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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s děním
v obci za poslední období.
Díky vydatným srážkám v předcházejících měsících se projevila celá řada problémů týkajících se
zanesení kanalizací, vpustí a absence silničních obrubníků na některých místech. V rámci toho došlo
k úpravám včetně vybudování nové vpusti na Skalce
v Bouzově, částečně se provedlo čištění kanalizace
v Olešnici a postupně se pokračuje v řešení dalších
problémů. Za zmínku také stojí vybudování části
chodníku u areálu bývalého zemědělského družstva. Byl opraven mostek směrem na Doly. Samostatnou kapitolou je výstavba rodinných domů směrem k Podolí, kde vydatnými srážkami byly ohroženy stavby v bezprostředním okolí stavby. Proběhla
řada jednání s dotčenými orgány s tím, že do konce
srpna budou dokončeny na stavbě úpravy tak, aby
k podobným problémům už nedocházelo. V případě
potřeby je i obec připravena se podílet na dalších
úpravách.
Proběhl monitoring a vyčištění vrtu č. 2 v Olešnici, který bude propojen s vodárnou a posílí zdroj
vody pro tuto oblast. Byla podána žádost o dotaci na Olomoucký kraj, která by řešila 50 % nákladů
s tím spojených. Zatím neznáme výsledek. V rámci
této problematiky došlo k dalším úpravám na vodojemu v Bouzově a mimo jiné máme přehled kolik
vody přiteče samospádovým vodovodem z Kadeřína. Tento zdroj pokrývá naši spotřebu ze 60 %, což
přináší úsporu ve spotřebě elektřiny a šetří naše
vrty.
Provádí se pokládka dlažby v kapličce ve Hvozdečku, kterou si vzal za své pan Jiří Vlček, za což
mu patří poděkování. Upravuje se prostor kolem kříže v Bouzově směrem z Bouzova na Podolí
včetně nového oplocení. Za iniciativy pana Miroslava Škrabala se dokončuje úprava odpočinkového místa na spojnici mezi Bouzovem a Podolím. Postupně provádíme nátěry dřevěných oplocení, dětských hřišť a informačních tabulí v naší
obci.
V nejbližší době začnou práce na vybudování nového dětského hřiště u Mateřské školy v Bouzově.
Jedná se o jedno z nejstarších hřišť v naší obci, které je v havarijním stavu a bohužel děti z mateřské
školky ho nemohou využívat. Na špatný stav upozorňují i revizní zprávy za poslední roky. Obec se rozhodla jít cestou vybudování hřiště nového z akátového dřeva, které bude mít daleko větší životnost.

V případě, že půjdou opravit staré prvky, dojde k jejich přemístění na jiná místa.
Dokončuje se oprava budovy sociálního zařízení
v Kozově, kde konečně po dlouhé době bude vybudováno důstojné sociální zázemí pro pořádání různých
sportovních, kulturních a společenských akcí. Na rekonstrukci se podílí pan Milan Danyi.
Pokračují práce na revitalizaci veřejného osvětlení
v jednotlivých obcích a spolu s tím se připravuje rozšíření sítě v Bouzově směrem na Doly a kolem rodinného domu Spáčilových.
Začnou také práce na úpravě terénu a odstranění
současné nevyhovující autobusové zastávky v Kovářově. Po úpravě dlažby bude na její místo umístěna čekárna nová včetně informační tabule.
Máme potvrzenou dotaci na restaurování kříže
v Bouzově, který byl zničen a po mnoha letech se vrátí
na své původní místo. Současný kříž bude přemístěn
do veřejného prostoru před dům manželů Ženožičkových. Další památkou, která dozná úprav je kříž v Jeřmani. V současné době se provádí výběrové řízení na
dodavatele a vlastní umístění proběhne v roce 2021.
V této souvislosti také řešíme opravu busty Tomáše Garrigua Masaryka v Kozově za pomoci pana Ing.
Zdeňka Tomka, který nám také zajistil žulovou desku
na oltář v kapličce ve Hvozdečku. Díky za to. Běží příprava podkladů pro renovaci křížů v Kovářově a Hvozdečku.
Dále připravujeme rozpočty oprav obecních budov, místních komunikací, chodníků apod. Je předpoklad, že pro příští rok s ohledem na neplnění předpokládaných příjmů se zlepší procento dotací ve
prospěch obcí. Konkrétní výzvy budou vyhlašovány
v podzimním období. Průběžně Vás budeme informovat.
Pokud ještě máte, tak Vám přeji hezkou dovolenou a dětem krásný zbytek prázdnin.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta

