas),
nebo úplně obyčejná svoboda pohybu, vyjadřování názorů, chutí, nálad, pocitů atd.
Když půjdete s demokratickým dotazem do školní
jídelny, jestli ovoce, zelenina, celozrnné pečivo, ryby,

luštěniny, jídlo s minimem soli a tuku, na druhou stranu dáte na výběr vepřo knedlo zelo, řízky, hranolky
a vše ostatní co se dá usmažit, co asi vyhraje? Tady
přece zjistíte, zcela demokraticky, že nejlepší ve školní jídelně budou ty nejméně zdraví prospěšná jídla.
Z toho zcela demokraticky vyplyne, že všichni dietní
tvůrci našeho jídelníčku nám lžou, protože nám přeci chutná úplně něco jinýho. Kdo má trochu rozumu
v hlavě, ten nebude mít s demokratickým myšlením
problém. Nedělám si ale iluze, že názorový vzorek ze
školní jídelny je odlišný od celé naší společnosti.
Malý poznatek o demokracii, zcela z našeho života.
Jednou za čas musím někde přenocovat. Ať je to hotel, nebo penzion, jsou téměř všude zvykem snídaně
formou „švédských stolů“. Ač nejsem snídaňový typ,
čaj nebo káva s něčím malým k snědku mě neurazí.
Zvlášť, když je to součást ceny za nocleh. Většinou je
problém to neakceptovat. Ne že by to nešlo, na to jistě
máte právo chtít jen přenocovat a bez snídaně ráno
odkráčet, ale jste v ten okamžik za potížistu, co chce
ušetřit 80 korun…
Nejdříve z tabule mizí míchaná vajíčka, šunka a lepší uzenina. Naleju si z konvice překapávanou kávu,
zdá se mi poněkud zatuchlá. Nejsem žádný znalec, ale
opravdu nedobrou kávu poznám. Jdu si objednat espreso a dozvídám se, že za 39 Kč mi ho slečna servírka
donese. Dozvídám se, že espreso není součástí snídaňové nabídky. Turka by mi udělala v rámci snídaně
bez doplatku. Velkoryse kávu odmítám v jakékoli podobě a poprosil jsem o zelený čaj. Mám zelený čaj a na
stole už nejsou párky ani paštika. Pár plátků tvrdého
sýra na mě pokukuje svými oky a dva trojúhelníčky

TRADIČNÍ JARNÍ ZABÍJAČKA
v sobotu 24. 3. 2018

na hřišti v Olešnici
– prodej surovin od cca 13 hod.

s usměvavou krávou, leží u kelímku malinového jogurtu, vedle kterého je miska s jogurtem bílým. V tom
bílém jogurtu už ale plave všechno možné, jak se neposedné děti samy obsluhují. Cereálie, kakao, zbytky
z vyšťouraných vaniček džemů a medu, zahlédnu tam
i jednu utonulou lžičku. Celkový obraz u vypleněného
stolu, přesně vykresluje chaos rodící se demokracie
u nejmladší generace pod dohledem rodičů. Je mi
smutno z toho, že všichni tu zaplatíme v rámci noclehu nějakých 80 korun a já z toho mám hrnek zeleného
čaje a suchej rohlík. Pár dravců sežere to nejlepší a vy
máte smůlu.
Ať se demokraticky nasnídají ti, co snídají rádi
a rádi si tu snídani zaplatí. Já žádnou snídani nepožaduji, zaplatit ji musím a demokraticky se mi z toho
chce akorát zvracet.
Demokracie je moudrá, ale funguje jen ve společenství, které s moudrem nemá problém. U nás, bohužel, problém s moudrem má asi spoustu lidí. Podívejte
se kolem sebe, kdo by a jak se choval u snídaně společného stolu. Myslím, že by se našlo pár lidí, co by si
snídani odnesly i se stolem a hodně lidí by nesnídalo
ani čaj, ani suchej rohlík. Možná že, než kolem sebe,
podívejte se někdy i do zrcadla.
Za chvíli přijde jaro, nejkrásnější období v roce.
I kdyby čert na koze jezdil, jaro je kouzelné a vlévá
nám silu do žil. Jaro je v knihovně roku taková pohádka. Přemýšlím jen, jak se rádcům z Pyšné princezny,
povedlo reinkarnovat až na Pražský hrad.
Přeji vám hezké jaro a když si něco zasadíte, tak ať
jsou vám odměnou krásné květy.
Michal Mayer

