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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím našich novin
oslovil a seznámil Vás s děním v obci za poslední období.
Bohužel se znovu dostáváme do problémů spojených s koronavirem. Začínají se projevovat další restriktivní opatření, které se týkají nás všech. Určitě
dojde k omezení shromažďování většího počtu osob,
což se projeví i v narušení naplánovaných setkání
v dalších měsících. Bohužel tato doba se projevuje
také na příjmech obecního rozpočtu, který je závislý
na celostátních příjmech. Kompenzace, která přišla
ze státního rozpočtu, řešila propad příjmů v jarních
měsících. Je tedy předpoklad, že rozpočet obce na rok
2020 nebude naplněn a chceme-li dále pokračovat
v plánovaných opravách a údržbě obecního majetku,
musíme sáhnout do rezerv, které zatím máme. Nikdo
nedokáže odhadnout, jak bude ekonomika prosperovat v příštím roce a jaké příjmy z toho bude mít naše
obec. Situace je o to horší, že se nám propadají příjmy
z hospodaření v našich lesích způsobené rozsáhlou
kůrovcovou kalamitou, která už třetí rok ovlivňuje nejen naši lokalitu. Ale i přes tyto problémy se snažíme
řešit přípravu některých projektů pro další rok.
Jak už jsem zmínil v minulých bouzovských novinách, opět jsme řešili problémy s dlouho trvajícími
srážkami. Byly opraveny části kanalizací v Olešnici,
Jeřmani a Kozově. V Bouzově došlo k úpravám prostoru před budovou bývalého zemědělského družstva
a příjezdu do rodinného domu manž. Opravilových
včetně osázení nově vzniklého břehu. Na Bouzově
byla také provedena úprava prostoru, kde je umístěna socha Panny Marie Lourdské u silnice do Podolí
u čp. 34. Jedná se o památku místního významu. Dále
byla opravena fasáda obecního domu u bytovky pod
kostelem.
Díky potvrzené dotaci z Olomouckého kraje provedeme připojení vrtu v Olešnici, který bude rovněž propojen s úpravnou. V souvislosti s touto úpravou došlo
k čištění tohoto vrtu odbornou firmou. Díky posílení
tohoto zdroje je vytvořen předpoklad pro napojení občanů v Kovářově a části občanů ve Hvozdečku. V současné době se zpracovává projektová dokumentace
a je reálný předpoklad, že nám 90 % nákladů uhradí
SFŽP ČR. Po jejím dokončení požádáme o dotaci na
realizaci díla.
V minulém měsíci byla dokončena výměna světel
a sloupů veřejného osvětlení v Bouzově a v dalších
místních částech. Takže máme ve všech místních částech provedenou výměru starých světel za LED lampy.

Ještě nám zbývá provést rozšíření veřejného osvětlení
a výměnu sadových lamp v Bouzově – směrem k Pivovaru, na Doly a pod Šafranicí.
Před zahájením je výstavba dětského hřiště pro Mateřskou školu v Bouzově. Termín dokončení je plánován na listopad 2020.
V místní části Kovářov byla instalována nová autobusová zastávka vč. úprav veřejného prostoru. Dále
byly provedeny úpravy u místního rybníka.
Máme uzavřeny smlouvy o dílo na restaurování
kříže v Bouzově a v Jeřmani. Práce budou prováděny
v zimních měsících, takže v příštím roce se dočkáme,
že tyto památky budou zářit novotou. V této souvislosti připravujeme podklady k případné žádosti o restaurování kříže ve Hvozdečku a v Kovářově. Máme
také připraven návrh na opravu busty T. G. Masaryka
v Kozově.
V současné době zpracováváme dokumentaci
potřebnou pro podání žádosti na opravu polní cesty
„Drevnice“, která je vlivem zvýšené těžby dřeva a letošními vydatnými srážkami v dezolátním stavu.
V rámci problematiky s nakládáním s odpady zatím ještě neznáme konečné rozhodnutí z SFŽP, kde
jsme podávali žádost na rozšíření počtu sběrných nádob vč. vybudování ploch, na kterých budou umístěny.
V příštím vydání Vás budeme informovat.
Zatím bohužel nedošlo k vyhlášení výzev, ze kterých bude možné čerpat dotace v příštím roce. Přesto je prováděna příprava některých dotačních titulů.
Jde zejména o opravu místních komunikací, kde jednoznačně na prvním místě bude oprava v místní části
Podolí. O dalším budete rovněž informováni v příštím
čísle.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za účast v letošních krajských volbách a volbách do senátu a popřát Vám hodně zdraví v této nelehké době, kterou
v současné době prožíváme. A úplně na závěr bych
Vás chtěl vyzvat k dodržování všech nařízení týkajících
se současné epidemie.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta
Školní jídelna ve spolupráci s OÚ Bouzov
nabízí možnost rozvozu obědů. Cena za oběd
je 65 Kč. Případní zájemci mohou kontaktovat
OÚ Bouzov na tel. 585 346 207 nebo na e-mail
administrativa@obec-bouzov.cz
nejpozději do 31. 10. 2020.
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UPOZORNĚNÍ