UPOZORNĚNÍ
Do 30. 9. 2020 je nutné uhradit poplatky za
odvoz komunálního odpadu, poplatek za psa
a zálohu za vodné.

Problematika centrální kotelny Bouzov
Obec neustále dotuje ztráty spojené s dodávkou
tepla našim odběratelům, se kterými má uzavřenou
smlouvu. Opatření, která byla učiněna v říjnu 2018
v souvislosti s výměnou regulačních ventilů, tento problém nevyřešila. Je celá řada odběratelů, kteří teplo
neodebírají vůbec nebo pouze v minimální míře. Proto je třeba podniknout několik dalších kroků ke zlepšení celkové situace.
Prvním krokem je uzavření nových smluv na dodávku tepla. Protože naše smlouvy nesplňují platnou legislativu, musíme přistoupit k jejich aktualizaci. Nové
smlouvy budou uzavírány pouze s odběrateli, kteří
mají zájem o dodávku tepla. Bude tedy záležet na
rozhodnutí každého z Vás, zda teplo budete odebírat
nebo ne. Bude zavedena dvousložková cena energie.
Zákazník bude platit pevnou částku za možnost odebírat kdykoliv teplo a následně za skutečně spotřebované množství. Tento systém je dnes zcela běžný. Stačí
se podívat na fakturu za elektřinu nebo plyn. I v případě dodávky tepla existují stálé náklady, aby zákazníci
měli možnost kdykoliv využít teplo. Jedná se o údržbu
výměníků, rozvodů potrubí apod. K tomu je třeba ale
zdůraznit, že cena tepla je státem regulovaná a jsou
přesně stanoveny náklady, které je možné vyúčtovat
odběratelům. Stávající odběratelé tepla tuto změnu
nepoznají, nadále budou platit zálohy stejně tak, jak
platí doposud, jen cena bude složená.
Uzavřením nových smluv se skutečnými odběrateli
tepla dojde v dalším kroku k regulaci topného systému. Tímto se budou eliminovat ztráty neuskutečněných odběrů, které přináší provozní ztráty.

Podstatným opatřením, které nás čeká je ohřev
teplé vody v letních měsících. Ohřev teplé vody se zásadním způsobem podílí na ztrátách. Bohužel obecní
objekty jsou i přes letní období vázány na centrální
zdroj. Spolu s naším odpovědným zástupcem, který
nám garantuje licenci na rozvod tepla, budeme řešit
jiný způsob dodávky teplé vody přes letní období.
Další podstatnou změnou, která se dotkne nás
všech, je září roku 2022. Toto datum je důležité pro
všechny provozovatele starších kotlů na pevná paliva
1. a 2. emisní třídy. Jedná se o zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 172/2018 Sb. a vyhlášky č. 216/2019 Sb.. Tímto
termínem uplyne lhůta, do níž zákon o ochraně ovzduší nařizuje vyměnit kotle první a druhé emisní třídy,
které znečišťují ovzduší podstatně hůř než modernější
kotle. Provozovatelům kotlů, kteří nevymění starší kotle za nové s vyšší emisní třídou bude hrozit pokuta až
50.000 Kč. Pokutu ve stejné výši dostane také ten, kdo
bude v kotli používat paliva, která jsou zakázána.
Jedním z našich primárních cílů je bezpečná a spolehlivá dodávka tepla. Tepelnou energii nevyrábíme,
ale nakupujeme ji. Je pravdou, že problémy s dodávkou tepla existovaly, ale naší snahou bude zajistit odběratelům kvalitní dodávku tepla z centrálního zdroje, ale tak, aby ostatní obyvatelé nemuseli tuto službu dotovat. V současné době je řešen převod kotelny
z insolvenčního správce na nového majitele. Doufáme, že nový majitel bude garantovat dodávku tepla
v požadovaných parametrech.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta

Vážení spoluobčané,
hned na začátku mého příspěvku bych Vás rád pozdravil a popřál Vám vše dobré.

