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Vážení občané,
za několik dnů končí rok 2019. Máme za sebou rok
od loňských voleb do zastupitelstva. Došlo k obměně
našeho zastupitelstva a slíbili jsme, že uděláme vše
proto, aby se naše obec dále rozvíjela. Ve velmi krátké době jsme připravili několik projektů a požádali
o dotační prostředky. Ne všechno vyšlo podle našich
představ, ale vzhledem k časové tísni se domnívám,
že nám vyšlo maximum možného. Co se realizovalo
v letošním roce, bylo řečeno v předcházejících číslech
našich novin. Proto si myslím, že je třeba se zaměřit na
to, co nás čeká. Ale ještě předtím než se k tomu dostanu, dovolte mi krátkou poznámku.
Zdá se mi, že se nám podařilo aktivizovat naše
místní spolky. Nejen ty, které v naší obci fungují už delší dobu, ale i ty, které začínají a mají snahu naši obec
obohatit dalšími aktivitami. V letošním roce bylo organizováno kromě už tradičních setkání mnoho dalších
nových volnočasových aktivit. Určitě budeme i v dalším období všechny maximálně podporovat.
Co nás čeká v roce 2020. Musí být dokončeny ty
investice, které byly vyřízeny v letošním roce a jejich
dokončení se musí realizovat v roce příštím. Především se jedná o rekonstrukci obecní budovy v Jeřmani. Zde je dokončena výměna střechy, výměna oken,
dveří a vrat. Práce uvnitř objektu budou pokračovat
i v zimním období a venkovní práce v období jarním.
Další akcí, která se musí dokončit je oprava místních
komunikací v Obectově a v Olešnici, kde bude vyměněn i vodovodní řad.
V rámci nových žádostí o dotace chceme řešit:
- výměnu veřejného osvětlení v Bouzově a v ostatních místních částech, kde máme staré osvětlení,
které neodpovídá současným požadavkům,
- místní komunikaci v Podolí,
- vybudování nového dětského hřiště pro mateřskou školu,
- rozšíření nádob na separovaný sběr včetně vybudování sběrných míst,
- opravu kamenného kříže v Bouzově,
- úpravy autobusových zastávek v Bouzově a Hvozdečku, jedná se o opravu nástupních ostrůvků.
V rámci obecních prostředků, které budou záležet na
příjmech do rozpočtu obce, budeme řešit následující
úpravy:
- oprava střech a fasád obecního úřadu
- vybudování nových autobusových zastávek v Bouzově, Kovářově, Obectově a Dolech
- úpravy budovy domova seniorů v Bouzově
- výsadbu zeleně v Bouzově a místních částech.

Toto je výčet těch hlavních opatření, další drobnější budou následovat se vzniklými potřebami místních částí a v závislosti na příjmech. Bohužel musím
konstatovat, že dochází k výrazně nižším příjmům
z hospodaření našeho s.r.o. Bouzovské lesy. Vlivem
kůrovcové kalamity je nadbytek dřeva a jsou problémy s jeho prodejem. Toto se projevilo už v letošním
roce a tento stav bude i nadále pokračovat v dalším
období. Je pravdou, že stát bude částečně tuto ztrátu
kompenzovat, což se projeví v roce 2020, kdy budeme
předkládat žádosti za hospodaření v roce 2018.
Z hlediska přípravy staveb na další období budeme
postupně zajišťovat dokumentaci:
- chodník Bouzov – hřbitov
- chodník v Bouzově k nové výstavbě rodinných
domů směrem na Podolí
- chodník z „Taliánky“ kolem obecního úřadu
- vodovod Kovářov.
Nastává období vánoční atmosféry, kdy se k sobě
chováme mile a vstřícně. Doufám,
že aspoň zlomek této pohody přeneseme do dalšího roku a že
k sobě budeme tolerantní,
vstřícní a v každodenním
životě zvítězí lidskost
a slušnost.
Na úplný závěr
Vám přeji krásné prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do
roku 2020.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta

PODĚKOVÁNÍ
Obec Bouzov touto cestou děkuje všem organizátorům, kteří se v roce 2019 podíleli na
organizaci všech volnočasových akcí. Bylo jich
hodně a určitě si všichni zasloužíme odpočinout a nabrat síly do příštího roku.
Dále děkuje všem, kteří se podíleli na úpravách veřejných prostranství v jednotlivých místních částech – Jeřmaň, Obectov, Hvozdečko
a dalších.
I letos děkujeme žákům 4. třídy ZŠ Bouzov za
výrobu vánočních ozdob na stromeček.

OZNÁMENÍ

Obecní úřad oznamuje, že bude v době
od 23. 12. do 31. 12. 2019
UZAVŘEN.
Žádáme občany, kteří ještě neuhradili:
poplatek za komunální odpad, vyúčtování – vodné (Bouzov, Olešnice, Hvozdečko), nájemné, zálohy na topení, pronájmy
pozemků, aby tak učinili nejpozději do
20. 12. 2019. Od prosince je již možné
hradit zálohu vodného za I. čtvrtletí (Bouzov, Olešnice, Hvozdečko).
Dále upozorňujeme občany na povinnost
v roce 2020 uhradit poplatek za odvoz
komunálního odpadu ve výši 550 Kč/rok
na osobu, u rekreačních objektů ve výši
550 Kč/rok za objekt, nejpozději do 31. 3.
2020. Poplatek je možné hradit ve dvou
splátkách, první polovinu poplatku do
31. 3. 2020 a druhou polovinou do 30. 9.
2020. Rovněž je třeba uhradit poplatek za
psa. Tento poplatek je splatný do 31. 3.
2020 a činí za 1. psa 100 Kč za rok, za
2. psa a každého dalšího 150 Kč za rok.
Poplatky lze uhradit hotově na pokladně nebo na účet č. 1801694369/0800,
VS 1337 + číslo domu (komunální odpad), VS 1341 + číslo domu (poplatek
pes).

JUBILANTI
Leden

Únor

Paní Veiserová Helena
Pan Kubík Ladislav
Paní Kučerová Danuše
Pan Koutný Richard
Pan Šusta Miroslav
Paní Vlková Zdenka
Paní Polesová Dobroslova
Paní Tichá Anna
Paní Jeřábková Jarmila
Paní Klusová Ilona
Paní Švecová Božena
Paní Kačmarčíková Anna
Pan Vašek Jaroslav
Pan Flášar František
Paní Kovářová Jiřina
Pan Rohleder Břetislav
Pan Vyjídáček Pavel
Paní Leibnerová Marie

Paní Pospíšilová Margit
Paní Kubátová Marie
Paní Vařeková Ludmila
Paní Slepánková Danuše
Pan Ellner Jiří
Pan Šustek Petr
Pan Blaschke František
Paní Nejezchlebová Ludmila
Paní Rohlederová Jaroslava
Paní Nosková Marie
Paní Pluskalová Marie
Pan Slepánek Rostislav
Pan Havlíček Antonín

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
73. Závěrem

V minulém pokračování dějin hradu jsme dospěli
do období, kdy končila 2. světová válka. Domnívám
se, že to jsou léta, kdy bych měl z několika důvodů procházku historií ukončit. Zdá se to téměř neuvěřitelné,
ale od doby, kdy byla uveřejněna její první část, uplynulo více než 12 let. Snad se mi za tu dobu alespoň zčásti
podařilo zaujmout čtenáře a rozšířit jim jejich povědomí o nejdůležitějších osobnostech a událostech, jež
byly s hradem, městečkem Bouzovem a v řadě případů také s celým bouzovským panstvím spojeny.
Pověstí jsem první díl zahájil, pověstí bych rád také
celé putování ukončil. Na závěr jsem vybral jednu,
kterou ve své knížce „Báje a pověsti“ uveřejnil Martin
Strouhal, asi největší znalec pověstí z kraje kolem Bouzova, a kterou nazval „O bouzovských pokušeních“.
Na památku po jednom z nich zůstal údajně obrázek
namalovaný na plechu, nacházející se v místech poblíž Špránku, tam, kde začínají javoříčské louky. Obrázek z plechu již dávno zmizel, zbyly na něm pouze
důlky, které vyrazily broky.
Na bouzovské panství přišel nový myslivecký mládenec. Byl si vědom toho, že pro svou postavu a příjemný vzhled mu každý vyhoví a také dívky mu věnují
své srdce. Není divu, že se z něho stal pyšný člověk,
který se přestal bát dokonce i Boha.
Jednoho dne se na hradě konala slavnost, a mládenec proto dostal za úkol zastřelit na hostinu jelena.
Se správcovými slovy „Svěřuji vám tuto úlohu, protože
vím, že na vás je možno se spolehnouti, že jste výborný střelec, že nezklamete…“ se mládenec vydal do kadeřínských lesů na lov.
Jist úspěchem si ale mládenec nebyl. Místo, aby se
při cestě do lesa u svatého obrázku poblíž Špránku
pomodlil a požádal o pomoc při lovu, ozvalo se z jeho