PLÁNOVANÉ AKCE PRO ROK 2018
- SDH HVOZDEČKO.
28. dubna 2018 – Stavění máje
2. června 2018 – Kácení máje
9. června 2018 – Oslavy 130 let založení SDH
Hvozdečko a Sjezd rodáků
30. června 2018 – Cesta pohádkovým lesem
21.–22. července 2018 – Memoriál Lubomíra
Koukala a Pouť u Sv. Máří
8. září 2018 – III. Memoriál Roberta Haice

Furka – elektro s.r.o. nabízí volná místa na pozici:
dělnik/ce pro zapojování a vkládání statorových svazků
el. motoru.
Nástupní mzda smluvní individuální dle zvolené pozice
od 14 500–25 000 Kč
Pracovní doba: 6:30 – 14:30
Náborový příspěvek po zkušební době 8 000 Kč
Nástup: IHNED.
Pracoviště: 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

Vánoce uběhly jako voda a máme
tady pololetí. Už jsme zhodnotili výsledky prvního půl roku snažení žáků ve
škole a rozdali vysvědčení. Pro prvňáky
byl 31. leden samozřejmě dnem svátečním, protože dostávali svoje úplně první vysvědčení v životě a tak to náležitě
oslavili s paní učitelkou a potom také
doma v kruhu rodinném.
Máme za sebou také některé zajímavé a povedené akce. V prosinci těsně
před Vánoci proběhly třídní vánoční
besídky, kde si děti užily předvánoční
atmosféry i malých dárečků.
Žáci II. stupně se vrátili z lyžařského
kurzu. Od 21. do 26. ledna si užívali
sněhu a pohody hor ve Starém Městě
pod Sněžníkem a v Kunčicích. Dvacet
jedna borců trénovalo své lyžařské
umění nebo se popasovalo s naprosto
prvními krůčky, které musí učinit
nelyžař, aby se z něj stal úspěšný lyžař.
Kromě toho trávili účastníci kurzu
odpolední čas na chatě oblíbenými
činnostmi, jako je střelba z laserové
vzduchovky, turnaj ve stolním tenise,
diskotéka pod vedením ostříleného DJ
Franty Nejedlého, návštěva cukrárny
a výšlap na pohraniční pevnůstky.
Trénink střelby z laserové zbraně
(biatlománie) byl zúročen závody a byli
vyhodnoceni nejúspěšnější závodníci.
Všichni se z lyžáku vrátili zdraví,
spokojení a všichni přijeli jako úspěšní
lyžaři!
Děkujeme mockrát za zajištění odvozu materiálu i žáků obecním, hasičským
i soukromým automobilem.
Nejčerstvější akcí byla návštěva programu Planeta Země v Mohelnici, kam
každoročně zavítají starší žáci. Tentokrát se dozvěděli spoustu zajímavostí
o Brazílii, barevné a pro nás exotické
zemi.

Brzy nás čekají jarní prázdniny, těšíme se, že si odpočineme a případně
uplatníme na horách lyžařské dovednosti. Doufám, že se nám vyhnou chřipkové epidemie a že si čas do jarních
prázdnin užijeme v klidu a pohodě.
Hezký zbytek zimního období a více
sluníčka přeje
Andrea Řezníčková
a děti i zaměstnanci
naší školy

S vlekem si v pohodě poradím…

Naši snowboarďáci

Vynikající cyklistická sezóna 2017 v podání sourozenců Bártových
Nyní se již píše rok 2018, ale pojďme se ohlédnout
za loňskou cyklistickou sezónou Gabriely a Tomáše
Bártových. Tato sourozenecká dvojice prožila neuvěřitelnou sezónu plnou úspěchů, skvělých výkonů, ale
také smůly a zklamání. Úspěchů v letošní sezóně bylo
opravdu mnoho, proto si představme alespoň ty největší a nejdůležitější.
Na začátku roku se oba s jejich mateřským klubem
SKC Tufo Prostějov účastnili přípravných kempů, Tomáš na Mallorce a Rhodosu, Gabriela pak v Chorvatsku. Tomáš měl také unikátní možnost přípravy, když
se zúčastnil tréninkového kempu – „Road Talent ID
Camp“ v sídle Mezinárodní cyklistické federace ve švýcarském Aigle. Týden zde pobýval s nejlepšími závodníky juniorské kategorie z celé Evropy, využíval zázemí
UCI centra a sbíral zkušenosti od tamějších trenérů.
„Bylo to naprosto bezvadné, získal jsem další zkušenosti, které snad v budoucnu využiji,“ dodal ke svému
pobytu. První vítězství přišlo hned v prvním závodě sezóny – VC Hlohovce, zde Tomáš porazil i zahraniční
jezdce, za sebou na druhém místě zanechal Tobiase
Bayera z Rakouska a na třetím pak Jakuba Varhaňovského ze Slovenska. Tomáš se zúčastnil celkem devíti reprezentačních výjezdů. Mezi jeho největší úspěchy
patří bezpochyby 5. místo na světovém poháru v Německu, desáté místo na dalším světovém poháru,
tentokrát v Lucembursku, a sedmé a desáté místo na
světových pohárech druhé kategorie v Rakousku a Ně-