Likvidace použitého rostlinného oleje z domácností: V některém z předchozích vydání Bouzovských novin jsme Vás informovali o tom, že jsme zajistili a realizovali možnost bezplatné likvidace použitého rostlinného oleje z domácností. V každé naší
obci byla vytvořena sběrná místa, kde byly umístěny
zelené separační nádoby o velikosti 120 litrů s oranžovým víkem a vhozovým otvorem, kdo kterého se
vhazují PET lahve s použitým olejem.
Byl jsem velice potěšen, když jsem zjistil, že se likvidace použitého rostlinného oleje z domácností
funguje a naši občané této možnosti začali využívat. Tato likvidace zcela nepochybně smysl má
a Vám všem, co této možnosti využíváte, patří poděkování.
V této souvislosti bych Vás chtěl požádat, abyste
PET lahve s obsahem použitého oleje dostatečně
uzavírali. V několika případech jsme zjistili, že se
špatně uzavřené víko po vhození PET lahve do separační nádoby uvolnilo a obsah oleje se vylil přímo
do separační nádoby. Toto je následně problém při
samotném odvozu předmětného oleje. V případě,
že by k tomuto docházelo častěji, tak by se mohlo
stát, že by tento odpad nebyl vyvezen.
Děkuji za pochopení a ještě jednou Vás všechny žádám, abyste při likvidaci použitého rostlinného oleje z domácností dávali pozor a dostatečně uzavírali
víka od předmětných PET láhví s obsahem použitého oleje…


Moravská vlajka zavlála na
budově OÚ Bouzov: U příležitosti oslav události velkého kulturního a duchovního významu
nejen pro naši zem, ale též pro
nemalou část Evropy – příchod
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu – dne
5. července 2020 zavlála na budově OÚ Bouzov moravská vlajka ve variantě vodorovné bikolóry v zemských barvách žluté
a červené se znakem uprostřed.
Moravská vlajka je vnímána
jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího kulturního, společenského i duchovního života. Obec Bouzov se tak přidala k dalším více jak 1500 obcím a městům, které
se hlásí k této iniciativně Moravské národní obce.


Cyklistický závod: Dne 7. srpna 2020 se Bouzov
a několik jeho místních částí stalo součástí druhé
etapy podniku Czech Tour, závodu první kategorie
Mezinárodní cyklistické unie, která vedla z Prostějova do Uničova a měřila celkem 195 km. Předmětného cyklistického podniku se v českém reprezentačním trikotu zúčastnil náš rodák Tomáš Bárta
z Olešnice, který se v předmětné etapě umístil na
začátku druhé desítky a na základě průběžných výsledků se umístil na krásném 12. místě.
Tomášovi děkujeme za reprezentaci a přejeme mu
co nejvíce sportovních i osobních úspěchů.

(Foto – převzato z internetu)


Sportovní hry seniorů - Olomouc: Dne 6. srpna
2020 se v Olomouci uskutečnily „krajské“ Sportovní

hry seniorů, kterých se zúčastnilo celkem 34 družstev soutěžících v 10-ti disciplínách (např. hod míčkem na plechovky, hod míčem na koš, štafetový běh
apod.). Sportovních her se zúčastnilo i jedno zahraniční družstvo z – senioři z Bardějova a nejstaršímu
sportovci bylo 84 let.
Touto cestou chceme oslovit všechny seniory, kteří by měli zájem reprezentovat naší obec na těchto
sportovních hrách, aby se přihlásili na OÚ, kde jim
budou sděleny podrobnější informace.