úst: „Já musím jelena dostati, jinak by nebyl svatý Hubert patronem myslivců!“
Lovecké štěstí se ale na mládence neusmálo. Marně čekal celou noc v kadeřínských lesích
na zvěř až do rána, kdy se s prázdnou vracel na
hrad. Když se přiblížil ke svatému obrázku, popadlo
ho vztek na všechny svaté, kteří mu nepomohli, sundal pušku a přímo do obrázku střelil. Odplata na sebe
nenechala dlouho čekat. Mládenec v rozčilení spadl
z lávky do potoka a o kámen si v něm rozbil hlavu.
Ve vodě ho pak mrtvého našli lidé, kteří tudy později
ráno procházeli, a od té doby se v těchto místech začalo zjevovat pokušení.
Tak tomu bylo až do doby, kdy jel bouzovský kněz
vozem s kočím a kostelníkem do Javoříčka k nemocnému člověku. Když měli ale koně přejet lávku u potoka, náhle se zastavili a za žádnou cenu se nechtěli
pohnout. Z okénka vozu se vyklonil kněz a udělal ve
vzduchu znamení kříže. Vtom uviděl pod hladinou
černou rakev. Tiše se začal modlit za odpočinutí a posmrtný klid všech nešťastných duší a pokropil místo
s rakví svěcenou vodou.
Výsledek se dostavil během chvilky. Koně se znovu
rozběhli po cestě a v klidu potok přeběhli. Na knězův
dotaz, zda vozka nebo kostelník něco ve vodě viděli,
oba svorně odpověděli, že si ničeho zvláštního nevšimli.
„Od té doby byla kletba s tohoto místa sňata a duše
mládencova měla pokoj. Pokušení již nikdy nikoho nezastavilo.“
Tolik tedy na závěr putování historií Bouzovska.
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok přeje všem čtenářům Bouzovských novin
Jiří Marek

VÝZKUM

Vzhledem k tomu, že je řada dotazů ohledně prováděného archeologického výzkumu při rekonstrukci náměstí,
zveřejňujeme touto cestou zprávu týkající se tohoto výzkumu.

BOUZOV (okr. Olomouc)
Intravilán, parc. č. 688/1, 688/9, 688/10 a 691. Vrcholný středověk, novověk. Sídliště,
městečko, komunikace. Záchranný výzkum.
Lokalizace: plocha mezi body v S-JTSK: 1) Y:571673,64 X:1106568,15, 2) Y: 571681,58
X:1106615,78; 3) 571688,99 X: 1106622,66;4) Y :571696,13 X:1106687,21; 5) Y:571665,44
X:1106679,01; 6) Y: 571650,36 X:1106572,91.
Lokalizace: linie mezi body v S-JTSK: 1) Y :571794,56 X:1106632,71; 2) Y:571784,77
X:1106607,31; 3) Y :571687,4 X:1106619,22.
V průběhu podzimních měsíců roku 2012 a jarních měsíců roku 2013, avšak s přestávkou v mrazivém období, probíhal záchranný
archeologický výzkum v prostoru téměř celého náměstí v Bouzově. Tento výzkum byl vyvolán celkovou rekonstrukcí spojenou
s výstavbou nové kanalizace ve výše zmíněném prostoru.
V prvé fázi byly sledovány a dokumentovány profily výkopů pro kanálové stoky a odlučovač ropných látek. Tyto linie na
několika místech proťaly novověké kamenné trativody a vápenné jámy, nejčastěji s výplněmi z průběhu 18. až 19. století.
Z těchto výkopů pocházelo mnoho fragmentů cihel, s největší pravděpodobností místní produkce, a dále množství kovářských (?)
strusek. Zvláště pak před čp. 2, 40, 3 a 4 (od severu k západu) byla dokumentována novověká souvrství s nahodilým druhotným
výskytem středověké keramiky, jejichž báze spočívala nejhlouběji 0,5–0,6 m pod stávajícím povrchem. Z místa někdejšího
rybníku, zrušeného na počátku 20. stol., jenž se původně nalézal v prostoru téměř celé parcely č. 688/9, pochází z druhotné
polohy železná spojka dřevěného potrubí. Trasa tohoto vodovodu (?) je však neznámá. Rovněž i linie kanalizačních výkopů,
která v délce přibližně 98,5 m vedla z náměstí směrem k západu (příjezdová komunikace k hradu), a to až k farnímu kostelu
sv. Gotharda a odtamtud dále již na parcele č. 691 k jihu, proťala převážně novověká souvrství. Jejich báze, zvláště v místě
křižovatky s náměstím, spočívala na jílovitém podloží v hloubkách více než 1,0 m. Na uloženinách komunikačního charakteru,
s maximální mocností kolem 0,2 m, byla patrná jednorázová mladá novověká dorovnávka terénu. Tento stav byl pozorován
a dokumentován až ke kostelu, kde báze těchto uloženin byla již v poněkud menších hloubkách.
Na parcele č. 691 byly však archeologické situace v převážné míře porušeny recentními výkopy. Intaktní geologické podloží je
na lokalitě tvořeno světlými hnědožlutými jíly s lokální mírnou přítomností až středních kamínků, přičemž během výzkumu, a to
ani v nejhlubších výkopech přesahujících 3,0 m, nebylo nikde dosaženo skály.
V dalších liniích kanálových výkopů podél západní strany náměstí, v prostoru před čp. 79, 13, 30 a 14, byly dokumentovány
profily různě mocných souvrství, jejichž báze kolísaly od hloubky 0,3 m až po 1,5 m pod stávajícím terénem. Tyto uloženiny,
jejichž plynulý nárůst byl zřetelný zvláště k východu, tedy směrem z mírného svahu, byly datovatelné od průběhu 14. stol.
(světlá béžová písčitá keramika typická pro olomoucký keramický okruh), až po mladý novověk. Lokálně bylo možno pozorovat
výraznou kulturní vrstvu s keramikou konce 15. stol. až průběhu 16. stol. Přibližně uprostřed parcely č. 688/1 byl v délce cca
8 m, a to ve směru východ – západ, zjištěn mohutný zahloubený objekt, kdy jeho báze nebylo dosaženo ani v hloubce 2,8 m
pod stávajícím povrchem. Vzorkováním byla z nejhlubších míst, z uloženiny mající charakter vodou přeplaveného podloží
a s obsahem organogenních příměsí, získána keramika z průběhu 15. stol. Funkce tohoto objektu neznámého účelu (vodní
nádrž?) skončila s největší pravděpodobností na počátku 16. stol., kdy byl téměř jednorázově zasypán.
Ke klíčovému zjištění došlo v průběhu hloubení přípojky k usedlosti čp. 14. Přímo u zdi domu zde byla v šířce cca 0,7 m
zdokumentována část zahloubeného suterénu s četnými fragmenty mazanic a s keramikou z průběhu 14. stol., přičemž jeho báze
se nacházela v hloubce více než 1,7 m. Část jiného zahloubeného suterénu, s požárovými výplněmi z období raného novověku
a o šířce 0,5–0,6 m, byla zjištěna i před čp. 3. Zdejší přípojka však byla hloubena pouze 1,1 m pod stávající povrch a báze
výkopu tak bohužel nebylo dosaženo. Obdobná stratigrafická zjištění, jak bylo popsáno výše v souvislosti s dokumentací profilů
kanálových rýh, byla potvrzena i celkem ve třech plošných sondách. První byla položena v J části parcely č. 688/9 a měla rozměry
2 x 1 m, druhá před čp. 13 o rozměrech 2 x 3,5 m a poslední před čp. 79 s rozměry cca 4 x 8,5 m. Zvláště v prostoru posledně
zmíněné sondy byly zjištěny uloženiny překvapivě bohaté na poměrně velké fragmenty keramiky z průběhu 15. a 16. stol.
Přítomno bylo rovněž množství fragmentů přepálené mazanice, železářských strusek a ojediněle i cihel. Nejstarší keramika i zde
odpovídá průběhu 14. stol. Prozatím nikde v prostoru stávajícího bouzovského náměstí, a ani v areálu hradu, nebyla zjištěna
starší keramika než z průběhu 14. stol. První písemná zmínka o lokalitě, v souvislosti s hradem, se váže k roku 1317. Nejstarší
zjištěná keramika ze stávajícího katastru Bouzova, pochází z místní trati „Na nivě”, z blízkosti původně farního kostela sv. Maří
Magdaleny. Byla datována do období kolem poloviny 13. stol. K objevu této lokality došlo v roce 2007.
Karel Faltýnek, Pavel Šlézar, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
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Nastal čas adventní,
ale my ve škole jsme
rozhodně neulehli k zimnímu spánku. Stále se
něco děje a stále něco
připravujeme a na něco se
těšíme.
Napřed zavzpomínáme na to, z čeho jsme
se už radovali. Máme
za sebou letošní divadelní událost sezóny.
Druhý stupeň navštívil
olomoucké Moravské divadlo a potěšil se podívanou na muzikál Noc na
Karlštejně. Však jsme
také na vstupenky čekali celé tři roky, představení je velice úspěšné,
tudíž i stále vyprodané.
Děti z prvního stupně
zase shlédli ve stejném
divadle pohádku s písničkami Koloběžka první a byli také moc spokojené.
Krásnou akci nám připravili na 11. listopad místní hasiči. Na Den válečných veteránů nás zapojili do branné
hry - běhu s plněním úkolů na stanovištích, závod probíhal na Taliánce. Krásně jsme si zasoutěžili a užili
si vcelku chladného ale jinak příjemného podzimního dne. Děkujeme moc našim hasičům, jmenovitě panu
Dušanu Tejkalovi a ostatním dobrovolným pořadatelům za zajištění této skvělé akce. Možná jsme založili
novou tradici, ke které se budeme rádi vracet.
Taky jsme navštívili archeologickou výstavu v Litovli, prohlédli jsme si historické nálezy, poučili se o minulosti
a sami si zahráli na archeology a restaurátory.
A teď už co nás v nejbližší době čeká. Začíná advent, což pro nás znamená společné zpívání u stromečku
každé pondělí. Vždy si užijeme krásné pospolitosti, koled a křehké předvánoční atmosféry. Rychleji nám pak
utíká čekání na Vánoce. Za krásný stromeček mnohokrát děkujeme panu Vítu Foltasovi, který každoročně
s velkou ochotou vybere pro školu nejhezčí ze smrčků. Necháme se překvapit, zda nás ve škole navštíví Mikuláš
s čertem a zda před ním obstojíme. A pak už vypukne dlouho chystaný školní jarmark, který se jako vždy
odehraje pod obecním stromkem na náměstí v Bouzově v sobotu 14. 12. od 16:00 hodin. Nachystali jsme si
pro vás zajímavý program a společně si zakousneme něco dobrého a něčím hřejivým to zapijeme. Už se na vás
všechny moc těšíme.
Potom už nás čekají tentokrát
dlouhé,
čtrnáctidenní
vánoční
prázdniny .
Na závěr chceme připomenout, že
můžete náš školní život sledovat na
webových stránkách www.zsbouzov.cz,
kde najdete denně nové aktuality
o tom, co se ve škole děje, spoustu
fotek, stále čerstvý jídelníček a mnoho
dalších zajímavostí.
Všem přejeme do nového roku
zdraví, štěstí, spokojenost, ať vás
potkávají jen samé dobré zprávy a ať
se všichni rádi a často setkáváme
a vytváříme si tak příjemné společné
zážitky.
Za školu, školku, jídelnu a družinu
Mgr. Andrea Řezníčková,
ředitelka organizace
a všichni zaměstnanci, žáci a děti.

