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Vážení občané,
máme za sebou první dva měsíce nového roku a dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o tom, co
připravujeme.
V jarních měsících zahájíme opravu chodníků v místní části Kovářov. Je zpracována dokumentace, vydáno
stavební povolení a je třeba vybrat zhotovitele. Vzhledem k problémům s vodou v této místní části uvažujeme, že do opravovaného chodníku uložíme rezervu
vodovodního potrubí pro případ, že by došlo k rozšíření vodovodu z místní části Hvozdečko.
Začaly práce spojené s odbahněním prostředního rybníka na Bouzově. Na tyto práce byla poskytnuta dotace z Ministerstva zemědělství a stavbu provádí firma
EVoSP Olomouc. Vyvezená hlína bude sloužit pro potřeby obce na úpravu veřejných prostranství. Dále bylo
dokončeno osvětlení přechodů pro chodce v Bouzově.
Bohužel se v termínu nestihly dodělat terénní úpravy.
Závady jsou uvedeny v předávacím protokolu s dodavatelem stavby a odstranění závad proběhne do konce
března.
Z hlediska možných dotačních titulů se zaměříme na
následující oblasti:
1) Oprava křížů v Bouzově a Jeřmani. Máme za to,
že musíme investovat do místních památek, které
nám zde zachovaly minulé generace.
2) Oprava místních komunikací v místních částech
Olešnice a Obectov.
3) Oprava budovy hasičské zbrojnice v Jeřmani
4) Oprava – obnova požární nádrže v místní části Podolí, kde by mohlo vzniknout přírodní jezírko, které
by zároveň řešilo i rezervu vody pro případ mimořádných událostí.
5) Vybudování kamerového systému v obci Bouzov.
Jedná se o I. etapu a další bude následovat v příštím roce.
Tato navržená opatření podléhají schválení zastupitelstva obce.
V rámci schvalovaného rozpočtu se zaměříme na následující:
- úpravy veřejného prostranství a budovy hasičské
zbrojnice v místní části Obectov v souvislosti s plánovaným výročím 100.let od založení SDH
- úpravy areálu v Jeřmani, Kozově a Olešnici
- oprava části střechy a fasády ve dvoře OÚ
- drobné úpravy v obecních bytech a společných prostorách bytových domů
Veškeré opravy jsou závislé na očekávaných příjmech
rozpočtu obce.

Dále je třeba se zmínit o tom, co připravujeme na další
období:
– studie vybudování nového chodníku z Bouzova na
hřbitov
– studie chodníků v Bouzově směrem na Podolí vzhledem k očekávané výstavbě 22 rodinných domů.
V jarních měsících se začnou budovat veškeré inženýrské sítě a následně dojde k postavení dvou vzorových domů
– studie veřejného prostranství podél silnice III. třídy
v místní části Podolí, která se bude opravovat
– studie dopravního uspořádání veřejného prostranství na „Šafranici“ a ve „Skalce“ v Bouzově
– na základě pasportu místních komunikací zpracováváme nové dopravní značení ve všech místních
částech tak, aby do konce března byla dokumentace
schválena ve všech příslušných orgánech
– na základě pasportu veřejného osvětlení požádáme
Ministerstvo průmyslu o dotaci na obnovu veřejného osvětlení v Bouzově, která by se měla realizovat v příštím roce a postupně vyměňovat osvětlení
v ostatních místních částech za LED.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat v dalších letech
následujícím okruhům problémů:
1. Vodovod – celkem v krátké době se podařilo provést
úpravy pramenišť, které částečně řeší zásobování
obyvatel vodou v Bouzově. Tímto opatřením se daří
potřebu vody pokrýt samospádným vodovodem,
který nespotřebuje žádnou energii a zároveň pomáhá k šetrnějšímu využívání stávajících vrtů. Během
dvou měsíců jsme odstranili čtyři poruchy na vodovodním řadu a tak eliminovali ztráty. V jarních měsících opravíme rezervoár ve Hvozdečku, kde máme
poměrně velké úniky vody. Na základě zpracované
studie budeme vyřizovat další stupeň dokumentace
vodovodu Olešnice, Hvozdečko a Kovářov. S tím souvisí i hledání dalších zdrojů vody. Plánujeme pokračovat v opravách vodovodu ve Hvozdečku a v rámci
financí i výměnu problémových úseků v Bouzově
a Olešnici.
2. Zásobování teplem – v závěru loňského roku se provedla regulace teplovodních rozvodů včetně úprav
na vlastní kotelně. Zároveň se provádělo čištění
výměníků u jednotlivých odběratelů. V současné
době jich máme vyčištěno cca 65% a v této činnosti
budeme pokračovat. Dále postupně vyměňujeme
měřiče tepla a případně vadné ventily. Cílem všech
těchto realizovaných opatření je snížení ztráty mezi

výrobou tepla a fakturací tepla odběratelům. Zatím
nelze toto opatření jasně vyhodnotit, ale určitým
signálem ke zlepšení je to, že při porovnání měsíce ledna 2019 se stavem v lednu 2018, je úspora ve
výrobě tepla cca 10%. Uvidíme, jak tento trend bude
pokračovat v dalších měsících. K této problematice
se budeme i nadále věnovat.
3. ČOV – je zpracována projektová dokumentace, řeší
se stavební povolení a provádí se výběr dodavatele stavby. Bohužel do uzávěrky Bouzovských novin
není známa výsledná cena, která je rozhodující
k učinění závěru, jak dále s touto investicí naložit.
Jsou dány určité limity, v kterých se obec musí pohybovat. Máme rozhodnutí se SFŽP, kterým naší obci
byla potvrzena dotace a konečný termín realizace je
stanoven na 31. 12. 2023. Máme tedy určitý čas na
to, abychom si vyjasnili případné problémy s touto
obrovskou investicí, která by v nynější podobě zatížila značným způsobem obec. K tomuto problému se
budeme postupně vracet a budeme Vás informovat.
Z výše uvedeného je patrné, že nás čeká v příštích letech hodně práce. Doufáme, že i členové nově vzniklého zastupitelstva se aktivně budou podílet na opatřeních, která před námi stojí.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta

Vážení spoluobčané,

za poslední měsíce se mi dostává stále více stížností na neutěšenou situaci v oblasti parkování vozidel
před hasičskou zbrojnicí, na parkovišti u školní tělocvičny a na točně autobusové zastávky.
Touto cestu se obracím na vás všechny, zejména pak
na návštěvníky školní tělocvičny, s tím, abyste parkovali svá vozidla v souladu s pravidly silničního provozu. Někteří z vás si možná nyní říkají, proč se řeší
taková banalita, když se jedná pouze o hodinu či
dvě hodiny, kdy vozidla stojí před tělocvičnou nebo
na točně autobusové zastávky. Důvod je prostý – nikdy se nejedná pouze o jedno vozidlo, ale těchto vozidel je tam několik. Když už pominu tu skutečnost,
že řidiči takto zaparkovaných vozidel porušují zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nelze pominout, že svým jednáním „škodí“
ostatním řidičům tak, že jsou jim překážkou v silničním provozu, brání jim ve vjezdu či výjezdu, řidičům
autobusů stěžují otáčení na autobusové zastávce
a v neposlední řadě však tvoří překážku v provozu řidičům – hasičům Jednotky SDH Bouzov. Parkoviště u tělocvičny je primárně určeno pro obyvatele tamních
bytových jednotek.
Velice kvituji, že jste aktivními sportovci, ale výše uvedené skutečnosti již nelze dále přehlížet. Bohužel,
i nepříjemné věci si je třeba vyříkat či o nich hovořit.
Nikomu z vás neudělá nic, když svá vozidla zaparkujete na parkovišti na náměstí a těch „pár“ desítek
metrů dojdete pěšky. Tím se celá záležitost vyřeší ku
prospěchu všech. Za vaši vstřícnost a pochopení vám
předem děkuji.
V případě, že se tato neutěšená situace nezmění, budeme nuceni jednat a předmětná jednání oznamovat
na příslušný odbor MěÚ Litovel, což samozřejmě vnímáme jako krajní variantu.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit
telefonicky na čísle 776 589 147 nebo osobně na OÚ
Bouzov, kde jsem každou středu od 8.00 do 17.00 hodin.
Mgr. Bc. Dušan Tejkal
místostarosta obce

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
1) Do 31. 3. 2019 je nutné uhradit poplatek za psa (za
1 psa 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč).
2) Do 31. 3. 2019 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 2019.
4) Občané, kteří dosud neuhradili vyúčtování za dodávku vody a tepla, nechť tak učiní nejpozději do
31. 3. 2019.
Obec Bouzov nabízí k pronájmu menší byt
v Domě pro seniory na Bouzově. Bližší informace na OÚ Bouzov, tel. 585 346 207.