Oprava společenského zázemí a toalet na hřišti
v Kozově: Poděkování všem občanům Kozova, kteří
se podíleli na opravě společenského zázemí, včetně
celkové rekonstrukce toalet, na hřišti. Toto zázemí,
které bylo vždy centrem kulturního i společenského
života v obci, bylo dlouhodobě nevyhovující. Předmětná rekonstrukce přinesla celému areálu nový
nádech a návštěvníci, kteří do Kozova zavítají za zábavou, sportem nebo jen tak posedět se známými,
zcela jistě ocení práci a obětavost místních občanů,
kteří se na opravách podíleli.

Nedělní klid: Vzhledem k tomu, že se nám začaly množit stížnosti od občanů, rád bych chtěl touto cestou vyzvat všechny ty, co v neděli dopoledne
sekají trávu, řežou dřevo, vrtají, brousí apod., zda
by mohly tuto činnosti omezit či ukončit. Rozumím
tomu, že jsou to činnosti, které na vesnici patří
a v některých případech jsou zcela nezbytné, ale
prosím respektujte i Vaše sousedy, kteří by si rádi
v tento čas pospali nebo si chtějí prostě jen odpočinout. Buďte tedy ke svým spoluobčanům tolerantní
a ohleduplní.
Mgr. Bc. Dušan TEJKAL
místostarosta obce

SENIORSKÁ OBÁLKA
Dne 1. 10. 2020 od 14 hodin
pořádá Obecní úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce
a sociálních věcí v Radničním
sále besedu s panem Ing. Václavem Zatloukalem k projektu
„Seniorská obálka“. Po skončení besedy budou zdarma rozdávány seniorské obálky. Všichni
senioři jsou srdečně zváni.

JUBILANTI
Září

Říjen
Paní Miluše Wagnerová
Pan Štěpán Poláček
Pan Jozef Podsklan
Paní Marta Pluháčková
Paní Drahomíra Blažková
Paní Marie Ulrichová
Pan Pavel Bárta
Pan Lubomír Novák
Paní Eva Adamcová
Pan Antonín Koutný
Pan Miroslav Křížek
Pan Zdeněk Zatloukal
Pan Jiří Kryl
Pan Josef Koukal

Paní Světlana Přidalová
Pan Jan Opravil
Paní Marie Páleníková
Pan Miloš Kučera
Paní Jitřenka Studená
Pan Pavel Procházka
Paní Dana Doležalová
Paní Alena Leibnerová
Pan Miloslav Blažek
Paní Eva Koukalová
Pan Petr Frodl
Paní Miroslava Nevrlá

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala dobrovolným hasičům JSDH Bouzov, kteří se ve dnech 7. 6. 2020
a 28. 6. 2020 zúčastnili zásahů při záplavách vody, štěrku a bahna, jež se opakovaně ří ly
z nedostatečně zajištěného staveniště „Královská louka“ do našeho objektu, kde provozujeme
komorní domácí péči o seniory.
Zachránili tak naše bezmocné trpící Alzheimerovou chorobou a demencí před fatálními následky
případného vniknu splavenin do budovy, jež by se projevily újmou nejen na jejich duševním zdraví.
Zasahovali to dobrovolní hasiči:
Alois Heinrich, Mgr. Dušan Tejkal, Ing. Jan Kunc, Lubomír Ent, Michal Nemerád, Jiří Jaroš, Jan Hekele,
Jiří Novák
Zvláštní poděkování si zaslouží rovněž naši obětaví sousedé Ing. Petr Pu k a Ing. Petr Šustek.
VÁŽÍME SI VAŠÍ POMOCI.
Mgr. Lenka Vydrželová, DiS.
předseda
Volavka 2012, z.s.