KAM SE PODĚL ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM?
Je poslední den v měsíci a čeká mě celý den na cestách. Když není zrovna poctivé náledí, musím uznat,
že mě to i baví. Mám možnost vylétnout z puchu svojí
dílny, někam jinam na čerstvý vzduch, prostě odreagovat se a odpočinout si nějakou jinou aktivitou. Nevyrážím před svítáním, zas tak na spěch nemám. Netoužím se ani zaplantat do ranních dopravních špiček,
které se tvoří přirozeně u větších měst a míst s vysokou zaměstnaností. Mezi osmou a devátou je časem
vypozorovaný ideál, kdy vyrazit na cestu.
Je poslední den v měsíci, je to i poslední možnost
zaplatit na poště inkasní lístek. Abych nezapomněl,
mám lístky nachystané s doklady a věcmi na cestu.
Naše drobná, nová, asi ne úplně reprezentativní bouzovská poštovna má ale ještě zavřeno. Uznale zkonstatuji, že čas je relativní, i když si vzpomenu na ještě
nedávnou dobu, že ze všech státních úřadů byla pošta
vždycky „ranní ptáče“.
V Olomouci mají také poštu, pojedu okolo, tak se
zastavím tam. Pošta je to veliká, okénka ve vestibulu
jsou na obou stranách. Dva „lidské hady“ zákazníci
tvoří u dvou okének, tak jdu k okénku, kde nestojí
nikdo. Slušně pozdravím, paní očividně proberu z letargie a mezírkou na přepážce ji vsunuji inkasní lístky. Nechápavě na mě hledí a prstem mě vysunuje lístky zpět a druhým mi ukazuje na jednoho z „hadů“. To
vše beze slov, když nepočítám svoje „děkuji“. Lidský
had s nápisem „platby, inkaso, atd.“ mizí a dorůstá
celkem svižně. Přijdu na řadu a paní po mě vyžaduje
lístek.
„Aha?“, odpovím ji a dělám, jako že nic. Odcházím,
a všimnu si hloučku lidí kolem uťapané bedny. Chvíli pozoruji a studuji, co mám zmáčknout, abych měl
svůj lístek s pořadovým číslem. Většina klientů je ve
vyšším věku, ale stroj ovládají jako ostřílení gambleři.
Po chvilce mám lístek s číslem 256. Jako by ta mašina věděla, že nemám rád lichá čísla. Na displeji „mojí“
přepážky poblikává číslo 211. Vedle vchodových dveří
stojí automat na kávu, tak proč ne. S kelímkem kávy
čas utíká lépe a mladá paní, možná slečna, se na mě
neočekávaně usmívá. Podle rychlých pohybů je to profesionálka na svém místě. Slušně ještě požádám o
známku na dopis. Paní mě slovy pošle k okénku, kde
jsem byl prvně. Ještě mi polohlasem prozradí, že tam
číslo mít nemusím. Zněle poděkuji, odcházím nakonec s dobrým pocitem, že to ještě není všechno tak
marné.
„Prosím o deset normálních známek na dopis.“
Paní, opět beze slov, mi naučeným pohybem podsunuje deset prezidentů.
„Zemana tedy olizovat nechci! Nemáte jiné? Třeba
takové ty samolepící v sešitku.“
„Tak počkejte.“ Paní vyloudila nepatrný náznak
úsměvu a natahuje se pro velkou knihu plnou známek.
„V sešitku mám Čtyřlístek a pak ještě tyhle nové,
vánoční.“
„Bobíka s Fifinkou mám ještě doma a ty nové se mi
moc nelíbí. A v nesešitku?“
„Mám tu ještě pěkné s rosničkou, ale mám poslední dvě.“
„Prima, teď potřebuji hlavně jednu.“ Paní si vtahuje dopis zpátky do mezírky i s olíznutou žabičkou.
A s nepřeslechnutelným „na shledanou“ se loučíme
jako staří známí. U hloučku „poštovních gamblerů“,
vyhazuji kelímek od kávy do odpadkového koše. Je už
sice tři čtvrtě na deset, ale mám zas novou zkušenost.
Sedám do auta, Brno je ještě kus cesty.