Zprávy z matriky k 31. 12. 2018
narozeno:
odhlášeno:
přihlášeno:
zemřelo:

11 dětí
55 občanů
31 občanů
12 občanů

K 31. 12. 2018 má obec Bouzov 1.501 obyvatel.
Sňatky uzavřené v matričním obvodě Bouzov:
Bouzov - 70

JUBILANTI
Březen

Duben

Pan Šipka Lubomír
Pan Pospíšil Jaroslav
Paní Bártová Anežka
Paní Novotná Jarmila
Pan Tichý Radoslav
Pan Tejkal Rostislav
Paní Tejkalová Vlasta
Paní Snášelová Anna
Pan Švec Vilém
Paní Šipková Světla
Pan Krampla Pavel
Pan Jakša Alois
Paní Podsklanová Eva
Paní Recová Marta
Pan Šmoldas Ivo
Pan Navara Josef
Pan Faltýnek Radomír
Paní Grézlová Iveta
Pan Pluháček Emil
Paní Vymětalová Dana

Pan Vykydal Rostislav
Paní Jakubjancová Anna
Paní Bednářová Jana
Paní Vydrželová Lenka
Paní Faltýnková Marie
Pan Vařeka Alois
Paní Nováková Bohumila
Paní Vysloužilová Ludmila
Pan Köhler Oldřich
Paní Opravilová Věra
Paní Köhlerová Irena
Pan Fišera Blahoslav
Pan Studený Jiří
Paní Paloušková Jarmila
Pan Ženožička Jiří
Paní Valentová Jaroslava
Paní Nejedlá Jarmila

Poděkování

Jsem díky svému věku a době staromilec a uvítám, že
ne vše co bylo, bylo lepší. Nemohu, ale nevzpomenout
na číšníky v českých kalhotách, bíle košili s dlouhým
rukávem a příručníkem. Nemohu nevzpomenout,
že becherovka byla becherovka, plzeňské pivo bylo
2 Plzně ne 2 Polska, tvarůžky měly nezaměnitelný
odér. O to víc si cením, že i dnes lze v pivnici „U Yetiho“ dostat výbornou kávu na tácku se sklenkou vody,
o to víc si cením lidí, kteří jsou schopni uskutečnit
akce zimní pochod, rozsvícení vánočního stromku
atd. Nabídnout Vám domácí nefalšované občerstvení
s upřímným úsměvem. Záměrně nejmenuji, abych na
některé nezapomněl. Za to Vám všem upřímně děkuji,
já a mé stárnoucí srdce.
Jiří Skoumal

Výsledky
Tříkrálové sbírky 2019
v jednotlivých obcích

V 57 obcích našeho regionu koledovalo letos 134 skupinek koledníků:

Litovel
Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Víska
Chudobín
Nová Ves
Červenka
Pňovice
Bílá Lhota,
Pateřín
Hradečná
Hrabí
Měník
Mladeč
Sobáčov
Slavětín
Měrotín
Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov
Podolí

94 733
9 914
12 621
5 772
12 133
6 440
4 934
9 834
2 693
2 266
5 810
40 093
7 600
4 991
4 501
4 515
2 574
8 114
3 890
5 319
10 999
6 592
17 521
2 123
4 443

Hvozdečko
Kozov, Blažov,
Kadeřín, Svojanov,
Bezděkov
Olešnice
Jeřmaň
Luká
Ješov
Veselíčko, Březina
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice

3 366
13 429
3 980
2 220
18 895
6 055
2 824
7 990
15 001
7 303
10 124
28 054
7 281

Skrbeň

26 188

Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

31 762
8 088
9 450
2 649
16 765
40 507
5 256
6 713
11 968
57 950
26 303

Celkem bylo vykoledováno: 660 546 Kč

Blahopřání
V kopci stojí hospůdka
pěkná jako jahůdka.
Kdo tam pivo čepuje?
To přece náš Rosťa je!
Je to chlapec čiperka,
běhá jako veverka.
Chodíme tam všichni rádi,
neb jsme jeho kamarádi
Posedíme, povídáme,
dobrou vůli spolu máme.
Je nám při tom vesele
na duchu i po těle.
Proto se nám nechce zdát,
že už je mu padesát.
Vinšujeme zdraví, zdraví,
ať Tě judo stále baví.
Na bagru si zaplavej,
na zloděje pozor dej!
Ještě jednou padesát
budeme Ti všichni přát.
Život Tvůj buď požehnán
přejí Šťastní, Karla, Jan.
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
projektů do zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy
nebo vzdělávání), případně jako rezerva pro případ
humanitárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v 55 obcích na Litovelsku 614 995 Kč. Část sbírky, určená pro
vlastní projekty Charity, byla využita následovně: podpořili jsme provoz Domácí zdravotní péče, která zajišťuje poskytování zdravotnických výkonů v domácím
prostředí ve výši 156 000 Kč, podpořili jsme činnost
Mateřského centra Rybička, které nabízí vzdělávací
a tréninkové programy, základní rodinné poradenství,
organizuje zájmové a volnočasové aktivity a různé
společenské a sportovní akce pro rodiny s malými dětmi ve výši 180 000 Kč. Poskytli jsme přímou pomoc
rodinám a osobám v nouzi ve výši 30 000 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.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
68. Poslední práce na hradě a v jeho okolí v rámci přestavby
V předcházejícím pokračování jsem upozornil, že
i po slavnostním ukončení přestavby hradu v červenci roku 1899, do které vložil arcivévoda Evžen dvacet
milionů rakouských zlatých, pokračovaly i nadále
práce jak v samotném hradě, tak i v jeho okolí. Od
roku 1900 byla hlavní pozornost věnována nové kapli, jejíž vybudování trvalo dva roky a kvůli níž musela
být zbourána stará kuchyně. Její rozměry ovšem pro
budovanou kapli nestačily, a proto musely být odstraněny dvě příčky místnosti, která se rozkládala za ní,
a prostor kaple byl částečně prodloužen také západním směrem. Kaple byla vybudována ve stylu novogotiky a zasvěcena svaté Alžbětě, patronce chudých
a nemocných lidí.
Připomeňme si, že do doby přestavby že do doby
přestavby nemělo panstvo na hradě k dispozici žádnou kapli ani jiný církevní objekt, v němž by se mohly
konat bohoslužby. Hradním pánům sloužil zpočátku
kostelík sv. Maří Magdaleny vzdálený asi 1 km od Bouzova, později pak kostel sv. Gotharda.
Z celé řady historických a uměleckých skvostů stojí
v kapli za povšimnutí především trojdílná archa (oltář,
který lze uzavřít bočními křídly), vyrobená v Německu
na přelomu 15. a 16. století, a pravděpodobně kopie
šesti náhrobních kamenů s reliéfy německých řádových mistrů ze 14. – 16. století, které sem byly v době
přestavby přeneseny z řádového hradu Hornecku stojícím na jihozápadě Německa.
Stavbou kaple a její věže se zvonicí byly v roce 1901
ukončeny všechny důležité stavební práce, týkající
se samotného hradu. Pokud jde o jeho prostory, pozornost se poté soustředila na ruční výrobu vybavení
jednotlivých místností a jejich různorodých doplňků.
Tyto práce zabraly dalších dvanáct let a byly ukončeny
teprve v roce 1912 při příležitosti otevření hradu pro
veřejnost.
V areálu hradu stojí určitě za povšimnutí kašna,
umístěná na druhém hradním nádvoří. Její otvor je
zakryt kovanou, pozlacenými prvky zdobenou novorenesanční mříží. Mříž, stejně jako její rumpál s okovem, zhotovil olomoucký kovář a umělecký zámečník
Johann Lefenda, který se mj. podílel také na seřizování a údržbě olomouckého orloje. Když na Lefendu
na přelomu 19. a 20. století dolehly existenční potíže,
ujal se ho jeho velký obdivovatel arcivévoda Evžen
a zadal mu poměrně velkou objednávku kovářských
prací v rámci přestavby bouzovského hradu, včetně
uvedené mříže na hradní studni.
Ještě před slavnostním ukončením přestavby začaly stavební práce také na prvním hradním nádvoří.
Celková přestavba předhradí do podoby, jakou ji známe dnes, proběhla z velké části v letech 1907-1908. Již
dříve jsem psal, že budova, v níž jsou umístěny kanceláře hradu, končila někde v místech, kde nyní stojí kiosek. Čajovna (čajový pavilón) spolu s dřevníkem
byly s velkou pravděpodobností nově postaveny teprve v době přestavby po roce 1901. Čajovna zpočátku
sloužila jako sklad dřeva, podzemí bylo využíváno jako
chladírna a lednice. Můžeme se ale také setkat s názorem, že čajovna mohla původně při budování předhradí sloužit jako nárožní bašta, přičemž druhá bašta, jí
podobná, která se nedochovala, mohla být umístěna
na opačné, jihovýchodní straně tohoto traktu.