30. výročí rehabilitace soudně stíhaných osob v letech 1949-1956
V letošním roce je to 30. roků od rehabilitace soudně
stíhaných osob v letech 1949 – 1956 politického charakteru. V roce 1990 vyšel zákon o soudní rehabilitaci
č. 119/90 Sb. ve znění zákona č. 47/1991 Sb. vztahující
se na osoby neprávem odsouzené v těchto letech Lidovým
soudem v Litovli. V této době
spadalo pod Litovel i Konicko. V letech 1949–1956 bylo
odsouzeno u Lidového soudu
v Litovli celkem 124 osob za
politické delikty.
Rok:
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

počet osob:
3
11
21
50
19
15
3
2

Mezi odsouzenými je pestrá
skladba občanů. Nacházíme
zde rolníky, zemědělce, manželky rolníků, ženy v domácnosti, obchodníky, účetní podniků, účetní JZD, členy JZD,
soukromníky, továrníky, zedníky, vedoucí pohostinství, důchodce, horníky, kominíky, novináře, řidiče ČSAD, faráře aj. Hanácké noviny ze dne
13. července a 14. července 1991 vytiskly jména rehabilitovaných osob a vyzývají příbuzné a známe odsouzených o upřesnění údajů k provedení rehabilitačního
řízení, poněvadž spisy byly skartovány a u řady z nich
nemají jejich poslední bydliště a řada z nich již nežije.
Rehabilitovaní nebo jejich rodiny budou ﬁnančně odškodněny. Z Bouzova se mezi rehabilitovanými z této
doby nachází pouze pan Vladimír Faltýnek, rodák

z Kladek z malého hospodářství, kde v době odsouzení bydlel. V roce 1953 byl Lidovým soudem v Litovli
odsouzen za politické postoje vůči režimu k devítiměsíční vazbě. Tehdy mu bylo 21. roků. Po ukončení
vazby byl povolán k vojenské
službě PTP na 3. roky, kde (PTP
– pracovně technický prapor)
pracoval v uranových dolech
v Jáchymově. Po návratu z vojny nemohl sehnat zaměstnání,
tak pracoval s koňmi u sedláka Koutného v Kladkách.
V roce 1960 se mu naskytla
příležitost práce na stavbě
hotelu v Bouzově jako pomocný dělník. V této době se seznámil s budoucí manželkou,
slečnou Marií Leibnerovou
z Bouzova a v roce 1962 mají
svatbu. Opravili si v Bouzově
domek, kde bydleli. Po dostavbě hotelu je zaměstnán jako
kočí s koňmi u Lesního závodu
v Bouzově. V roce 1971 se stává členem JZD Mír v Bouzově,
kde pracuje v Plastiku a později jako skladník. Vladimír Faltýnek byl na základě původního
rozsudku a trestu stanoveným
v novém řízení rehabilitován
z devítiměsíční vazby. Rehabilitace se však nedočkal, poněvadž zemřel 31. prosince
1987 ve věku 55. let. Na jeho zdraví má podíl i práce
v uranových dolech. Toť vzpomínka na Laďu, člověka,
který se stal obětí politických procesů tehdejší doby za
to, že se veřejně projevoval proti tehdejšímu režimu.
Pozn.: zpracováno z písemných materiálů týkajících
se rehabilitace a dále z výpovědí jeho syna Vladimíra
Faltýnka z Bouzova.
Jiří Ženožička

Doma je doma…
Nemusíte být cestovatelem světového formátu,
abyste si tahle slova zamumlali jen tak pro sebe, nebo
si je alespoň mysleli, když se blížíte k domovu. Na cestování všeho druhu jsou právě ty návraty domů takovou třešničkou na dortu, nazývaného výlet.
Proto cestuji rád, jelikož každý výlet, ať je dlouhý
a vzdálený přes půl světa, nebo jen úplně malinká odpolední vycházka do parku, končí vždycky stejně. Tím
že přijdete domů, sáhnete na kliku a naučenými pohyby vklouznete do svého hájemství. Speciﬁcký odér vás
ujistí, že jste správně, i kdybyste měli zavázané oči. Po
delší cestě vaše kroky většinou míří na toaletu, jelikož
se již dlouho traduje, že správný hospodář si svůj „poklad“ nosí domů.
Již od svých patnácti let si každý rok v létě vyčlením
týden na vandrování krajinou. Bágl, spacák, kotlík,
něco málo na sebe, odhodlání a víru ve zdárný průběh
a šťastný návrat. Tyhle přípravy jsou vždycky stejné.
Jen osazenstvo se tu a tam pozmění, nebo staré, dobré boty doslouží, tak se vezmou druhé. Dobré boty, to
je základ. Odřené nohy, puchýře na začátku cestování
vám z výšlapu udělají trápení takové, že se celou dobu
těšíte domů a to je špatně.