Není to dlouho, co jsem poslouchal v rozhlase, jaké
má Česká pošta trápení. Jedno z řešení prý má být,
že doručení zásilky, běžné dnes ze dne na den, bude
standardně za dny dva nebo tři. Vrcholem této úvahy
bylo sdělení, že ale za příplatek pošta zásilku ze dne
na den doručí. Pár korun na zásilce poštu asi vytrhne
z bídy. Nedokážu si představit, že někdo pošle psaní
s příplatkem třeba do Bezděkova, tak jako pošťák tam
pojedu s jedním dopisem a zbytek nechám na poště,
protože dneska normálně bez příplatku nedoručujeme. V celém systému to vytvoří akorát zmatek. Bude
to podobný „kočkopes“, jako když sednete do restaurace, která bude chtít šetřit jako Česká pošta, objednáte si ze stálého jídelního lístku vepřo knedlo zelo,
nebo svíčkovou, ale protože je úterý a vaříme dnes přílohu jen rýži, tak máte smůlu. Knedlík nebo brambor
v úterý nevaříme! Ale za příplatek, když hodinu počkáte, tak vám ten knedlíček nachystáme. To už nemá daleko k vrcholu absurdity.
Normálně se tomu říká systém. Když někdo něco
dělá, nebo něco tvoří, tak mít dobrý systém je důležité. Nikdy to nedosáhne k úplné dokonalosti, ale tak
nějak to po určitou dobu jednoduše funguje a staré
ověřené praktiky není nutné měnit.
Přijde mi ještě zvláštní jedna věc. Chápu, že státnímu molochu konkurence zásilkových služeb slušně
zaváří. Být ale v něčem frajer, jednoduše být prostě
dobrej, tak konkurence už z principu, přeci nemůže
být velký problém. Konkurence nám má jen ukázat
skulinku, kde nám do lodi prosakuje voda. Doručovací vzdálenost zkrátit nelze. Na tom jsou všechny zásilkové firmy stejně. Mít v každé větší obci pobočku, jako
má Česká pošta, to už musí být z principu velké plus.
Starý zaběhnutý systém, užívaný desítky let, může být
jen lepší.
Malé srovnání s pivovarským světem. Když si představím velký pivovar, třeba Plzeň, zrovna takovou Plzeň koupíte snad na každém rohu. V posledních letech boomu malých pivovarů nám trh jejich produkcí
zpestřují celkem usilovně. Ne vždy jsou to piva na vysoké úrovni, najdete uvařené kousky zcela podprahové a nechutné. Většina jich je ale dobrá, ne-li výborná.
Nezaznamenal jsem reakci, že by v Plzni omezovali výrobu, nebo v nějakém jiném velkém pivovaru. Jestliže
někde velký pivovar má existenční potíže, tak to jistě
není na vrub konkurence malých pivovarů. Tam asi
dělají něco špatně.
V předvánočním čase jsou pro obchodníky žně. Pro
Českou poštu taky. Argumenty typu, že klesá množství lisovních zásilek, platby se už konají hojně přes
internet, služby jako telegram zcela zmizely, každý
má mobilní telefon, a poště ubývá práce. To je špatně. Když nastanou žně, práce je najednou víc než
hodně, tak je to zase špatně. Tak teď nevím. Určité výkyvy v pracovním rytmu jsou snad v každém oboru.
V cukrovaru mají teď taky řepnou kampaň, aby potom
v létě zaměstnanci mohli užívat volnějšího tempa. Já
to nemám jinak, ale já už jsem si za ty roky nějak zvykl
a beru to tak. Když vyrazíte na procházku, z ničeho nic
začne hustě pršet a nemáte deštník, přirozeně přidáte
do kroku někam se schovat. Život je taková procházka
po Světě. Když svítí sluníčko, je to skvělé, občas ale
zaprší.
Kdo má vrchol sezóny koncem roku, tomu přeju
hodně sil a dobré nálady. Kdo to má „na salámu“, tak
pohodový předvánoční čas. Jinak všem dohromady
přeju klidné svátky a v novém roce hodně zdraví.
Michal Mayer

Sokol Bouzov
mezi železnými muži
Sokolský zástupce v závodech dlouhého triatlonu,
Vláďa Řezníček ukončil v říjnu úspěšnou sportovní sezónu. V závodech Českého poháru (Czechman tour)
obsahujícího 7 závodů obsadil konečné 3. místo ve
své kategorii. Závěrečné vyhlášení výsledků poháru
probíhalo jako součást společenského večera Král triatlonu v Praze v hotelu Aquapalace v listopadu 2019.
Těší nás, že mezi nejlepšími triatlonisty v republice byl
dekorován i zástupce Sokola Bouzov. Závodem mimo
rámec Českého poháru je charitativní extremní triatlon Winterman. Uzavírá v půlce října triatlonistům
v Česku sezónu. Závod obsazený hojnou zahraniční

účastí je pro zúčastněné výjimečný. Devět kilometrů
plavání v řece Labe v Děčíně při teplotě vody 11 stupňů Celsia, kolo v délce 180 km s převýšením 3,5 km
a běžecký maraton s cílem na vrcholu Ještědu. Každý,
kdo se dostane do cíle v časovém limitu, je vítězem.
A mezi klasifikovanými v cíli byl i náš sokolský reprezentant. Výtěžek tohoto závodu je věnován na dětské
kardiocentrum v Motole.
Blahopřejeme k výbornému úspěchu a přejeme našemu závodníkovi další sportovní úspěchy nejen v příští
závodní sezóně.
Za Sokol Bouzov Petr Formánek

Letošní úspěchy hasičů z Olešnice
Hasiči i hasičky v roce 2019 měli nabitý program. Účastnili se třech hasičských
lig v požárním útoku. Přes zimu se pilně
trénovalo a na jaře byli všichni plni očekávání. Kluci předčili všechna svá očekávání a uspěli v plně nabité konkurenci. Holkám se v letošní sezóně tolik nedařilo.
Oba dva týmu se zúčastnily Biomac
Hanácké extraligy, Noční olomoucké ligy
a navíc i Velké ceny Blanenska. Biomac
Hanácká extraliga se skládala z deseti
závodů. Poslední z nich byl uspořádán
Olešnickými hasiči na Bouzově. V této
lize obě družstva soutěží řadu let. Kluci si vyzkoušeli, jaké to je stát v závěrečném hodnocení na druhém nebo třetím
stupínku. Chybělo jim jen celkové vítězství v seriálu, a to se povedlo urvat letos.
Děvčatům se dařilo o poznání méně, ale
do TOP10 se jim nakonec povedlo probojovat.
Noční olomoucká liga vznikla v roce 2017 a od
samého začátku se jí olešničtí hasiči účastní a ani
letošní rok nebyl výjimkou. Kromě toho už druhým
rokem pořádají jeden ze závodů zařazený do této
ligy, který se v tomto roce taktéž uskutečnil na Bouzově z důvodu úpravy hřiště na Olešnicích. Družstvo žen odběhlo jen tři ze sedmi závodů proto nikdo ani nečekal, že by promluvilo do konečného
pořadí. Ovšem u kluků byla zcela odlišná situace.
Vynechali jen jediný závod a prali se o ty nejvyšší
příčky ligy.