Za čajovnou, v jihozápadním nároží předhradí,
je umístěna ještě jedna bašta (viz foto), která ovšem
z míst, kam je návštěvníkovi na nádvoří umožněn přístup, není vidět. Jde o dvoupodlažní stavbu, jejíž přízemí je lehce pod úrovní nádvoří. Tento objekt byl rovněž nově postaven v rámci přestavby po roce 1906 na
místě, kde historicky žádná bašta není doložena.
Současnou jednopatrovou podobu získala po roce
1896 také původně přízemní budova purkrabství. Její
místnosti zpočátku sloužily jako byt správce hradu,
později zde byli ubytováni hradní zaměstnanci.

V prvním desetiletí 20. století probíhaly práce také
na obou hradních mostech, které byly původně dřevěné a v jejichž dutých pilířích, jak již víme, bylo dříve
umístěno jedno z hradních vězení. Poslední pole prvního mostu před vchodem do tzv. hodinové věže, která byla během přestavby zvýšena, tvoří funkční padací
most, upevněný na řetězech, jež jsou ovládány zevnitř
věže. Do dnešní podoby byl most včetně padacího
pole dokončen v roce 1908. Spolu s tím byl také pod
ním prohlouben příkop, kde byla tehdy odkopávána
zemina.
V souvislosti s posledními fázemi přestavby začal
být po roce 1901 upravován hradní park. Připomeňme,
že kolem celého areálu hradu vede dodnes používaná
cesta, zvaná Taliánka. Toto své jméno získala proto,
že ji v době přestavby hradu zbudovali italští dělníci,
kteří zde pracovali. Pro obdivovatele hradu a okolní
krajiny byla vysekána řada průseků, které měly umožňovat pohledy jak na hrad, tak také na druhou stranu
do údolí směrem k vesnici Doly.

Posledním důležitým rokem v rámci úprav okolí hradního areálu byl rok 1910. Tehdy byl postaven
v ohybu cesty z městečka ke hradu menší novobarokní zámeček, tzv. lesovna, dřívější sídlo lesní správy
panství. Pod lesovnou stojí malá kaplička Panny Marie, která byla v novobarokním slohu rovněž postavena v roce 1910 a je přístupná po dvouramenném
schodišti. A konečně ve stejném roce byla opodál

umístěna klasicizující brána, uzavírající cestu nad
kapličkou směrem k hradu. Všimněme si, že je tvořena čtyřmi pilíři, přičemž na dvou středních stojí kovové lucerny.
Tím byly ukončeny všechny významné práce, týkající se přestavby hradu a úpravy jeho okolí, a o dva roky
později již začala první návštěvnická sezóna.
Jiří Marek

Ohlédnutí za výročím
Tak ten osmičkový rok už máme za sebou. Ony osmičky minulého století byly pro naše národy převážně
tragické. Ať to byl rok 1938, tak 1948 a v neposlední
řadě rok 1968, který si snad někteří z nás pamatují. Jen rok 1918 byl pro naše občany pozitivní, kdy si
mohli Češi a Slováci řešit své problémy. Pochopitelně
Němcům a Maďarům, před válkou vládnoucím národům Rakousko-Uherska, se tato skutečnost pranic
nelíbila. Po období, kdy nehleděli na požadavky jiných
národů Rakouska-Uherska, najednou začali v nové
republice hrát druhé housle.
Po protektorátu a vládě KSČ, kdy se na vznik republiky muselo zapomenout, přichází období uvolnění a nic nebrání tomu, aby se na toto výročí vzpomínalo. A loňský rok dal k tomu velké možnosti. Jak jsme
se jich zhostili, to nechám laskavě na Vás. Já sám
jsem se zúčastnil několika vzpomínkových slavností, které měly rozdílnou úroveň. Největší slabina byla
v projevech. Člověk se dovídal o národním obrození,
o vypálení Javoříčka, o propagaci starosty, o pomnících obětem 1. světové války, ale téměř nic o vzniku
našeho nového státu, jeho zrodu, jeho počátečních
těžkostech atd. Téměř všude však bylo zapomenuto
na podílu našich legionářů na vzniku ČSR. A byli to
především tito prostí lidé, kteří podpořili myšlenku
nového státu a byli ochotni za ni prolít vlastní krev.
A nemusíme ty legionáře hledat daleko, byli od nás,
z našich vesnic, ve kterých současně žijeme. Je velmi
smutné, že o těchto lidech se nemluví a nic se neví.
Že by tito hrdinové měli někde v okolí pomník, to by
bylo snad příliš. I když v jedné vesnici regionu se mluví o tom, že takový pomník bude v tomto roce postaven. A tak bychom si měli ve velké stručnosti povědět,
kdo to byli ti legionáři. Byli to dobrovolníci (tehdy se
říkalo dobrovolci), kteří šli bojovat po boku vojsk Dohody proti armádám Německa a Rakouska-Uherska.
Šli tam umírat, ne ze zištných důvodů, ale z důvodů
vlasteneckých. A co je čekalo? Po prohrané válce zapovězená cesta domů, na frontě zabití, zranění, zmrzačení a nedej Bože, zajetí. Potom následoval okamžitý soud a druhý den poprava pověšením. Pěkné to
vyhlídky. Nebylo by jim lépe v prvním zajetí (i když
to tam také vždy nebyla žádná idyla)? A takovýchto
opravdových hrdinů bylo na 100 000. Pořádná to síla,
o kterou se mohl T. G. Masaryk opřít při jednáních
s politiky Dohody o existenci nového státu. Nejpočetnější jednotky byly v Rusku. A kde se tito dobrovolníci
vzali? V počáteční fázi to byli Češi žijící na území dohodových mocností- Rota „Nazdar“ ve Francii a Česká
družina v Rusku. Později rozšiřovali řady dobrovolců zajatci a přeběhlíci z Rakousko-Uherské armády.
Mnozí z nich byli ve válečných událostech až šest let
a poslední se navraceli až koncem roku 1920. Další
výklad o našich legiích vypustím, poněvadž na to není
v těchto novinách dostatek místa. V dnešní době každý, kdo se chce něco o legiích dovědět, má nepřeberné
množství poměrně objektivních informací.
Při studiu materiálů o místních legionářích jsem
zjistil následující:

Jméno a příjmení legionáře, datum narození, datum
vstupu a ukončení činnosti v legiích.
Bouzov:
Duda Josef - 12. 3. 1892, 14. 7. 1916, 5. 11. 1916 - nemá
charakter legionáře, NSX
Klement Ignác - 10. 2. 1891 (93), 25. 2. 1918, 9. 7. 1920
Kubíček Jan
- 2. 5. 1887 , 27. 8. 1918, 9. 6. 1920
Michl Vincenc - 4. 1. 1885, 20. 11. 1917, 14. 9. 1920
Navrátil Josef - 14. (13). 2. 1884, 18. 6. 1917, 1. 11. 1920
Novák Jan
- 12. 7. 1896(97) , 18. 12. 1916, 29. 7. 1920
Šimek Vincenc - 6. 12. 1891, 15. 2. 1918, 14. 10. 1920
Blažov:
Slouka Bohumil - 9. 1. 1896, 14. 8. 1917, 29. 7. 1920
Spurný František- 2. 9.(10) 1887, 26. 8. 1916, 22. 4. 1920
Ženožička Antonín - 21. 12. 1890, 22.1. 1918, 2. 2. 1920
Ženožíčka Jan
- 22. 6. 1875, 6. 4. 1919, ????
Kadeřín:
Ohanka Emil
- 25. 6. 1895, 6. 6. 1919, ??? (lékař?)
Sedláček František - 24. 3. 1876, 7. 9. 1917, 5. 12. 1919
Kozov :
Otava Josef
- 31. 10. 1894, 30. 6. 1917, 9. 11. 1920
Bezděkov:
Poulíček Antonín - 1. 6. 1888, 21. 10. 1917, 28. 9. 1920
Reif (Raif) Hubert (Herbert) - 1. 11. 1881, 3. 10. 1917,
19.(13.) 10. 1920
Jeřmaň:
Rašner Jan
- 23. 6. 1878, 18. 5. 1918, 14. 8. 1920
Obectov:
Kvapil Adolf
- 26. 6. 1887, 22. 11. 1916, 10. 12. 1920
Kvapil Jan
- 22. 6. 1896, 2. 12. 1917, 28. 12. 1920
Valouch Antonín - 16. 2. 1887, 21. 9. 1918, 15. 10. 1919
Vejmola Stanislav - 13. 4. 1894, 23. 1. 1917, 20. 11. 1920
Zatloukal Karel - x. x. 1878, 8. 9. 1918, 15. 9. 1919
Olešnice:
Blechta František - 16. 3. 1885, 5. 5. 1918, 16. 11. 1920
Kamler František - 9. 6. 1896, 13. 9. 1917, 26. 11. 1917,
DNX
Pospíšil Josef
- 28. 7. 1894, 1. 5. 1917, 31. 7. 1920 LF
Rozman Josef
- 16. 5. 1894, 23. 5. 1918, 27. 11. 1920
Hvozdečko:
Křoupal Josef - 5. 2. 1897, 14. 8. 1918, 2. 12.1920
Kovářov:
Janoš František - 3. 6. 1896, 21. 7. 1917, 31. 12. 1919, LR,
LF, CSA
Svačina František - 15(25). 2. 1895, 1. 7. 1918, 16. 3. 1921
Šrom Stanislav - 3(29). 4. 1894 , 17. 4. 1917, 9. 3. 1922
Vlček Alois
- 28. 9. 1873, 28. 4. 1919, 15. 7. 1919 , X
Vysvětlivky kódů:
D – dezertoval N – nezvěstný S – zemřel Z – zemřel
na následky zranění
CSA – sloužil v čs. armádě po roce 1918 LR – legie v Rusku LF- legie ve Francii
Upozorňuji, že jsou zde jen legionáři, kteří měli ve svých
dokumentech uvedeno místo narození ve výše uvedených vesnicích našeho regionu. Na případné otázky zájemců jsem vždy ochoten odpovědět, případně poradit,
jak dále pokračovat v pátrání po osudech uvedených
mužů.
Bouzov leden 2019
Jaromír Fischer, Bouzov 115

Nekonečné rozhovory
Koncem zimy je to vždycky trápení. Alespoň pro
mě. Do konce roku je to prima, předsevzetí co máme
všechno stihnout, co máme ještě v plánu, nám dává
sílu se poprat s realitou, že to všechno musíme zvládnout do daného dne. Většinou to klapne, i když to
stojí velký úsilí. Vidina Vánoc, několik dnů klidu, návštěvy svých blízkých, prostě horizont kopce, na který pojedeme ještě nějaký ten kousek, abychom mohli
za odměnu jet nějaký kus jen tak setrvačností zase
zpátky do „údolí“. Když jdeme dlouho vzhůru, musíme si být vědomi, že půjdeme zase dolů. Ve světě
byznysu je to klasické trápení, ale ve světě lidském je
to většinou fajn. Po dlouhém sběru švestek na povidla, je vaření povidel odměnou. Platí to i na slivovici.
Co nám dá většinou hodně práce, o to sladší odměna
nás čeká. Když vám něco spadne do klína jen tak, tak
je to vždycky trochu podivné. Jednak se s tím musí
umět pracovat, protože když nevíte co s tím, tak vás
to jednoduše sežere, jako lev králíka. Například, vyhrát velký peníze žádná výhra není. Finanční gramotnost u většiny obyvatel je na bodu nula, tak pro většinu výherců je to spíše trápení. Jednoduše řečeno,
vyhrajete v loterii, nebo se na vás nalepí nečekané
dědictví většího objemu, tak po chvilce opojného pocitu štěstí, vás zavalí trápení a zmar. Po čase zjistíte,
že se peníze rozkutálí všude možně a kamarádi mizí
jako pára nad hrncem…
Málo kdo si totiž dokáže upřímně uvědomit, že nárok na to být bohatý, nemůže mít každý. Je to podobné, jako když rozdáte dětem sirky a pošlete je do seníku, aby si mohly hrát. Vždycky se najdou někteří, co si
se sirkami budou hrát…
Na bohatství má nárok jen ten, kdo se v bohatství narodí, nebo aristokrat (i chudý aristokrat), který v tom ale umí chodit. Ti pak s bohatstvím nemají
potíže. Nás ostatní může těšit, že nechodíme žebrotou, že se máme dobře, protože na pivo máme
dicky. Nikdy bych proto nechtěl být bohatý, protože
je mi jasný, že bych s tím neuměl nakládat. Stačí
mi, že mám co do huby, neprší mi za krk a mám na
to pivo.
Prokousat se do jara, to dá vždycky zabrat. Posedět v hospodě mezi známými a kamarády v tomto
čase je povzbuzující, protože nejsem asi sám, co
čeká na jarní křik ptactva a hřejivější paprsky sluníčka. V hospodě se vedou nekonečné rozhovory,
které nás vzájemně nabíjí, podobně jako pro náš
mobil, nabíječka našeho telefonu. Většina hostů takové hospody jsou štamgasti, na sebe zvyklí, tudíž
ví, co jeden od druhého můžou čekat. Všichni se nemusíme mít vzájemně rádi, nejsme pitomci, ale tolerance je v tomto směru na místě. Nakonec dává to
těm rozhovorům pikanterii, která ty vzájemné rozhovory dělá šťavnatější. Oceňuji a vítám, když nedokončený dialog po několika dnech začne jako by nic
pokračovat, jako by si jen jeho tvořitel šel odskočit
s čůráním. Fascinuje mě i paměť v mysli různých
detailů všech účastníků, protože všichni startují
na drb. Stírají se většinou i věkové rozdíly, všichni
jsou si po čase rovni, taková velká rodina sestavená z místních, i z většího okruhu všech návštěvníků.
Rodina složená ze štamgastů má svoje kouzlo, vytváří iluzi nenahraditelnosti, a myslím si, že právem.