První vandry byly s kamarádem ve dvou. Měli jsme
úplně nové občanské průkazy, tak jsme se vydali nočním vlakem z Olomouce do Českých Budějovic. Jižní
Čechy byly kouzelné, tak jsme se tam pár sezón ještě
rádi vraceli. Shodou náhod, nedaleko Hluboké nad Vltavou, jsme se seznámili se starým vandrákem, který
tam jezdil k Vltavě na stejné místo už několik let. Pán
se jmenoval Dobromil, byl to Pražák každým coulem.
Pracoval na vrátnici městské knihovny v Praze jako
důchodce a s humornou hrdostí jemu vlastní tomu
říkal, že je bezpečnostní technik. Byl to dobrej chlap
a kamarád, v kontaktu jsme s ním byli ještě několik let
i mimo Vltavu, než odešel na věčnost Boží. Možná že
on byl tím základním kamenem mého vandrování, což
teď po letech musím uznat.
Časem jsme se rozrostli na čtyři účastníky a začali
navštěvovat různé kouty naší země. Vytyčili jsme směr,
dojeli většinou vlakem do daného teritoria a pěšky
udělali okruh podle našich představ. Z praktického
pohledu jsou čtyři vandrovníci ideální počet. Jak do
hospody ke stolu, tak i do karet. Netrvalo dlouho a postupně přibyly děti do našich výprav. Prvotní obavy se
rozplynuly, dřív než jsme vylezli z vlaku. Trochu jsme

se přizpůsobili nové skladbě, ale co bylo hlavní, děcka se přizpůsobily nám. Na tohle období vzpomínám
nejraděj, snad i proto, že jsme si to všichni užívali společně a nenuceně. Kdo by dělal potížistu, příští rok
by jistě nejel a to nikdo nechtěl. Samozřejmě děcka
dorostou věku, kdy si chtějí jít vlastní cestou, takže
všeho do času. Podotýkám, že je to tak jistě v pořádku, tak to má být. Teď už jezdím s dorůstajícími dětmi
svých kamarádů. Letos nás bylo celkem osm, z toho
pět dětí. Tedy pardón, tři dospělí, dva adolescenti a tři
děti. Příští rok nás tedy možná bude o dva méně, to se
ale uvidí, to je ještě daleko. Pár let už se smiřuji s tím,
že jsem v naší vandrovnické skupině nejstarší. Nejstarší jistě neznamená nejchytřejší, proto mě loni o to víc
potěšilo, že nejmladší účastníci mě nazvali „moudrým
kmetem“ naší výpravy. Jak se zdá po letošním vandru,
tak mi tohle označení již zůstalo. Možná i proto, se
začátkem léta uložím holící strojek do šuplíku, abych
klukům splnil sen a více vypadal jak kmet.
Kmetské moudro – abych na to nezapomněl. Za
chvíli mi bude padesát, s tím nic neudělám, to už tak
je. Říkal jsem si tak jednou pro sebe a teď to povím
i vám. Dokud najdu odhodlání, nohy a mysl mi budou
sloužit tak, že nebudu já potížistou na vandru, nebudu mít problém přespat v trávě pod širákem, nebo se
někde krčit v dešti pod přístřeškem a se svítáním očekávat ranní sluníčko, budu to praktikovat tak dlouho
jak to bude možné. To pak bude jedno kolik je mi let,
jaká děcka nebo i dospělí budou s námi vandrovat,
hlavně že nás to vandrování jen tak neopustí, že nedáme přednost měkkým papučím, pohodlné posteli
a domácímu blahobytu vůbec.
Jako každý rok, tak i letos z vandru píšeme pohledničky svým blízkým a kamarádům. Zasít semínko
této praktiky do další generace vidím jako důležité,
protože lístek poslaný z místa odněkud někam je jiná
liga, než sterilní zpráva pomocí sms nebo po nějaké
jiné sociální síti. Papírový pohled s nalepenou známkou a vlastnoručně napsaný, nemůže nahradit žádná
internetová komunikace. Je to stejné jako jít osobně
na stadion, kde se hraje fotbalový zápas, a nebo na
něj koukat v televizi. Prostě staré dobré praktiky jen
tak moderní technologie nevymítí. Vzpomněl jsem si,
jak v osmdesátých letech proběhla vlna digitálních
hodinek. Kdo neměl hodinky s displejem, kde se zob-