mecku. „To páté místo bylo neskutečné, moc se mi
tehdy celkově nedařilo, ale věděl jsem, že když přežiji
poslední kopec v první skupině, tak dokážu zaspurtovat, což se mi nakonec povedlo, bylo to skvělé a dodalo mi to hodně sebevědomí,“ dodal.
Další vynikající výsledek přidal na mistrovství Evropy, kde ho
bohužel zbrzdil zhruba
200 m před cílem pád
jezdců, přesto finišoval
na skvělém 18. místě.
„Závod mistrovství Evropy jsme jeli prioritně na Richarda Holce,
ten byl ještě 3 km před
cílem na skvělé pozici,
ale poté vypletl přední kolo, tíha odpovědnosti za výsledek tudíž ležela na mně, musel jsem se
rychle dostat dopředu, což mi vzalo nějaké síly, a pak
to asi 200 m do cíle těsně přede mnou spadlo, takže
jsem musel lehce zpomalit a vyhnout se, čímž jsem
ztratil rychlost. Byl jsem skvěle připraven a myslím,

že jsem měl na to být minimálně do top 10,“ sdělil
nám. Mezitím na domácí scéně přidal tři mistrovské
tituly z časovky družstev, stíhacího závodu družstev
a z týmového sprintu. V individuální časovce skončil
na pátém místě. Následovaly přípravné závody v Itálii
a na Slovensku, kde se také rozhodně neztratil a vybojoval pódiová umístění. Sezóna vyvrcholila na mistrovství světa v norském Bergenu, kam se nominoval. Po
smolném pádu skončil Tomáš na 78. místě. „Nevím, co
se stalo, najížděl jsem do kopce a najednou to spadlo,
prostě smůla. Nedokážu si tipnout, kolikátý bych byl,
kdybych nespadl, ale vím, že jsem v přípravě odvedl
maximum, tak jako v celé sezóně, která byla i přes to
všechno naprosto skvělá. Doufám, že příští rok v kategorii U23 budu schopen na ni navázat. Všem bych
chtěl moc poděkovat, rodině, sponzorům, týmu a samozřejmě svému trenérovi Tomáši Konečnému,“ řekl
na závěr. To byla Tomášova sezóna, ale to není vše, veleúspěšnou sezónu měla také jeho sestra Gabriela.
Její první vítězství
se zrodilo hned v prvním českém poháru,
když v cílovém stoupání nedala soupeřkám šanci. Z celkového počtu šesti závodů
českého poháru dokázala ovládnout hned
čtyři a dvakrát se umístila na druhém místě, čímž se stala celkovou vítězkou. Ze všech
vítězů napříč kategoriemi získala nejvíce bodů. Vrcholem její sezóny bylo
mistrovství České republiky na silnici, kde po pátém
místě v časovce vyhrála titul národní šampionky v silničním závodě. K tomu řekla: „S bráchou (pozn. její
trenér) jsme hodně ladili formu na časovku, ale v den
závodu pršelo a nějak špatně jsem se rozjela a bohužel byla až pátá, čekali jsme titul, takže jsem byla hodně zklamaná, navíc brácha pak odjel na závody do
Rakouska, ale skvěle ho zastoupil jeho trenér Tomáš
Konečný, který mi den před závodem a v den závodu hodně pomohl, dal mi cenné rady do závodu, za
což mu velice děkuji, a já dokázala zvítězit.“ Další mistrovské tituly a medaile přidávala na dráze, celkem
získala deset medailí, z toho šest mistrovských titulů.
Na ODM (Olympiádě dětí a mládeže) v Brně vybojovala
dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. K olympiádě
nám sdělila: „Bylo to úžasné, jako na opravdové olympiádě. Zahajovací ceremoniál, předávání medailí na
večerním ceremoniálu, závěrečný ceremoniál. Za dva
roky budu obhajovat tyto
medaile, tak snad konečně
dosáhnu na vytoužené zlato, ale mým snem je dostat
se na opravdovou dospělou olympiádu, k tomu však
vede ještě dlouhá cesta.“
Svou cyklistickou genialitu potvrzuje také v cyklokrosu, kde dokázala zvítězit ve dvou českých pohárech.
To byla sezóna 2017 a necháme se překvapit, co
přinese následující sezóna těmto nadějím české cyklistiky pocházejícím z našeho regionu, na což jistě musíme být všichni náležitě pyšní.
Tomáš Bárta