Velké ceny Blanenska se muži
účastnili již v sezóně 2016 a velmi
se jim tam líbilo, proto se rozhodli opět navštívit Jihomoravský kraj.
Tato liga je dvanáctikolová. Muži
se zúčastnili všech kol a ženy pěti.
Na Blanensku je spousta kvalitních
týmů. Kluci se s konkurencí dokázali velice dobře
poprat a obsadili celkově druhé místo.
Malé shrnutí. Kluci z X-teamu Olešnice se pro letošní sezónu stali mistry Biomac Hanácké extraligy, vicemistry Olomoucké noční ligy a v neposlední
řadě vicemistry Velké ceny Blanenska. V příštím roce
se dál budou holky účastnit
bojů v těchto ligách. U X-teamu
bude posun na vyšší úroveň,
bude aktivně soutěžit v Extralize České republiky v požárním
útoku.
Dále se členové sboru zapojily do některých školení pro JPO
V (Marek Heinrich, Josef Mlčoch
ml., Juraj Vaňák).
Na závěr velké díky všem, co
pomáhají při naši činnosti, ať
členům sboru tak i sponzorům
a Obci Bouzov.
Děkujeme za SDH Olešnice
Martina Hubáčková
a Jiří Dudek

OHLÉDNUTÍ
Vážení spoluobčané,
o novém spolku DAMIŠKO, z.s.
v Jeřmani, jsme Vás poprvé informovali v zářijových Bouzovských
listech. Za tu dobu jsme stihli uspořádat spoustu herních dnů a zábavných aktivit pro děti či dospělé.
Zároveň bychom chtěli poděkovat
Všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas a pomáhali
s přípravami a organizací na akcích, sponzorům za dary na ceny
pro děti i dospělé a Všem, kteří
nás v našich aktivitách podporují.
„Jste úžasní, děkujeme!“

Pojďme se tedy malinko ohlédnout
zpět, abychom Vás alespoň o některých uběhlých událostech informovali.

V Jeřmani 10. srpna 2019 jsme pořádali Nohejbal na pohodu. Turnaj
se nesl v poklidném duchu. Hráči
si bezvadně zahráli a protáhli své
tělo. A jak bývá zvykem na každém turnaji, i u nás se mohli hráči
těšit na výhry. Po celou dobu bylo
zajištěno občerstvení. Nejen hráči,
ale také diváci, si mohli posedět,

popít či poklábosit v nově
vybudovaném
posezení sportovního areálu.
Hned následující den 11. srpna 2019 jsme
na hřišti uspořádali, tentokrát pro děti
a jejich rodiče
Bublinkový
den. Den byl
přímo stvořený na tvoření bublin.
Bubliny létaly vzduchem a stoupali
vysoko do oblak. Pro děti jsme si připravili mnoho stanovišť
s úkoly, na
které se čekali dlouhé
fronty, protože přišlo
dětí víc než
požehnaně.
Čekal
na
ně bazének
plných vodních perel,
hladový žralok, vodní střelba do kelímků, praskání balónků, vytváření
bublin, tvoření antistresového balónku a mnoho dalšího.
Chtěli bychom i za děti poděkovat
panu starostovi a hasičům JSDH
Bouzov, kteří za námi přijeli a vytvořili úžasnou pěnu. Ta měla obrovský úspěch.
Dne 15. září proběhlo Herní odpoledne - již už druhé v pořadí.
Nakoupili jsme pro Vás nové hry od
značky ALBI, a proto jsme je hned
tento den také vyzkoušeli.

Měli jsme pro Vás také novinku!
Vytvořili jsme kreativní kouteček
pro ty, co nemají chuť si něco zrovna hrát. V koutečku jsme se tentokrát zaměřili na kamínky a jejich
malbu, na které se malovalo speciální barvou.

Jako zatím poslední větší akce
Kdo se bojí, nesmí do lesa, se

konala 5. října 2019. To nás navštívily strašidla a pohádkové bytosti,
které na malou chvíli osídlily les
v Jeřmani. Počasí
sice nepřálo, ale
účast byla přesto
nemalá. Nebojácní účastníci dostali na začátku
od
čarodějnice
soutěžní kartičku, na kterou jim za
splnění úkolu strašidla natiskla příslušné razítko a poté je strašidelný
průvodce vypustil do víru tmavého lesa, plného
nástrah a hrůz.
V lese narazili na
ježibabu, čerty,
vodníka, jezinky,
prince s princeznou, ale také na
zombíka, čarodějnice, indiány
či piráta. Na hřišti na děti čekali
Mickey a Mini,
kteří si dětmi zatančili a zasoutěžili a rozdali všem dětem odměny.
Všem zúčastněným děkujeme za
přízeň a těšíme se na další Vaši
návštěvu na připravovaných akcí
i v příštím roce, například na Maškarním reji, který se bude konat
18. 1. 2020 na Bouzově v sále obecního úřadu.
Informace o akcích připravovaných i proběhlých a fotografie můžete nalézt na našich stránkách
www. damisko.cz a na našem facebooku.
Krásné svátky a hodně štěstí v novém roce.
Spolek DAMIŠKO, s.z.

ZPRÁVY
Z BOUZOVSKÉ FARNOSTI
Vánoční pořad bohoslužeb
Úterý 24. 12.
Štědrý den

14:00 – Jesličková hra. Kostel sv. Gotharda.
Účinkují místní dě�
21:00 – Bouzov, půlnoční

Středa 25. 12.
Slavnost
Narození Páně

9:00 – Bouzov, mše svatá

Čtvrtek 26. 12.
sv. Štěpán

9:00 – Bouzov, mše svatá

Neděle 29. 12.
Sv. Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa

10:30 - Bouzov – mše sv. za arcivévodu
Evžena. Mši svatou doprovodí dechová
Holoubkova kapela. Zazní i koledy.

Středa 1. 1. Nový rok
Slavnost Matky Boží
Panny Marie

9:00 – Bouzov, mše svatá

24. 12. 2019 Jesličková hra

Neděle 29. 12. 2019
Pozvánka na mši
za arcivévodu Evžena

srdečně zveme na mši svatou
slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra Řádu německých
rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Mše svatá se koná v neděli
29. prosince u příležitosti
65. výročí jeho úmrtí.
Mše svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela.
Zazní i koledy...

Neděle 5. 1. 2020 Tříkrálový koncert

17:00 hod v Radničním sále.
Zazní skladby v podání Zábřežského komorního orchestru:
Pavel Josef Vejvanovský: Serenade per orchestra Andante
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata á 4
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina á 8
František Václav Míča: Zpívaná rozjímání – Sinfonia,
Aria 2., Aria 6., Aria 9., Aria 12., Coro
Edvard Grieg: Peer Gynt - Aase´s Deth, Anitra´s Dance, In the Hall of Mountain King, Solvieg´s Song
Dirigent: Milan Plodek
Soprán: Hana Suchá
Trubka:
Stanislav Bartošek ml.,
Stanislav Bartošek st.

Tříkrálová sbírka 2020
Ve 14:00 hod. v bouzovském kostele začínáme naše
Putování do Betléma. Přijďte se podívat, jak to tehdy
bylo, když se narodil Ježíšek. Poslechnout a zazpívat
si známé koledy. Postavit si figurku do Betléma. A vyslechnout si vyhodnocení adventní soutěže.