Přijdete-li s úsměvem na rtu, s radostí, podělíte se,
máte radost dvojnásobnou, protože sdělená radost
je vždycky větší. Když máte problém, funguje tato
sestava i jako poradna. Jste-li v prdeli, nikdo vás z ní
asi nevytáhne, ale udělají vám to lehčí. Když z velký
bolesti vytvoříte za pomoci druhých trápení menší,
tak je to dicky výhra. Jak říká vždycky Mireček Pospíšil, do hospody se prvoplánově nechodí chlastat
a kouřit, ale z důvodu že se chceme vzájemně vidět,
protože si lidsky chybíme. Taky potřebujeme vzájemně spoustu věcí vyřešit a osobní kontakt je nenahraditelný. Každou neděli po mši Svaté se lidé taky
těžko rozcházejí, protože si mají vzájemně co povídat a jsou rádi, že se můžou chvíli vidět. Alternativa
setkání lidí na mši Svaté je hodně podobná setkání
lidí v oblíbené hospůdce. Probrat minulost, úspěchy a nepodarky za poslední čas, vyslyšet si pokání
nebo uznání má svoji hodnotu vždy a všude. Je tedy
jedno zda-li na nás Bůh kouká do lavice katedrály,
nebo na sesli v hospodě kde jsme vystaveni častokrát velkému pokání. Nakonec napravený hříšník je
víš než nehřešící křesťan. Doufám že jsem se nikoho
nedotknul, a jestli ano, tak ať se vrátí o pár řádků
vzhůru a nebo mě kontaktuje osobně.
U těch nekonečných hospodských rozhovorů mě
fascinuje, jak se stírá věk i pohlaví všech účastníků.
U jednoho stolu sedí mladík se starcem, člověk se
vzděláním a lopata. Pro méně chápavé, „lopata“, je
člověk s nižším vzděláním, prostě dělník co dělá rukama. Jsem tedy taky lopata. Líbí se mi jak nezáludně
rozhovory o „ničem“, všechny vzrušují k debatě, která většinou nikdy nemá racionálního konce. Tu pak
nastane situace, že starší ročník ubije mladíka, nebo
lopata vzdělance. Tyhle rozhovory mám vůbec nejraději, tedy pokud „lopatu“ vzdělanec nebo veterán neutlučou…
Není to dlouho, co jsem se na čr2 doslechl citát
od Járy Kohouta: „Stáří je věk, kdy máte odpověď na
všechny otázky, ale nikdo se vás na nic neptá.
Do naší hospodské debaty jak vyšité. Stovky otázek, stovky odpovědí, všichni v napětí, očekávání,
jednou máme záběr, kapr 68, pak ale čudla, nebo
karas…, nebo jen sedíte a nic. O věku to ale není. Připadá mi v pohodě, když v hospodě můžeme debatovat o smyslech i nesmyslech, o věcech skutečných
a nebo jen vysněných. To je vlastně smysl hospody,
řešit to co by upadlo v zapomnění. Souhrnem, hospoda je takový chrám pro hříšníky co se ostýchají jít
do kostela na mši. Je proto kouzelné, když se najde
hospodský, co dokáže se vtělit do zpovědníka, dokáže naslouchat lidem a občas je i popošťouchnout
k rozletu.
Ještě pár týdnů a jaro bude tu. Nekonečné rozhovory budou pokračovat stále, naše vzlety a pády také.
Jen s tím rozdílem, že jak se prodlužuje den a zkracuje
se noc, přijde nám to všechno veselejší a do žil nám to
vlévá více optimismu. Kdyby se hlasovalo o nejkrásnější roční období, tak za mě jistě jaro.
Hezký jaro přeji všem čtenářům Bouzovských novin. A kdyby zas tak hezký nebylo, tak v hospůdce se
na jaro čeká dobře. Opatrujte se.
Michal Mayer

TJ SOKOL BOUZOV

Vážení příznivci bouzovského fotbalu,
dovolujeme si vás pozvat na jarní část fotbalové sezóny dle rozpisu. Věříme, že budete opět navštěvovat
naše zápasy v hojném počtu a podpoříte hráče v jejich
fotbalovém úsilí.
Rozpis jarních zápasů
31. 3. NE 14.30 Sokol Mladeč

- SOKOL BOUZOV

7. 4. NE 14.30 SOKOL BOUZOV

- SK Chválkovice B

14. 4. NE 15.30 Sokol N. Hradečná

- SOKOL BOUZOV

21. 4. NE 14.30 SOKOL BOUZOV

- SFK Nedvězí

27. 4. SO 16.00 TJ Štěpánov

- SOKOL BOUZOV

4. 5. SO 16.30 SK Grygov

- SOKOL BOUZOV

12. 5. NE 14.30 SOKOL BOUZOV

- Sokol Bohuňovice B

19. 5. NE 16.30 Sokol Pňovice

- SOKOL BOUZOV

26. 5. NE 14.30 SOKOL BOUZOV

- Sokol Luká

1. 6. SO 17.00 Sokol Slavonín B

- SOKOL BOUZOV

9. 6. NE 14.30 SOKOL BOUZOV

- FK Hlubočky B

16. 6. NE 14.30 SOKOL BOUZOV

- Sokol Jívová

							

Za Sokol Bouzov Petr Formánek

PONY KLUB OLEŠNICE z.s.

Vznikl v roce 2001, kdy ho založil Adolf Odložil s několika dalšími členy. Důvodem vzniku bylo vytvořit organizovaný spolek pro výuku dětí v jízdě na pony. Od
roku 2008 má akreditaci jezdecké školy. Jedná se
o jeden z největších klubů na Moravě, který využívá
k ježdění poníky, což je výhoda pro učení ježdění dětí.
K dispozici na ježdění je vždy 10-20 poníků, výšky od
100 cm do 148 cm a asi 2 velké koně. Další výhodou je,
že si dítě zajezdí opravdu každý den, když přijde, jen
při nepřízni počasí a velkých deštích se nejezdí.
V pony klubu to stále jede.
Už několik let chodí pravidelně k poníkům 1-3x týdně
20-30 dětí, zhruba od 7 do
18 let. Někteří vydrží chvilku,
jiní chodí pravidelně několik
let. Nejvíce dojíždí děti z Litovle, asi větší polovina, kterým
jezdí dobře autobus. Dojíždí
sem děti, ale i ze širokého okolí, které jsou závislé na ochotě
a času svých rodičů, kterým
patří velký obdiv. (děti vozí i několikrát týdně z Konice, Mohelnice, Šumperku, Olomouce,
Šternberka). Ba naopak je velká škoda, že „kroužek”
nevyužívají místní. Teprve v loňském roce k nám začalo chodit asi 5 dětí z Bouzovska.

Zpravodajství z klubu
1.FC Olešnice u Bouzova

V druhém lednovém týdnu odstartovali přípravu naše
mládežnické týmy.
Jako první zahájila tréninky předpřípravka (3 – 6)
pod vedením trenéra R. Zatloukala, kterému asistují
T. Kamler a J. Sedlář ml. Děti se scházejí každé pondělí od 17.30 hod. v tělocvičně na Bouzově. Počet se pohybuje mezi 8 – 12 dětmi. Samozřejmě uvítáme další
zájemce z řad nejmladších dětí, kteří si mohou trénink
vyzkoušet.
Den po předpřípravce zahájili trénink rovněž benjamínci a mladší žáci, kteří trénují každé úterý a čtvrtek
od 17.30 hod. rovněž v tělocvičně na Bouzově. Samozřejmě i do těchto kategorií (6 – 10 a 11- 12 let) uvítáme další zájemce o fotbal a sport obecně.
Jako poslední v klubu zahájili svou přípravu muži.
Tréninky probíhají 4x týdně, v pondělí a středu trénují
v hale(tělocvičně), ve čtvrtek v posilovně a v sobotu využívají terén a hřiště s umělým trávníkem na Bouzově.
Více informací i fotek z tréninků na www. 1fcolesnice.cz
1.FC Olešnice u Bouzova pořádá v sobotu
23. 3. 2019 tradiční jarní zabíjačku spojenou
s prodejem produktů. Začátek prodeje ve 13 hod.