Vážení sportovní přátelé,
jaro nám pomalu klepe na dveře a vy, co sledujete Olešnický fotbal, víte,
že pro nás nebude vůbec jednoduché. Naším cílem je postup do 1.B třídy, je pro nás všechny výzvou a motivací. Trénujeme od 18. ledna, a to
třífázově. Věřím, že se nám budou vyhýbat zranění, kterých jsme si za
podzim užili až, až.
Nedávno jsem se zúčastnil setkání mládežnických trenérů z Boskovicka
s vedením našich mládežnických reprezentací a mými kamarády Michalem Prokešem, Tondou Barákem, Lubošem Kubíkem a Kozlem, Honzou
Suchopárkem, Ondrou Lípou, Pavlem Kukou a dalšími, kde se probíraly
otázky, co se ohledně výchovy mládeže a sportovců týče. Jen mě to utvrdilo v tom, že cestu, kterou jsme nastoupili na Olešnici, je správná a je
velmi důležité v ní i přes různé těžkosti pokračovat.
Až čas nám řekne jakou obětavou práci a trpělivost odvedli trenéři Kuba
Havlíček, Radek Kvapil, Ondra Vogl, Martin Komárek a Filip Sasák.
Starají se už o děti, kteří již dosáhli 4 až 5-ti roků a učí je veškerou pohybovou a dovednostní činnost. Určitě se nebráníme jakékoli pomoci a nápadu, který by pomohl s výchovou
nejen fotbalistů, ale hlavně zdravých, slušných a zodpovědných mladých lidí. Každý jeden, který bude splňovat již zmíněné atributy, stojí za to!!!
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podílí na zabezpečení chodu Olešnického fotbalu a i vám, kteří
nám držíte palce. Přijděte prosím podpořit všechna naše mužstva v jarní části soutěží a my vám opět zajistíme bohaté a našimi soupeři velmi uznávané občerstvení.
Mějte se hezky,
Gallo Ladislav, sportovní m. a trenér 1.FC Olešnice

Rozpis zápasů mužů jaro 2018 II. tř. OFS Olomouc
15. k.
16. k.
17. k.
18. k.
19. k
20. k.
21. k.
22. k.
23. k.
24. k.
25. k
26. k.

Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle

1. 4. 2018
7. 4. 2018
14. 4. 2018
21. 4. 2018
28. 4. 2018
5. 5. 2018
12. 5. 2018
19. 5. 2018
27. 5. 2018
2. 6. 2018
9. 6. 2018
17. 6. 2018

15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
15:30
16:30
15:30
15:30
15:30
15:30
17:30

Sokol Velký Týnec
1.FC Olešnice
Sokol Babice FK
1.FC Olešnice
Sokol Příkazy
1.FC Olešnice
Sokol Dlouhá Loučka
TJ Štěpánov
Sokol Drahanovice
1.FC Olešnice
1.FC Olešnice
Sigma Hodolany

- 1.FC Olešnice
- FK Horka
- 1.FC Olešnice
- Sokol Újezd
- 1.FC Olešnice
- FK Přáslavice
- 1.FC Olešnice
- 1.FC Olešnice
- 1.FC Olešnice
- TJ Blatec
- Sokol Majetín
- 1.FC Olešnice

Přípravné zápasy:
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle

11. 2. 2018
24. 2. 2018
3. 3. 2018
10. 3. 2018
18. 3. 2018

10:00 hod.
17:00 hod.
16:3O hod.
15:00 hod.
17:00 hod.

Šumperk UT
Mohelnice UT
Mohelnice UT
Mohelnice UT
Mohelnice UT

1.FC Olešnice
1.FC Olešnice
1.FC Olešnice
1.FC Olešnice
1.FC Olešnice

- Šumperk 19
- Lesnice
- Postřelmov
- Litovel
- Loštice

Na programu budou během jara zápasy o Pohár KFS Olomouc, termín není zatím znám. Veškeré informace budou zveřejněny
na našem novém webu www.1fcolesnice.cz

Rozpis zápasů ml. žáci jaro 2018
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

7. 4. 2018
14. 4. 2018
21. 4. 2018
28. 4.2018
5. 5. 2018
13. 5.2018
19. 5. 2018
26. 5. 2018
2. 6. 2018
9. 6. 2018

13:00 hod.
12:30 hod.
13:00 hod.
14:00 hod.
13:00 hod.
10:00 hod.
13:00 hod.
10:00 hod.
13:00 hod.
15:00 hod.