Letecká nehoda na Bouzově

Události, které jsou v našich myslích uložené jako
nedávné, se ve skutečnosti v lidském životě už staly
dávno. Tak je tomu i s leteckou nehodou na Bouzově, která se stala ve čtvrtek 23. února 1989. Dnešní
třicátníci mnohdy ani neví, co se to tehdy u Bouzova vlastně stalo. O této události existuje mnoho fám,
popřípadě dohadů i výmyslů. Dnes je už možné se
dostat k vojenským dokumentům, což za minulého
režimu bylo úplně nemyslitelné. A tak se můžeme dovědět, co se tehdy asi stalo a jaké byly závěry vyšetřovací komise.
Rok 1989 máme všichni spojený se 17. listopadem
a počátkem tzv. „Sametové revoluce“. Byl to však rok
pro letectvo ČSLA velmi tragický, vždyť v tomto roce
došlo k devíti leteckým nehodám, při kterých zahynulo pět letců. Mezi nimi byl i zalétávací pilot pplk.
Ladislav Žídek z Leteckých opraven Kbely. Nehody se
převážně staly na sovětských letounech MIG 21, SU 7
a SU 22.
A co se tedy 23. února 1989 vlastně stalo? Toho
dne startoval velmi zkušený zalétávací pilot pplk. Ladislav Žídek k druhému letu stroje MIG 21 vyrobeného
v roce 1972 pod výrobním číslem 261107, který patřil
4. stíhacímu pluku z Pardubic a byl po náročné gene-

V prvních lednových dnech roku 2020 bude opět probíhat Tříkrálová sbírka. Navštíví Vás koledníci s přáním požehnání do nového roku a s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory všem
nepříznivým okolnostem našeho života. Svým darem
pomůžete mnoha lidem tuto naději naplňovat.

rální opravě. Generální oprava letounu proběhla v LO
Kbely. Po tomto letu měl být letoun předán k užívání
mateřské jednotce v Pardubicích. Inkriminovaný let
začíná 23. února ve 13.02 hod. z letiště ve Kbelích. Po
startu pplk. Žídek vystoupal do výchozího bodu Český
Brod a potom po trati přes otočný bod Tábor na výšku
8 550 m, poté přešel na spojení s naváděcím stanovištěm. Vše probíhalo naprosto bez problémů. Všechny
pokyny řídícího střediska plnil pilot rychle a přesně.
V zatáčce zapnul forsáž (přídavné spalování) a převedl
letoun do stoupání a zvyšoval rychlost na 1,9 – 2 M, to
ve výšce 12 000 m. Ve 13.16 hod. dostal pilot pokyn
k zahájení zatáčky a stoupání do 18 km. Ten potvrdil
příjem zprávy slovy: „ Začínám výskok“ a začal stoupat. V průběhu následujících 30–40 vteřin letovod zjistil, že pilot pokračuje v přímém letu a začíná klesat.
Na další volání již neodpověděl a podle záznamu radaru neustále zvyšoval úhel klesání. Stroj se nadzvukovou rychlostí řítil k zemi. Několik místních občanů
jej zhlédlo krátce před dopadem, kdy se za snížené
viditelnosti vyřítil z mraků. Nikdo si v té chvíli neuvědomil, co se to stalo. Následující třesk a detonace
ukončila let MIGu 21 na poli u Pivovaru, poblíž nynější
úpravny pitné vody. Na místě dopadu se nenacházelo

téměř nic, kromě načechrané zeminy a několika malých úlomků kovu.
Ihned po nehodě byla ustavena vyšetřovací komise, která se odebrala na místo nehody. Bylo zjištěno, že letoun narazil do země kurzem 90° a úhlem
70 - 80° v pravém náklonu. Rychlost dopadu byla odhadnuta na 1 200 – 1 400 km/hod. Po letounu zůstal
kráter o průměru 10 m. Na povrchu nezůstalo téměř
nic. Poněvadž MIG 21 F nemá havarijní zapisovač
(černá skříňka), bylo třeba vyzvednout trosky. Ty byly
vytěženy bagrem a vojáci z LOK a základní vojenské
služby ručně vybírali úlomky stroje. Letoun byl roztříštěn na velmi malé trosky, které se většinou po
vyzvednutí úplně rozpadaly a tak se podařilo získat
jen velmi málo zbytků stroje. Z pilota byla nalezena
jen drobná část tkáně. Poslední zbytky letadla se podařilo najít v hloubce 10 m. Znalecká expertýza, na
základě stavu trosek, nebyla schopna prokázat technickou závadu. Biochemickým rozborem nalezené
tkáně byla prokázána negativní psychická emoce,
která se mohla rozvinout jako následek poranění pilota za letu. Pilot z nějakých důvodů ztratil schopnost
ovládat letoun, ale žil.
Vyšetřovací tým stanovil okruh možných příležitostí, nejpravděpodobnější varianta byla prasknutí překrytu kabiny. Tím mohlo dojít k dekompresi
a k zranění pilota úlomky plexiskla z překrytu, popřípadě k porušení jeho přetlakového oděvu. Zajímavým
závěrem bylo konstatování, že v případě totálního
prudkého snížení tlaku vzduchu v kabině, mohlo dojít
i k destrukci skel palubních přístrojů a následujícím
fatálním následkům pro pilota.
Poněvadž v době nehody zmiňovaný pilot měl již
téměř 50 roků, nemohla se ani vyloučit eventualita
infarktu. Vyloučeno nebylo ani technické selhání nějakého systému letadla. Nebyla vyloučena ani eventualita sebevraždy. Bylo zjištěno, že pilot v té době
prožíval životní krizi v osobním životě. Všichni, kteří jej v té době znali, udávají, že byl v pohodě. Svědkyně, žena, která mu připravovala pilotní výstroj
a pomáhala též při oblékání přetlakového oděvu,
odpověděla, že Láďa byla samá legrace a nebylo na
něm nic zvláštního vidět.
Tedy nejpravděpodobnější závěr, že za letecké
neštěstí u Bouzova a smrt výborného letce pplk. Ladislava Žídka může plexisklový překryt kabiny. Podle
vlastního rozhovoru s přítelem pplk. Žídka plk. Hornou jsem se dověděl, že takových patálií s překrytem
zažil několik. U jedné vzpomíná, že podobná situace se stala dalšímu kolegovi. Překryt se utrhl a jen
díky tomu, že pilot byl menšího vzrůstu a seděl dosti
nízko, nemohl proud vzduchu učinit nezvratné škody. Také se pohyboval v nízkých, na rozdíl do Žídka, letových hladinách a to mu asi zachránilo život.
Plk. Žídek byl fešák a dosti narostlý, takže se do kabiny sotva vešel. I to mohlo hrát velmi důležitou roli
a hlavně ta výška letu. Destrukce kabiny mohla způsobit zranění, též přerušení přísunu kyslíku a následující bezvědomí. Z historické literatury vím o jednom
našem letci z druhé světové války, že s ohromným
štěstím takovou patálii přežil. Jednalo se o Flt. Antonína Lišku, který při prudkém stoupání a pronásledování nepřítele upadl do bezvědomí. V řídké vrstvě atmosféry, kdy letoun přestal stoupat, přešel do
prudkého klesání na plný plyn a v přízemní výšce se
Spitfire, který nebyl konstruován na rychlosti téměř
zvuku, se roztrhl. A pilot jen díky ohromnému štěstí
a náhodě přežil. Otevřela se část padáku, nikdo neví
jak, a pilot s velmi těžkými zraněními přežil. Dokonce
se vrátil i k létání, ale pouze jen dopravních letadel.