razovala jedna vteřina za druhou, jako by neexistoval.
Utekla nějaká doba, hodinky nahradily mobilní telefony jako ukazatel času a ti kteří hodinkám zůstali
věrní, tak jistě mají model s raﬁčkami. Hodinky jsou
dnes více šperkem a módním doplňkem, což ale není
důvod, aby zmizely ze světa.
O osudu listovních zásilek si těžkou hlavu nedělám,
ty ze světa jen tak nezmizí, ale o osud České pošty začínám mít obavy. Ne dlouho zavedená novinka s „rychlou“ a „pomalou“ známkou mě dostala do rozpaků.
„Co to je?“ ptám se v informačním centru při kupování pohledniček a zámek.
„Známka za 19 Kč, nebo-li známka B, to je ta obyčejná, pomalá. Známka za 26 Kč, nebo-li označená
písmenem A, je s prioritním dodáním. Do druhého
dne.“
„Aha, dejte mi ty béčka, jsou hezký. Kolo Favorit,
i s berany, dýchne na mě vzpomínka na moje první
kolo…“
Je mi asi jedno jak pohlednička bude dlouho cestovat. Pohlednička nejsou alimenty, u ní bude zcela
stačit, když dorazí k adresátovi třeba za týden. Ať si
taky užije výlet v poštovním pytli se svými kamarádkami, co cestují pomalejší trasou. Dodatečně jsem se
ještě dozvěděl, že při použití známky A, tedy prioritní
doručení, musíte ještě viditelně dopsat znamení D + 1,
jinak zásilka bude cestovat jako B, nebo-li za devatenáct. Sedmikorunový rozdíl bude v tomto případě považovaná jako přeplacená služba a přeplacené služby
pošta nevrací. Když ale nalepíte známku tytu B, nebo
za 19 Kč a dopíšete tam to zaklínadlo D + 1, psaní pošta doručí do druhého dne, ale adresát doplatí 7 Kč +
17 Kč za nedostatečně vyplacenou zásilku. To je tedy
masakr. Na bláznivé nápady je Česká pošta dokonalý
expert. Už se těším – děsím, co nového v brzké době
zase vymyslí. Zajímalo by mě, co se stane, když z jednoho místa pošlete současně psaní za 19 Kč a za 26 Kč
včetně označení D + 1, na stejné místo doručení. Za
devatenáct bude pohlednička v pytli, za šestadvacet
s označením pojede v taxíku na stříbrném podnosu…
Jsem z vandru doma, budu mít teď dva měsíce
času na malý průzkum křížem krážem celou republikou v duplicitním doručování pohledniček. Užívejte si
konec léta a za dva měsíce se těším, co zjistím.
Michal Mayer

Předběžný los podzim 2020 1.A tř. sk. A
1. So 8. 8.
2. So 15. 8.
3. So 22. 8.
4. So 29. 8.
5. So 5. 9.
6. So 12. 9.
7. So 19. 9.
8. So 26. 9.
9. So 3. 10.
10. Ne 11. 10.
11. So 17. 10.
12. Ne 25. 10.
13. So 31. 10.
14. So 7. 11.
St 26. 8.