Závodění: V dřívějších letech, byli malí jezdci z Pony
klubu na špici. Děti i rodiče braly chození ke koním
velmi zodpovědně, jezdili sem 5-6x týdně, a z toho
vždy 2-3 víkendy v měsíci v závodní sezoně duben-září, jsme byli na závodech.
V této „poslední” době
nemají rodiče
i děti tak velké
závodní ambice, jezdí se po
závodech jen
okrajově, pouze tady v okolí.
Ani se jim nemůžeme divit,
je to velmi časově náročné
a o financích snad není ani třeba mluvit (startovné,
doprava je čím dál dražší). Taky mám pocit, že spousta dětí má několik kroužků, a z toho žádný nedělá pořádně, prý ať samo najde směr.
Takže dětí v poslední době k nám jezdí více, ale
pouze jen do kroužku1-2x týdně, kde se učí základy.
Zhruba z těch 25-30 dětí tak jedna pětina zajede sem
tam nějaký závod. Ale i tak se nám opět vloni podařilo
v jedné kategorii vyhrát Mistrovství Severní Moravy ve
skocích.

Od roku 2012 se také
pravidelně účastníme vozatajského poháru. Každým
rokem se jezdí 5-6 kol a pak
finále. 2x se nám podařilo
finále vyhrát. Většinou druhé kolo pořádáme v červnu
u nás v Olešnicích s dětskými jezdeckými hrami.
Chov a chovatelské akce:
Jelikož Pony klub nevlastní žádné koně ani poníky,
propůjčujeme své poníky
k ježdění. Poníky chováme
již řadu let, v poslední době
především Českého sportovního ponyho. Jejich stádo má teď zhruba 40 poníků, v letošním roce čekáme
11 hříbátek. Troufám si říct, že v chovu těchto poníků
jsme největší chovatelé na Moravě, možná i v celé ČR.
Každým rokem se účastníme svodů klisen, licentaci hřebců, výkonnostních zkoušek, které se konají začátkem června u nás.
V loňském roce jsme se také
zúčastnili s několika koňmi předvýběru
hřebců
v Brně, oblastní
výstavy v Novém
Jičíně, celostátní výstavy ve Velkých
Hošticích
u Opavy. V září
se každým rokem
účastníme výstavy Koně v akci
v Lysé nad Labem. I těchto akcí se však účastní i děti
z Pony klubu.
Když máme čas, tak jezdíme vozit děti na různé
akce.
Směr a cíle: Teď jsme na takovém rozcestí, kdy řešíme jakým směrem se více dát.
Uvažujeme, že závodění necháme opravdu jen
okrajově pro opravdové zájemce, kteří budou trénovat
více jak 3x týdně (1-2x opravdu nestačí - držet v kondici jezdce a koně a jejich souhru).

Pronajmu louky, pole. Výpověď u stávajícího nájemce vyřídím. O Vaše pozemky bude řádně postaráno.
Nájemné 3000 Kč/ha.
Více informací:
Zapletal Lukáš
Hvozdečko 15
Tel. 734 107 175

A budeme se
spíše více věnovat
rekreačním jezdcům i ze širšího
okolí. Ti uvítají
ježdění především
o víkendech, což
dříve nešlo kvůli
závodům.
Chtěli
bychom
rozšířit
i ježdění pro menší
děti, kde jsme naše
poníky
rozšířili
o minihorse a malé
koně do 100 cm.
Pony klub Olešnice nabízí:
Pravidelnou docházku Po-Pá pro děti od 7 let
(1-4 dny v týdnu), kde děti získávají základy při ošetřování poníků a koní a základy jízdy na ponících i pro
úplné začátečníky.
Individuální tréninky (pro zvýšení jezdeckého umění, za získáním jezdecké licence a pro účast na závodech)
Novinka: Možnost utvoření kroužku pro děti od 4-5 let.
Kde by malé děti získávali první zkušenosti s poníky
a jízdy na nich.
Výuku vozatajství, případná účast na závodech (děti
i dospělí)
Letní pobyty u poníků -o velkých prázdninách výběr
ze 4 termínů (5-6 denních)
Víkendové rekreační ježdění na ponících - vhodné
i pro děti od 5 let
* Bližší informace o činnosti klubu, ponících a koních, akcích a všeho, co se v PKO děje najdete na:
www.ponyolesnice.estranky.cz
Kontakt:
Lucie Odložilová, tel.: 728 551 300, 730 671 353
Email: odlozilovalucka@seznam.cz
Adolf Odložil, tel.: 607 819 555 Olešnice 1, 783 25 Bouzov

Furka – elektro s.r.o.

nabízí volná místa na pozici:
dělník/ce pro zapojování a vkládání
statorových svazků el. motoru
Nástupní mzda smluvní individuální
dle zvolené pozice:
od 14 500–25 000 CZK
Pracovní doba: 6:30–14:30
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
e-mail: josef.furka@seznam.cz

Lucie Odložilová

Furka – elektro s.r.o. nabízí:
demontáže a montáže všech značek
a typů pneumatik pro osobní, SUV,
offroad a užitkové vozy do 3,5 t.
Rozmezí průměrů kol, které jsme
schopni demontovat a montovat je
od 10 do 22.
Provádíme vyvažování všech typů
kol pro osobní, SUV, offroad užitkové
vozy do 3,5 t.
Rozmezí průměrů kol, které jsme
schopni vyvážit je od 10 - 22.
Provádíme opravy bezdušových, ale
také dušových pneumatik včetně duší
samotných.
V areálu bývalého JZD Bouzov
email: josef.furka@seznam.cz
mob: 603 366 757

Tentokrát bychom se s vám rádi podělili o to,
čemu se věnujeme a co nás baví ve školní družině.
Zapojili jsme se totiž do projektu SRDCE
S LÁSKOU DAROVANÉ.
Jde o celostátní soutěž pro dětské kolektivy,
mohou se zúčastnit týmy dětí pod vedením svého
dospělého vedoucího. Soutěž podporuje tradiční
hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy.
Vítěze vybírá odborná porota, ve které jsou
vedle organizátorů tradičně i herci pražské
Ypsilonky. Nezávisle na jejím rozhodnutí určí
hlasování veřejnosti tři další vítězné týmy
s největším počtem hlasů. Podrobné informace
a přehled všech soutěžních projektů najdete na
stránkách www.srdceslaskou.cz.
Hlasování probíhá od 5. 2. 2019 do 15. 3.
2019 a soutěž bude vyhodnocena 31. 3. 2019.
Slavnostní setkání vítězů všech kategorií se
uskuteční na jaře 2019 v historických prostorách
Poslanecké sněmovny PČR v Praze.
Budeme samozřejmě rádi, když i vy dáte
hlas naší soutěžní práci.
A jak na to ?
Na níže uvedené webové adrese se vám ukáže
náš příspěvek: http://srdce.age-management.cz/
soutezni-prace-2018/detail/106
Název našeho příspěvku je: Srdce štěstí pro
hasiče.
Přikládáme vám kousek našeho textu, který
jsme k práci posílali a v kterém vysvětlujeme,
proč srdce věnujeme zrovna hasičům:
Když jsme se s dětmi ve školní družině
rozhodovali, komu „srdce s láskou darované “

věnujeme, zamysleli jsme nad tím, komu bychom
tím mohli poděkovat. Pomysleli jsme na někoho,
kdo je v naší blízkosti nedoceněný, koho práce
se bere jako samozřejmost, kdo pomáhá lidem
v nouzi, pracuje v nebezpečí. Někteří dokonce
riskují život, aby zachránili životy ostatních.
Napadli nás dobrovolní hasiči.
Projekt srdce s láskou darované nám ukázal
cestu jak hasičům ze srdce poděkovat.
Tak jsme dali hlavy dohromady a přemýšleli,
co by našim hasičům udělalo radost a zároveň
symbolizovalo jejich velké srdce. Vypracovali
jsme návrhy, jak by mělo srdce vypadat,
návrhy jsme vyhodnotili a tajným hlasováním
jsme odhlasovali, které srdce spolu vyrobíme.
Paní vychovatelka srdce vyřezala a nás čekalo
umačkat tisíce a tisíce červených kuliček
z krepového papíru. Bavilo nás to všechny,
pracovali jsme jako tým, kluci spolupracovali
s holkami, prvňáčci se staršími žáky, nikdo
nedělal rozdíly. Měli jsme společný cíl a za tím
jsme šli.
Dalším krokem bylo lepení kuliček na podklad,
na vyřezané lepenkové srdce. Na závěr jsme
museli na velké červené srdce přidělat naše malá
barevná srdíčka. Na tuto část tvoření jsme se
těšili nejvíc. Nemohli jsme se dočkat dne, kdy
naše SRDCE ŠTĚSTÍ darujeme.
Tento projekt se vyvíjel několik týdnů a bylo
krásné pozorovat, jak všichni spolupracovali,
tvořili s obrovským nadšením a radostí.
Děti ze Školní družiny Bouzov
a paní vychovatelka Žaneta Aplová