Podobný případ se stal i mému velmi dobrému známému p. Ladislavu Valouškovi (mnozí si jej pamatují
z besed na naší škole). Ten při prudkém stoupání do
výšky začal pomalu „usínat“. Poněvadž věděl o případu kamaráda Lišky, ač sloužil u jiné perutě, uvědomil
si, že musí ubrat plyn a jít k zemi. V posledních chvílích provedl nutné úkony a probudil se ve výšce pod
3 000 m, kde již přídavný kyslík nepotřeboval. Příčinou těchto nehod, na které doplatilo mnoho našich
i jiných spojeneckých pilotů, bylo zamrznutí dýchače
(převážně jeho membrány) ve vyšších letových hladinách.
Proč se to tehdy 23. února 1989 stalo, to se už nikdy nedovíme. Je paradoxem, že u místa havárie se
každoročně koná hudební festival „Hrady“ a pár desítek metrů od místa havárie MIGu 21 vystupuje stejnojmenná skupina Mig 21, která o tom nemá asi ani
potuchu.
listopad 2019
Jaromír Fischer, Bouzov
Zdroje: Vyšetřovací spisy, Letecká badatelna
Ant. Liška – „Jak se plaší smrt“
Osobní rozhovory s plk. Ladislavem Valouškem
a plk. V. Hornou

Kolektiv mladých hasičů SDH Olešnice
V roce 2019 se nám základna aktivních mladých
hasičů a hasiček rozrostla o další ratolesti na aktuálních 25 dětí, takže motivace pro rok 2019 byla
veliká.
S dětmi jsme měli v plánu absolvovat trochu víc
soutěží a místních akcí, než v roce předešlém, což
se nám částečně povedlo, i když plány byly trochu
větší.
Vzhledem k rekonstrukci místního areálu, jsme byli
lehce omezeni v trénování i v plánovaných akcích, ale
i tak děti absolvovali řadu tréninků a několik okolních
soutěží, které měly sloužit především jako příprava na
rok příští.
Na většině soutěží jsme zrovna nedisponovali výškovou ani věkovou převahou, nastupovali jsme vždy
s jedním družstvem starších a dvěma družstvy mladších žáků, z toho bylo jedno družstvo složeno jen z dívek, které nemají v místních soutěžích svou vlastní kategorii, ale i přesto si vedly výborně. Děti absolvovaly
jak soutěže v PÚ, tak i disciplínu štafet a ze soutěží si
přivezly nádherná umístění i spoustu zážitků:
Bouzov: 2. místo - st. žáci, 2. a 5. místo - ml. žáci
Olešnice: 3. místo - st. žáci, 2. a 3. místo - ml. žáci
Ješov: 6. místo - st. žáci, 4. a 6. místo - ml. žáci
Hvozdečko: 2. místo - st. žáci, 1. a 4. místo - ml. žáci

Nejen pro naše mladé hasiče, ale i ostatní děti z okolí
bylo během roku připraveno
mnoho dalších aktivit, které
si jistě užily. Rok byl tradičně
zahájen šachovým turnajem
pro děti i dospělé, následovalo velikonoční vrkání, stavění a kácení máje, soutěž
v PÚ (následně byl pro děti
připraven skákací hrad), dětský den, diskotéka
pro děti, lampiónový průvod - uspávání broučků,
rozsvěcování vánočního stromečku, Mikulášská
nadílka.
Za podpory místního SDH, obce Bouzov a řady
dobrovolníků se nám podařilo dětem rozšířit
a zmodernizovat vybavení, za což děkujeme.
Samozřejmě bychom rádi poděkovali všem,
kteří nám během roku pomohli nejen v trénování,
ale i s organizací akcí, obsluhou, přípravou i úklidem. A také i všem sponzorům - tedy mockrát
DĚKUJEME!
A jak bylo zmíněno v úvodu, letošní rok sloužil jako malá příprava a čas, aby nám děti trošku vyrostly pro ten nadcházející rok. K několika
tradičním místním soutěžím bychom také rádi
v příštím roce přihlásili 2 mladší družstva a jedno
družstvo přípravky do Olomoucké ligy mladých
hasičů, kde děti absolvují během jara a podzimu
celkem 8 soutěží v silné konkurenci cca padesáti družstev. Což dětská družstva z bouzovského
okrsku absolvují vůbec prvně a bude to jistě náročné nejen pro děti, vedoucí mládeže, ale také
rodiče. I přesto věříme, že se nám podaří udržet
děti pohromadě, skloubit všechny jejich sportovní i nesportovní aktivity, vše obstarat materiálně i personálně a hlavně to dělat tak, aby z toho
měly radost děti samotné.
Za kolektiv mladých hasičů SDH Olešnice
Vám přejeme krásné vánoční svátky.

Plánované akce pro rok 2020
v Obectově
Březen 2020
Červen 2020

– mariáš
– nohejbal
– dětský den
Září 2020
– hodové posezení
– hodový mariáš
Prosinec 2020 – vánoční punč

Nabídka práce
Hledáme ošetřovatelku prasat na porodnu
do ŠCH farma Bouzov - Podolí.
Náplň práce:
krmení, ošetřování prasnic a selat od porodu
do odstavu, umývání, úklid stájí, fyzicky náročnější práce. Vhodné pro ženy.
Pracovní doba:
plný úvazek 40 h týdně, dvousměnný provoz,
2 týdny ranní směna od 5 do 12 h, 1 týden odpolední směna od 12 do 18 h.
Častá práce i o víkendech a svátcích.
Plat: 20.000,- až 25.000,- měsíčně + stravenky.
Zkušební doba 3 měsíce, poté pracovní
smlouva na dobu určitou, pak na dobu
neurčitou.
Praxe v oboru vítána, jinak zaučíme.
Životopisy a případné dotazy:
Email: pluhacek@cbsgenetics.cz
Tel.:
602 754 023

Aktuality ze světa realit

Období vánočních svátků bývá dobou, kdy bychom se všichni měli aspoň na chvíli zastavit a užít si svátky
společně s rodinou a blízkými přáteli. Rádi bychom Vám popřáli krásné a klidné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku.
Děkujeme za Vaši přízeň v letošním roce, budeme se těšit na setkání s Vámi v roce novém, v roce 2020.
Nezapomeňte, že nás nově najdete i v kanceláři v Mohelnici, pro objednání schůzky nás kontaktujte na
telefonním čísle 608 969 670.
Najdete nás v Domě Služeb na Náměstí Tyrše a Fügnera 191/3 v Mohelnici v 1. patře.
Vaše dotazy
Děkujeme za Vaše dotazy, které jste nám v průběhu letošního roku zasílali. Další odpovědi na Vaše dotazy
opět zveřejníme v příštím čísle Bouzovských novin. Zajímá Vás nějaké konkrétní téma? Napište nám na
email aneta.hofmanova@realitaci.cz co by Vás zajímalo.
Realitní Tým Aneta Hofmanová a Roman Spurný
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PRODEJTE VASI NEMOVITOST S JISTOTOU!