17:00 SK Náměšť n/H
17:00 S. Chomoutov
16:30 1.FC Olešnice
16:30 FK Hlubočky
16.00 1.FC Olešnice
16:00 TJ Male n
15:30 1.FC Olešnice
15:30 SK Chválkovice
15:00 1.FC Olešnice
15:00 SK Paseka
14:30 1.FC Olešnice
14:30 S. Konice
14:00 1.FC Olešnice
14:00 1.FC Olešnice
Mol Cup
17:30 1.FC Olešnice

1.FC Olešnice
1.FC Olešnice
Řetezárna Č. Ves
1.FC Olešnice
S. Troubelice
1.FC Olešnice
SK Bělkovice
1.FC Olešnice
S. Lesnice
1.FC Olešnice
FK Bohdikov
1.FC Olešnice
SK Haňovice
SK Náměšť n/H
SK Uničov

Předběžný los žáků podzim 2020/21
Mladší žáci:
1

Starší žáci:

So 5. 9. 11:15 1.FC Olešnice

SK Šumvald

1

So 5. 9. 13:15 1.FC Olešnice

FK Horka

2

Ne 13.9. 10:15 SK Hańovice

1.FC Olešnice

2

Ne 13. 9. 10:00 SK Paseka

1.FC Olešnice

3

So 19.9. 10:45 1.FC Olešnice

S. Troubelice

3

So 19. 9. 12:45 1.FC Olešnice

T. Litovel

4

Ne 27.9. 10:00 S. Vilémov

1.FC Olešnice

4

So 26. 9. 13:45 SK Červenka

1.FC Olešnice

5

So 3.10. 10:15 1.FC Olešnice

FK Medlov

5

So 3. 10. 12:15 1.FC Olešnice

S. Dl. Loučka

6

Ne 11.10. 10:45 SK Šumvald

1.FC Olešnice

6

So 10. 10. 12:30 TJ Štěpánov

1.FC Olešnice

7

So 17.10.

SK Hańovice

7

So 17. 10. 11:45 1.FC Olešnice

SK Haňovice

8

Ne 25.10. 10:00 S. Troubelice

1.FC Olešnice

8

So 24. 10. 12:30 Těše ce/Náměšť

1.FC Olešnice

9

So 31.10.

S. Vilémov

9

So 31. 10. 11:15 1.FC Olešnice

Náklo/Příkazy

10

9:45

9:15

1.FC Olešnice

1.FC Olešnice

Ne 8.11. 10:00 FK Medlov

1.FC Olešnice

Dny stromů Bouzov
Během podzimních víkendů počínaje 31. říjnem ožije
Bouzovsko oslavami dne stromů. Ten každoročně připadá
na 20. října, ale my jej budeme
slavit v průběhu následujících
týdnů – jak jinak, než výsadbami stromů?!
Spolek Wangari ve spolupráci s obcí Bouzov a místními spolky připravuje hned několik víkendů, během
nichž budou dobrovolníci z řad bouzovských občanů
i přespolních na pozemcích obce vysazovat ovocné
stromy – slivoně, jabloně, hrušně – ale také plodonosné keře a lesní stromy.
Výsadby proběhnou v obcích Obectov, Doly, Bezděkov a Bouzov. Další lokality jsou zatím v jednání. Pokud znáte ve své obci místo, kde byste uvítali
ovocný strom, neváhejte napsat organizátorům na
spolekwangari@gmail.com.

Bližší informace ke dnům stromů se brzy objeví
na facebook.com/spolekwangari a u vás v obci na
vývěsních místech. Na stejnou emailovou adresu se
nám ozvěte i v případě, že byste nám chtěli cokoliv
sdělit, poradit nebo se zapojit do organizace - budeme rádi.
(Akce se koná
za ﬁnanční podpory
Olomouckého kraje.)

Hledám do nájmu zemědělskou půdu na hospodaření. Nájem od 3000 Kč za hektar. Za nabídky
předem děkuji.

Vice info na.: farma-hvozdecko.webnode.cz

Lukáš Zapletal • tel. 734 107 175
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