Opětovně žádáme občany, aby řádně likvidovali jedlé oleje dle pokynů uvedených na popelnici
k tomu určené. Zdůrazňujeme, že do této popelnice nepatří nic jiného!!! Po prvním svozu, obdržela obec výtku s tím, že firma, která svoz realizuje zdarma, zvažuje zpoplatnění vývozu jedlého
oleje. Pokud k tomuto dojde, budeme nuceni zvýšit poplatek za svoz komunálního odpadu.

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů
z domácností byl plánován

na sobotu 31. 10. 2020.
Realizace sběru závisí na vývoji epidemiologické
situace a dalších nařízeních vlády. O konání sběru velkoobjemového odpadu budou občané informování prostřednictvím obecního rozhlasu,
obecních vývěsek a webových stránek obce.

DĚKUJEME
Spojili jsme se, abychom přinesli transparentní, protikorupční a neklientelistickou správu Olomouckého kraje. Všem z vás, kdo jste nás v tom podpořili svým hlasem, chceme moc poděkovat za
důvěru! A těm, kteří nám hlas nedali, děkujeme za šanci na sobě dál pracovat!
Vaši Spojenci
Pro KDU-ČSL, která byla součástí koalice Spojenců, to na bouzovsku znamená historický úspěch,
kterého si nesmírně vážíme. Děkujeme za každý hlas. Součástí naší koalice byl i Daniel Řezníček,
který díky vašim „kroužkům“ (37 hlasů) na bouzovsku předběhl i Mariana Jurečku J. Po konečném
sečtení hlasů v kraji Daniel postoupil na 11 místě naší kandidátky do krajského zastupitelstva!!! Danovi jménem místní organizace KDU-ČSL srdečně gratuluji ke zvolení. To vše samozřejmě neznamená
konec, ale teprve začátek perné práce pro vás. Jsme tu s vámi, jsme tu pro vás.
Za místní organizaci KDU-ČSL Bouzov Lubomír Macek ml., předseda.

JUBILANTI
Listopad

Prosinec

Paní Martina Pokusová

Pan Wagner Jan

Pan Jáchim Navrátil

Pan Navrátil Narcis

Paní Miloslava Holušová

Pan Drozd Lubomír

Pan František Kukrle

Paní Šťastná Karla

Pan Vlastislav Rec

Paní Fellnerová Jindřiška

Paní Marie Beštová

Pan Zatloukal Miloslav

Pan Miroslav Nosek

Pan Štamberk Jan

Paní Libuše Suchánková

Pan Kolavík Stanislav

Paní Věra Zatloukalová

Paní Tomková Zuzana

Paní Marie Slouková

Paní Faltýnková Marie

Rodina Tichých a Nasadilů srdečně děkuje za účast na posledním rozloučení s Vlastimilem
Tichým. Zvláště pak děkuje za přípravu zázemí a pohoštění na trachtě Čestmíru Spurnému
a SDH Obectov.

Děkujeme touto cestou panu Miroslavu Tichému za vzornou péči o zeleň v obci Doly.
Občané Dolů

Vyhlídka a odpočinkové místo u smírčí Boží muky na Hranicích u Podolí
V průběhu letních měsíců roku
2020 byla z iniciativy Miroslava
Škrabala z Podolí za podpory OÚ
Bouzov provedena náročná úprava
lokality u smírčí Boží muky na Hranicích u Podolí.
Hlavní objekt „Boží muka“ byl
nově omítnut, byla na něj instalo-

vána nová stříška s křížkem a byl
též opraven obraz Panny Marie,
umístěný ve výklenku. Dřevěný kříž
byl nově natřen a plechový korpus
„Ukřižovaného Krista“ byl přemalován Josefem Fajtem z Olešnic.
Součástí celé kompozice je také
obraz krajiny, který byl rovněž pře-