Zpravodajství z oddílu 1.FC Olešnice u Bouzova
Náš fotbalový oddíl oslavil v tomto roce 10 let od
založení. Oslavovali jsme prací. Na jaře se nám povedlo díky podpoře Obce Bouzov a dobrovolníků
převážně z technického úseku našeho klubu dokončit chodník od kiosku s občerstvením, kolem udírny
až ke garáži u dětského hřiště. Všem brigádníkům,
stavbyvedoucímu J. Šipkovi st. a sponzorovi L. Podsklanovi, který provedl výkop. práce, patří upřímné
poděkování.
Další obrovskou akcí byla rekonstrukce hrací plochy
včetně pořízení automat. závlah. systému, na kterou
jsme prostřednictvím majitele – Obce Bouzov, dostali dotaci z Olomouckého kraje. Rozhodli jsme se pro
nejtěžší možnou variantu – pokusit se plochu, která
nesplňovala parametry rovinatostní, včetně špatného
floristického složení, zrekonstruovat za 4 měsíce tak,
abychom se ještě v podzimní části k nám vrátili z azylu
na Bouzově (standardní doba rekonstrukce je půl roku
až rok). V polovině června bylo zaseto, firmy Trávníky
Král a Závlahy Machač odvedli kvalitní práci. Jenže po
období dešťů před výsevem přišlo období sucha po výsevu, kdy teploty šplhaly přes 35 stupňů a objevily se
problémy s vodou… Díky úsilí pana starosty a osob jim
pověřených se povedlo zprovoznit přísun vody z vrtu
v lese, díky níž jsme se spolu s kapacitou studny na
hřišti dostali na 25 m3 vody denně na závlahu hřiště.
A jelikož zřejmě i počasí se rozhodlo odměnit nás za
naši obrovskou snahu, přišlo srážkové období, které
definitivně vyřešilo náš problém s vodou a po kterém
začal trávník růst a houstnout tak, jak má a ve druhé polovině září byl předán do zkušebního užívání.
Náklady Obce Bouzov cca. 500 tis., Olomoucký kraj
350 tis., 1.FC Olešnice 100 tis., SDH Olešnice 3 tis.,
ostatní sponzoři 20 tis.
Velké díky patří panu starostovi Ing. Foltýnovi a lidem,
kteří odvedli obrovskou práci při rekonstrukci – Jirkovi Vlčkovi, Zdeňku Zapletalovi a J. Šipkovi st.
Rovněž velké poděkování patří vedení fotbalu na Bouzově, kteří nám poskytli bezplatně azyl po dobu rekonstrukce našeho hřiště. Díky také všem, co nám neustále pomáhali stěhovat věci z Olešnic na Bouzov a zpět,
někdy i 3x týdně. Zejména manželé Sedlářovi a Bednářovi, Novákovi, paní L. Haicová, ale i mnozí další.
Každý z nich má svou nezastupitelnou roli ve fungování.
Velkého úspěchu jsme dosáhli i na sportovním poli.
Naši muži zopakovali vítězství v krajském poháru
i v soutěži a už jako účastník 1.A tř. nastoupil v předkole MOL Cupu proti divizním Novým Sadům, které na
Bouzově porazili. Ještě větší bomba „vybuchla“ v dalším kole, kdy po výtečném výkonu před narvaným
hledištěm na Bouzově s 500 diváky vyřadili naši kluci
účastníka 3. ligy Otrokovice s trenérem a býv. reprezentantem ČR Michalem Hubníkem 2-1!
A do dalšího kola nám los přiřadil ligové mužstvo SFC
Opava v čele s jednou z největších osobností ligy a rodákem z Pňovic Pavlem Zavadilem.
Obrovský svátek nebylo možné realizovat na Bouzově.
Proto přesun do Mohelnice. Velké několikadenní přípravy, neskutečné penzum práce, které odvedl F. Snášel, to si nikdo nedovede představit a je potřeba smeknout. Samozřejmě se zapojili mnozí další, cca. 60 lidí.
Výsledek 0-6 byl vedlejší. Klub dosáhl něčeho, na co
se bude vzpomínat dlouhé roky. Více amatérský klub
nemůže dosáhnout než nastoupit v soutěžním utkání
proti profesionálům.

Poděkování všem zúčastněným, Agentuře Kondor 112,
hasičům z Bouzova, klubu FK Mohelnice, fanouškům
Olešnice i Opavy. Před tisícovkou diváků nehrají amatéři každý den…
Soutěž mužů je rozjetá opravdu velmi dobře, máme
však ve hře o vítězství v soutěži velkou konkurenci
v podobě Hluboček a zejména Rapotína. Rozhodne se
na jaře.
Starší žáci – bohužel v této kategorii děti stagnují, takže musíme řešit, jak situaci zlepšit.
St. přípravka – tady musíme mít oprávněnou radost.
Vynikající práce trenérů R. Kvapila a M. Podsklana
nese ovoce a zlepšování dětí dává důvod k optimismu.
Ml. přípravka – pokoušíme se rozjet tuto kategorii, věříme, že se to snad podaří.
Na práci trenérů R. Zatloukala, T. Kamlera a J. Sedlaře
ml. (děkujeme jim), by měli nově navázat L. Malínek
a P. Kolomazník + J. Havlíček od st. žáků (v jednání).
Do kategorie ml. přípravky (4-7) nabíráme další děti (kluky i holky). Zveme rodiče
i s dětmi.
Tréninky budou probíhat od 13. 1. 2020 každé pondělí (16-17.30 hod.)
a
pátek (15.30 – 17 hod.) v tělocvičně na Bouzově. S sebou jen obuv do tělocvičny (světlá podrážka), sportovní oblečení a láhev na
pití.
Na účast se těší trenéři.
Rovněž uvítáme další nové kluky i do kategorií:
– st.žáci – trénink čtvrtek 16.30 – tělocvična Bouzov
– st. přípravka – trénink pondělí 17.30 – tělocvična
Bouzov
Další tréninkové dny budou upřesněny trenéry. /*Více informaci na tel. čísle 732 944 653 nebo na inter.
stránce www.1fcolesnice.cz, kde bude kontakt na trenéry příslušné kategorie.
Dovolujeme si pozvat občany na tradiční zimní
zabijačku spojenou s prodejem produktů, která
se proběhne 27. 12. 2019. Prodej kolem 13 hod.
Plán přípravných utkání:
SO 25. 1. Šternberk – Olešnice
SO 1. 2. Šumperk – Olešnice
SO 22. 2. Lanškroun – Olešnice
NE 1. 3. Konice – Olešnice

10 hod.
(UMTRA Šternberk)
10 hod.
(UMTRA Šumperk)
14 hod.
(UMTRA Lanškroun)
10 hod.
(UMTRA Konice)

Ostatní v jednání, více na internet. stránkách.

SDH Bouzov
vás zve na

23. ROČNÍK ZIMNÍHO POCHODU
sobota 28. 12. 2019

Start a cíl v Radničním sále.
Prezentace od 8-10 hod.
V cíli vařený guláš, polévka, langoše, bramboráky,
pečená žebra, smažený řízek.

Občerstvení připraveno i na trase pochodu.
Povinná výbava 0,3 dcl slivovice
a dobrou náladu vzít s sebou.
Srdečně zvou pořadatelé.

ASDS Moribundus a SDH Olešnice
pořádají

v sobotu 4. ledna 2020 v 10:00h
v obecní klubovně v Olešnicích

Tříkrálový šachový turnaj
Kategorie:

- dospělí
- žáci (věk do 15 roků)
Startovné činí 40,- (dospělí)
Přihlásit se můžete do 3. ledna na adrese:
Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 26, tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz
Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte si vzít sebou pevné nervy a dobrou náladu.

Hasiči bouzovského okrsku
vás srdečně zvou na

OKRSKOVÝ
HASIČSKÝ

PLES
který se bude konat

v sobotu 1. února 2020
začátek ve 20 hodin

v sále bývalé zemědělské společnosti
v Bouzově.
Hudba sk.

ROXY.

Vstupné 100 Kč.

SDH Bouzov
pořádá

v pátek 14. února 2020
od 16.30 hod.

DĚTSKÝ

MAŠKARNÍ

PLES
s šaškem Viki

v sále bývalé zem. společnosti Bouzov

SDH Bouzov
pořádá
v sobotu 15. února 2020

HASIČSKÝ

PLES
v sále bývalé zem. společnosti Bouzov

začátek ve 20 hodin

Hudba skupina

S-Band

Vstupné 100 Kč

Bohaté občerstvení a tombola!

Během měsíce prosince začala Obec Bouzov rozdávat do jednotlivých domácností obecní kalendáře. Pokud některá z domácností tento kalendář nedostala, může si ho vyzvednout v lednu 2020 na OÚ Bouzov.

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 2020
KOMUNÁLNÍ ODPAD

9. ledna						
23. ledna						
6. února						
20. února						
5. března						
19. března						
2. dubna						
16. dubna						
30. dubna						
14. května						
28. května						
11. června						
25. června						

9. července
23. července
6. srpna
20. srpna
3. září
17. září			
1. října
15. října
29. října
12. listopadu
26. listopadu
10. prosince
24. prosince (jede se i ve svátek)

PLASTY
27. ledna 						
24. února 						
23. března 						
20. dubna 						
18. května 						
15. června 						
								

13. července
10. srpna
7. září
5. října
2. listopadu
30. listopadu
28. prosince

PAPÍR
15. ledna 						
12. února 						
11. března 						
8. dubna 						
6. května (jede se i ve svátek)			
3. června 						
								

1. července
29. července
26. srpna
23. září
21. října
18. listopadu
16. prosince

Nebezpečné a velkoobjemové odpady:		

30. května a 31. října 2020

Sklo dle potřeby, na zavolání. U plastů a papíru se jedná pouze o orientační data.
Může se stát, že svoz bude posunut v závislosti na množství surovin v předchozích
obcích na svozové trase.
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