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ KOLEKTIVU MLADÝCH
HASIČŮ SDH „PLAMENY“ BOUZOV V ROCE 2018
Po změnách ve vedení kolektivu mladých hasičů SDH
Bouzov (dále jen „KMH“), zahájili mladí hasiči svoji
činnost až v březnu 2018. Až na malé výjimky, jsme
se scházeli téměř pravidelně a vždy v uspokojivém
počtu. Schůzky mladých hasičů probíhaly i v době letních školních prázdnin, čehož naši kmenoví i budoucí
členové KMH využili a na schůzky se dostavovali.
Na našich pravidelných schůzkách jsme mimo praktické činnosti - která zahrnovala nejen práci s hadicemi, vedení požárního útoku, štafetové běhy či uzlovačky, vyvíjeli činnost i formou teoretické výuky, a to
zejména výuky v oblasti požární ochrany, zdravovědy,
bezpečnosti při práci, prevence, ochrany životního
prostředí apod. Nemalou část našich schůzek tvořily
kolektivní i individuální činnosti, jako např. míčové či
stolní hry, malování či jinou výtvarná výchova.
V průběhu roku 2018 (od 9. března 2018) se mladí
hasiči SDH Bouzov:
 38x sešli na pravidelných schůzkách a trénincích
(38 x 3h = 114 hodin),
 ve 3 případech navštívili hasičskou zbrojnici jiného SDH, kdy se jednalo o hasičskou zbrojnici SDH
Jevíčko, a dále HZS Olomouckého kraje – Hasičská
stanice Litovel a HZS hl. m. Prahy – Hasičská stanice
č. 1 (ul. Sokolská).
 ve 2 případech se zúčastnili hasičských soutěží
 zúčastnili pobytu na 6-tidenním letním výcvikovém soustředění (LVS), kterého se zúčastnilo
celkem 15 dětí
 zorganizovali kulturně-pietní akci „ZASAZENÍ
STROMU REPUBLIKY“
 zúčastnili branného pochodu pod názvem „BĚH
ZA VÁLEČNÉ VETERÁNY“
 ve 2 případech se zúčastnili celodenního výletu,
a to do ÚHŠ v Jánských Koupelích a do Prahy
 účast na letní škole instruktorů – LŠ 2018 – Jánské
Koupele
Celkově bylo v rámci činnosti mladých hasičů
v roce 2018 „odpracováno“ celkem 318 hodin.
PREZENTACE VYBRANÝCH AKCÍ
27. 4. 2018–28. 4. 2018 – NOCOVÁNÍ VE ZBROJNICI – dvoudenní příprava mladých hasičů zaměřená na
praktickou výuku – nácvik požárního útoku, pohyb a
pobyt v přírodě spojený s opékáním špekáčků, a dále
– večerní teoretická výuka + hry – nocování ve zbrojnici – ranní rozcvička + denní činnost spočívající v ošetření a údržbě techniky a pracovních pomůcek + úklid
okolí hasičské zbrojnice.
12. 5. 2018 – účast na okrskové soutěži v Kozově,
kde se obě družstva – mladší žáci i starší žáci, umístila
na 1. místě.
1. 9. 2018 – účast na hasičské soutěži ve Hvozdečku
28. 7. 2018–11. 8. 2018 – mladý hasič Lukáš
BLECHTA se zúčastnil Letní školy instruktorů
v ÚHŠ Jánské Koupele,
6. 8. 2018–12. 8. 2018 – LETNÍ VÝCVIKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ – šestidenní pobyt v přírodě – Areál TJ SOKOL Bouzov – stanování. V rámci soustředění probíhala i celotáborová hra zaměřená na záchranné práce
+ pátrání po osobách ze zříceného letadla. Součástí
výcviku byl realizován jednodenní výlet do ÚHŠ Jánské
Koupele a blízké okolí. V předposlední den soustředění pak děti uvařily buřt guláš, na který pozvaly své

rodiče a rodinné příslušníky, kteří
nás podpořili hojnou účastí. Tábora se zúčastnilo celkem 15 dětí.
Náklady spojené s financováním
LVS byly hrazeny ze zdrojů SDH.
Touto cestou je třeba poděkovat i sponzorům a rodičům všech dětí, kteří nás navštěvovali a rovněž tak nás
zásobili ovocem, zeleninou a sladkým pečivem apod.
Poděkování patří i paní kastelánce PhDr. Zuzaně ŠULCOVÉ, díky které jsme mohli navštívit hrad Bouzov
a podívat se na věž, což bylo pro děti vhodným zpestřením celého soustředění.
28. 10. 2018 – ZASAZENÍ STROMU REPUBLIKY –
v rámci výročí 100 let Československé republiky zorganizovali mladí hasiči přípravy a celý průběh pietní
akce zasazení lípy – STROMU REPUBLIKY. Celá pietní
akce začala na městečku – před obecním úřadem,
a to položením kytice u pomníku válečných veteránů. I přes nepřízeň počasí se tohoto aktu zúčastnilo
poměrně dost místních občanů. O historii pomníku
pak přítomné informoval ve svém projevu pan Ing. Jiří
ŽENOŽIČKA. Poté se organizovaný průvod přesunul
k bývalému letadlu, kde jsme společnými silami zasadili lípu. Mladí hasiči pak všem přítomným rozdali
malé občerstvení – koláče. Na zahřátí se podával lipový čaj a svařené víno. Mladí hasiči touto cestou děkují paní Ing. Anně BERANOVÉ za kytici, kterou nám
pro tuto příležitost věnovala. Poděkování rovněž patří
všem spoluobčanům za jejich účast na této akci.
11. 11. 2018 (neděle) – BĚH ZA VÁLEČNÉ VETERÁNY – v rámci všestranného rozvoje mladých hasičů
byl uspořádán branný pochod pod názvem „BĚH ZA
VÁLEČNÉ VETERÁNY“, kterým jsem se rozhodli uctít
památku všech válečných veteránů tím, že jsem zorganizovali překážkový běh družstev mladých hasičů
s plněním různých disciplín – např. člunkový běh, běh
po lávce, rozvinutí a svinutí hadic, běh s hasicím přístrojem, hod na cíl, skok v pytli, střelba ze vzduchovky
a malování. Akce se zúčastnilo celkem 17 mladých hasičů rozdělených do 4 družstev + 5 dospělých.
23. 12. 2018 – CELODENNÍ VÝLET DO PRAHY – kterého se účastnilo celkem 14 zájemců z řad dětí + 5 dospělých (doprovod). V rámci výletu jsme navštívili
národní muzeum, Muzeum Policie ČR, Vyšehrad, Malostranské náměstí, Pražský hrad, Karlův most a Václavské náměstí.
KONCEPCE ČINNOSTI KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ SDH BOUZOV NA ROK 2019
Během uplynulého kalendářního roku 2018 se nám
podařilo získat do našich řad dalších 20 nových či
staronových zájemců. Kolektivu mladých hasičů SDH
Bouzov tak na konci ledna 2019 tvoří celkem 35 dětí
ve věku od 4 do 18 let.
V ROCE 2019 JE HLAVNÍM CÍLEM ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ – všestranný rozvoj členů kolektivu
mladých hasičů SDH Bouzov, kdy důraz bude kladen
zejména na zvýšení fyzické zdatnosti, ale také na rozvoj teoretických znalostí a praktických dovedností.
Účelem tohoto rozvoje je výchova našich mladých hasičů k budoucí dobrovolné činnosti ve sboru dobrovolných hasičů, případně Jednotce SDH.
O své činnosti vás bude kolektiv mladých hasičů SDH
Bouzov průběžně informovat v Bouzovských novinách.
Za kolektiv mladých hasičů – Dušan Tejkal