malován Josefem Fajtem z Olešnic
na nový podklad a uložili jej do nového rámu.
Okolní terén byl rozšířen, srovnán navážkou několika vleček hlíny a zatravněn. Dle potřeby byly
provedeny úpravy okolní zeleně
kvůli výhledu a možnému poškození památek větvemi. Doplněna
byla informační tabulka se stručnou historií tohoto místa. Opraveny a natřeny byly rovněž lavičky.
Toto místo je hojně navštěvováno procházejícími či projíždějícími lidmi z řad místních i turistů
a poskytuje neobyčejné výhledy na
hrad, okolní krajinu a Jeseníky.
Veškeré úpravy se prováděly za
spoluúčasti několika nadšenců,
jimž je nutno poděkovat. V prvé
řadě panu Škrabalovi, který provedl nejvíce práce, jak manuální tak organizační, dále pak OÚ
Bouzov, Zdeňku Holušovi z Kadeřína, Stolařství Hampl v Bouzově, Ing. Vítu Foltasovi z Bouzova,
Martinu Opíchalovi z Kadeřína,
Ing. Petru Putíkovi z Bouzova,
pracovníkům OÚ Bouzov, Josefu
Fajtovi z Olešnic.

Z historie lokality
Na
hranicích
podolských
a bouzovských jsou na památném
místě a jsou velmi stará. V záznamu v roce 1830, kdy jsou uváděna,
není zmínka, kdy byla postavena.
Starobylost těchto Božích
muk dosvědčuje zápis ve starém
zemském spise, kde se uvádí, že
při důležitých rozepřích občané
přísahali u starých Božích muk na
hranicích. Starobylost těchto Božích muk dosvědčuje i zápis ve staré farní úmrtní matrice bouzovské
o jedné události z roku 1688, kdy
se ubytovali v Bouzově a Podolí vojáci. Zápis zní:
„Bamberg z Mésta Pamberka rodicz, Marssýrovgicz z Huher Péssy
Wogacy a se w bauzowé a Podoli
Compagnia w 124 osob a 17 koni
lozyrowajl, od 19. až do 21. gbris lezicz. Zemrzel jest Sine lux sine Crux
Wogak Pikhart, gmenem Hanss
Ertel Hatterssdorffishoweho Regimentu Pana Heytmana Volckmersche löbl. Compagnie Mussguetir,
Pochowan u starych Božich Muk
w Polj bliž s. Marzi Kostela 20. 9.
bris. Zadny ho newyprowazel gen
Kapral geho Konrad.”
V Božích mukách je v horní
části otvor a utvořena kaplička,
v níž je obraz P. Marie. Byly v průběhu doby několikrát opravované.
Větší oprava byla posledně v létě
roku 1941, kdy byla zomítnuta
a dána nová stříška nákladem
700 Kč. Vložen zde byl ve hlíně vypálený obraz P. Marie Cholinské,
který dodal Dr. Mir. Skácel, advokát
z Uherského Hradiště. V roce 2008
byla Boží muka a její okolí upraveno OÚ Bouzov.

Dřevěný kříž
Dřevěný kříž na poli na podolských a bouzovských hranicích
dal postavit v roce 1827 zahradník (čtvrtláník) Jan Kraus v Podolí.
Udržování kříže bylo z úroku kapitálu 145,- K 64 h. Dle nadační listiny z 15. X. 1827. Tento kříž časem
zchátral a misionáři na jeho místě postavili v roce 1930 kříž jiný.
Mimo to byl kříž opraven zároveň
s Boží mukou v r. 1941.
Na dřevěný kříž byl pořízen
nový korpus, malovaný na plech.
Původně stál kříž na pravé straně
cesty do Podolí na okraji pole, když
byla cesta rozšiřována tak, byl kříž
postaven vedle Boží muky.
V roce 2008 byl kříž OÚ Bouzov
částečně zrestaurován, upevněn
na pevný podstavec, obnoven plechový korpus a zakonzervován nátěrem. Současně s křížem a Boží
Mukou byl zrestaurován obraz od
malíře Slámy ze Hvozdečka.
Tuto krásnou vyhlídku, posezení a obraz krajiny se stříškou zbudoval v červnu roku 1988 bývalý
předseda JZD Podolí, podolský
rodák Jaromír Blekta. Co se týká
samotného obrazu s vyobrazením
okolí podolské krajiny, ten nechal
vymalovat na zakázku a přidal
také text:
„Zastav se poutníče
A podívej se, co je krásy kolem!
Buď jejím ochráncem i tvůrcem,
Odmění se Ti štěstím a klidem.
Jaromír Blekta,
Podolí, červen 1988.
Rovněž nechal částečně urovnat terén a zbudoval lavičky k od-

počinku. V okolí vysadil stromy.
Poněvadž se po jeho smrti nikdo
o vyhlídku nestaral, objekty na
tomto místě vystavěné chátraly
a zarůstaly okolní zelení.
Toto je jedna z posledních historických památek naší obce, která se dočkala zasloužené úpravy.
Mimo to jsou průběžně dle finančních dotací restaurovány kamenné kříže v celé obci.
V letošním roce dojde na opravu kamenných křížů v Bouzově na
horním konci obce a v Jeřmani.
Na svoji obnovu také čekají památky v Kozově, a to pomník T. G.
Masaryka a Boží muka u silnice
při odbočce na Blažov, která byla
zničena při stavbě silnice do Kozova. Dalé se v letošním roce dočkáme dokončení opravy kaple ve
Hvozdečku.
Jiří Ženožička