1.FC Olešnice
Město Libavá
1.FC Olešnice
SFK Nedvězí
1.FC Olešnice
1.OMK Šternberk „A“
1.FC Olešnice
1.FC Olomouc
1.FC Olešnice
Sokol Dlouhá Loučka

- 1.OMK Šternberk „A“
- 1.FC Olešnice
- 1.FC Olomouc
- 1.FC Olomouc
- Sokol Dlouhá Loučka
- 1.FC Olešnice hřiště Lužice
- Město Libavá
- 1.FC Olešnice hřiště Hodolany
- SFK Nedvězí
- 1.FC Olešnice

Pro turnaj přípravky nejsou určeny ještě termíny. Přípravka sehraje na hřišti v Olešnici min. 4 turnaje. Veškeré informace budou zveřejněny na našem novém webu www.1fcolesnice.cz

Tříkrálový šachový turnaj 2018

Dne 6. ledna 2018 se v obecní klubovně v Olešnicích uskutečnil za účasti 15 hráčů
XVI. ročník šachového turnaje
s následujícím medailovým pořadím:
Dospělí:
1. Jan Kolář - Mohelnice
2. Radomír Kolář - Mohelnice
3. Tomáš Sklenář - Litovel

Žáci:
1. Samuel Laufer - Střemeníčko
2. Marián Bárta - Olešnice
3. Martin Kolavík - Olešnice
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
hráčům za účast, ŠK Litovel za zapůjčení šachovnic
a hodin, obci Bouzov a SDH Olešnice za finanční a materiální podporu turnaje.
Za ASDS Moribundus a SDH Olešnice
Miroslav Kolavík

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v jednotlivých obcích
V 55 obcích našeho regionu koledovalo letos 125 skupinek koledníků:

Litovel

89 912

Chořelice

7 937

Nasobůrky

10 280

Rozvadovice

Kozov, Blažov, Kadeřín, Svojanov, Bezděkov

11 439

Olešnice

3 742

Jeřmaň

1 922

5 368

Luká

19 055

Unčovice

11 558

Ješov

4 890

Tři Dvory

7 805

Veselíčko,Březina

2 670

Savín

4 245

Bílsko

6 205

Myslechovice

7 422

Vilémov

Víska

2 000

Olbramice

6 198

Chudobín

2 440

Dubčany

8 889

Červenka

38 029

14 858

Náklo

27 339

Pňovice

8 502

Mezice

6 792

Bílá Lhota, Pateřín

4 560

Skrbeň

23 656

Hradečná

4 807

Příkazy

31 459

Hrabí

5 677

Hynkov

7 426

Měník

3 328

Haňovice

9 002

Mladeč

6 755

Kluzov

6 138

Slavětín

5 930

Cholina

16 107

Měrotín

10 100

Senice

35 798

Loučka

6 005

Cakov

5 323

15 835

Odrlice

6 064

Kovářov

2 597

Senička

10 828

Podolí

3 515

Náměšť

55 043

Hvozdečko

4 129

Loučany

25 416

Bouzov, Doly

Celkem bylo vykoledováno: 614 995 Kč
Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a přepočítání pokladniček na jednotlivých městských nebo obecních úřadech následně odeslána na centrální charitní
konto u České spořitelny. Z centrálního konta budou
peníze rozděleny do regionů na schválené projekty
jednotlivých místních charit a na humanitární pomoc

u nás i v zahraničí. Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován na podporu záměrů pro
lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci
pro seniory, matky dětmi v tísni, lidi s postižením, bez
domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením.
Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových pro-

jektů do zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání),
případně jako rezerva pro případ
humanitárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v 52 obcích na Litovelsku 554 726 Kč. Část sbírky, určená pro vlastní projekty Charity, byla využita následovně: podpořili jsme
vznik nových sociálních služeb v našem středisku a to
Dluhové poradny a Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi. (286 000 Kč), poskytli jsme přímou pomoc sociálně slabým rodinám (35 000 Kč).

Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří
nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.

Tříkrálová sbírka v Jeřmani – děti z lesní školky – Lesního klubu Mloček ve Věžnickém údolí
Ing. Ludmila Zavadilová, Charita Šternberk, středisko Litovel

Hledám k pronájmu nebo prodeji zemědělské pozemky - ornou půdu a louky k provozování zemědělské
činnosti. Pro vlastní potřebu, nejsem překupník. Nájemné rok dopředu. Cena dohodou. Nabídněte.

Lukáš Zapletal • Hvozdečko 15
Tel: 734 107 175
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