ZPRÁVY Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI
Přinášíme výsledky letošní Tříkrálové
sbírky. Děkujeme za Vaši štědrost. Výtěžek půjde na projekty pomoci obyvatelům v našem regionu. 
Například v loňském roce výtěžek pomohl: v Zábřehu handicapovaným lidem a seniorům speciálně upraveným
přepravním automobilem.
Vyškovská Charita zase zrekonstruovala faru v Topolanech pro fungování sociální služby, v otrokovickém
Domově pro seniory přibyly
automatické dveře a v pů-

sobištích všech Charit byla poskytnuta přímá pomoc
lidem v tíživé sociální situaci…

Výsledky Tříkrálové sbírky na Bouzovsku v roce 2019
Bouzov + Doly

17 521 Kč

Hvozdečko

3 366 Kč

Olešnice

3 980 Kč

Podolí

4 443 Kč

Kovářov

2 123 Kč

Jeřmaň

2 220 Kč

Kozov, Blažov, Kadeřín, Bezděkov, Svojanov

13 429 Kč

Celkem

47 082 Kč

Tříkrálový šachový turnaj 2019
Dne 5. ledna 2019 se v obecní klubovně v Olešnicích uskutečnil za účasti 14 hráčů XVII. ročník šachového turnaje s následujícím medailovým pořadím:
Dospělí:
1. Radomír Kolář - Mohelnice
2. Jan Kolář - Mohelnice
3. Karel Volek - Mohelnice

Aktuality ze světa realit

U příležitosti prvního čísla Bouzovských novin v roce
2019 bychom rádi popřáli všem občanům a čtenářům
všechno nejlepší do nového roku, ať je pro Vás úspěšný
po pracovní stránce i po soukromé a je plný splněných
přání.
A co jo nového v realitách? Jednou z výraznějších novinek ve světě realit, za poslední dobu, je připravovaný
nový realitní zákon. Tento zákon je připravován již několik let, ale možná letos již projde všemi potřebnými
procesy pro jeho odsouhlasení. A jaký to bude mít vliv
na běžného klienta? Na první pohled klient (kupujíc či
prodávající) možná ten rozdíl ani nezaznamená, ovšem
zákon se snaží upravit pravidla realitního trhu, aby klienti
nemuseli mít obavu ze spolupráce s realitními makléři
a mohli vždy pracovat s odborníky, kteří své práci rozumí.
Zákon se zabývá zejména stanovení odborné způsobilosti makléře (vzdělání, délka praxe v oboru atd.), povinným
profesním pojištěním makléře, nakládáním s peněžními
prostředky klientů apod. Zákon je poměrně obsáhlý, ovšem toto je těch pár hlavních bodů, které jsou nejčastěji
probírány. Zákonodárci si od něj slibují „pročištění“ trhu,
ovšem ruku na srdce je možné, aby takový zákon ochránil klienty před jednáním nepoctivých realitních kanceláří a makléřů? Vše je o jednotlivcích a jejich povahách.
Pokud narazíte na makléře, který se chová ke klientům
špatně a podává nepravdivé či upravené informace, tak
pak jej neodradí ani takový zákon. Smutné ovšem je, že
tito neseriozní makléři kazí jméno právě i těm poctivým,
kteří tyto praktiky neuznávají. I přesto je dobré, že se realitním zákonem naši zákonodárci zabývají, přeci jen jako
v každém oboru je potřeba nastavit určitá pravidla, která
budou pro všechny stejná a pomohou ochránit klienty,
aby obchod týkající se jejich nemovitosti proběhl k maximální spokojenosti obou stran (prodávající, kupující).
Vaše dotazy
V poslední době dostáváme více dotazů na to, kdy je nejlepší doba pro koupi nemovitosti a zda je teď lepší vyčkat, až ceny nemovitostí půjdou dolů nebo ne.
Obecně se nedá předpokládat výraznější pokles cen nemovitostí. V současné době si nemovitosti drží stále svou

Žáci:
1. Samuel Laufer - Střemeníčko
2. Marek Mlčoch - Hvozd
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

cenu. Takové nemovitosti, které jsou žádané, jako například menší byty na investice ve městech nebo domy
a byty v oblíbených lokalitách, tak u těchto typů nemovitostí pokles ceny nehrozí. Cenu si budou držet stále
podobnou. Snížení ceny lze očekávat u nemovitostí, které jsou v horším stavu nebo v lokalitě, která není příliš
vyhledávaná. Nesmíme ovšem zapomenout, že hlavním
faktorem, který určuje cenu, je stále prodávající, který se
rozhodne, kolik za svou nemovitost chce získat peněz.
Jako realitní makléři můžeme prodávajícímu pouze doporučit cenu, kterou lze požadovat za přiměřenou s přihlédnutím k aktuálnímu stavu trhu s nemovitostmi, lokalitě, stavu nemovitosti apod., konečné rozhodnutí však
stále zůstává na prodávajícím.
Vadí věcná břemena na nemovitosti při prodeji?
Záleží, o jaká břemena se jedná. Břemena, která váznou na nemovitosti po úmrtí osoby, která zde žila
a měla břemeno dožití, je vždy lepší okamžitě nechat
odstranit. Prodej nemovitosti Vám to může zkomplikovat i přesto, že to není vůbec nutné. Především pokud
zájemce o koupi vyřizuje hypotéku, pak to může znamenat klidně další měsíc na vyřízení. Další břemena
(vedení kanalizace, inženýrské sítě) nemusí prodej vůbec ohrožovat. Ovšem je potřeba o nich vědět a znát
povinnosti, které z nich vyplývají. Pokud Vás zajímá,
jak naložit s nějakým konkrétním břemenem, které
vázne na nemovitosti, tak nám neváhejte napsat, je
třeba vždy rozebrat konkrétní případ, abychom Vám
mohli poradit co nejadekvátněji. Druhů břemen neboli
služebností je totiž hned několik. Druhy služebností:
Služebnost inženýrské sítě, Opora cizí stavby, Služebnost okapu, Právo na svod dešťové vody, Právo na vodu,
Služebnost rozlivu, Služebnost stezky, průhonu a cesty,
Právo pastvy, Užívací právo, Požívací právo, Služebnost
bytu, Nezbytná cesta.
Děkujeme za Vaše dotazy, které nám zasíláte. Zajímá Vás
nějaké konkrétní téma? Napište nám na email aneta.hofmanova@realitaci.cz co by Vás zajímalo. Nejčastější dotazy zodpovíme v příštím čísle Bouzovských novin.
Realitní Tým Aneta Hofmanová a Roman Spurný

PRODEJ / PRONÁJEM /
VÝKUPY / FINANČNÍ SLUŽBY
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PRODEJTE VASI NEMOVITOST S JISTOTOU!

Akce Obectov
8. června 2019
Sjezd rodáků při příležitosti
založení 100 let SDH Obectov
Prosinec 2019
Vánoční punč.

SDH Podolí si vás dovoluje
co nejsrdečněji pozvat
na

48. PLES
VOUSATÝCH
Sobota 16. března
od 20.00 hod.

VOUSATÝC
LES

Hudba:

H

P

Společenský sál bývalé
BZS v Bouzově

L.I.F. Olomouc

Bohatá tombola i občerstvení
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