Začal nový školní rok a my bychom vám rádi po
prázdninách opět chtěli začít podávat informace
o tom, co se u nás ve škole děje a jak se máme.
Na nový školní rok jsme se velice poctivě připravili.
Pořídili jsme spoustu nových věcí, které by měly našim
žáčkům zpříjemnit život a pomoci při vzdělávání. Proto
přibyly dva nové interaktivní panely. Trochu připomínají interaktivní tabule, jen jsou technologicky modernější a mobilní – dají se převážet mezi třídami. Dále
jsme vybavili třídy I. stupně novými koberci, všechny třídy zásobníky na jednorázové ručníky, skříňkami
a novým nastavitelným školním nábytkem. V počítačové pracovně byly vyměněny počítače za zbrusu nové,
opět bylo posílena rychlost internetového připojení
a přibyly nové počítačové stolky. V družině a výtvarném ateliéru se děti dočkaly nových oranžových pracovních stolů. Do mateřské školky jsme také nakoupili
nový koberec a pár nových polic a skříněk.
Navíc se rozběhla generální oprava a údržba střešních oken v podkroví školy.
A pak už jsme všichni přivítali nový školní rok tradičně v Galerii U trójského koně. Uvedli jsme mezi
„žákovský národ” osmnáct prvňáčků, kteří se nám málem nevešli na pódium. Máme velkou radost, že jich
přibylo tolik ! Také jsme uvítali nového mladého pana
učitele, který bude učit převážně tělocvik a angličtinu
a stal se třídním učitelem čtvrtého ročníku. Po mnoha
letech se nám podařilo rozpojit ročníky na I. stupni,
takže nyní máme 4 třídy na I. stupni a 4 na II. stupni,

pouze jednu třídu tvoří spojené ročníky a to druhý
a třetí.
Teď už měsíc fungujeme v rychlém školním tempu
a zatím se nám vše daří. Deváťáci si vyzkoušeli testování, které jim má pomoci dobře se rozhodnout při
výběru střední školy.
Už jsme také stihli navštívit projekt Planeta Země
v Mohelnici, tentokrát na téma Lidské kmeny, čtvrťáci navštívili výstavu o loštických pohárech v muzeu
A. Kašpara v Lošticích s názvem Den s hrnčíři. Celá
škola se zapojila do mezinárodního projektu Záložka
do knihy, jehož cílem je navázání spolupráce se slovenskou školou a společná práce na výtvarně-jazykovém
projektu a výrobě záložek do knih. Akci si vzala na
starost paní vychovatelka Žaneta Aplová. Uvidíme, jak
se nám bude dařit vzájemné sdílení zkušeností se školou v Kremnici, která nám byla přidělena. V naší škole
také proběhla již po několikáté celostátní charitativní
sbírka Český den proti rakovině, jehož organizaci pro
školu každoročně zajišťuje paní zástupkyně Světlana
Nováčková. Akce se opět setkala s velkým úspěchem
a představte si, že všech osmnáct prvňáků přispělo koupí žluté kytičky do sbírky! Nakonec se vybralo
krásných 6020 Kč. Děkujeme všem motivovaným rodičům a veřejnosti, že nás v našem úsilí podpořili.
Na závěr chci vyslovit naději, že náš zdárně se odvíjející nový školní rok bude i nadále normálně pokračovat. Sledujte, zda se nám to daří, na našich webových stránkách www.zsbouzov.cz, které jsou stále
plné aktuálních informací o životě školy.
Krásné podzimní dny přeje za děti, žáky a zaměstnance
Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka

Vážení spoluobčané,
naší činností je organizace
volnočasových
i vzdělávacích aktivit pro
děti i dospělé. Tyto aktivity by měly nás i naše
spoluobčany
pobavit,
poučit, nebo třeba i rozhýbat a jejich cílem je
smysluplné
využívání
volného času pro rozvoj
osobnosti.
Ráda bych Vás touto cestou seznámila s některými
aktivitami spolku DAMIŠKO, z.s. z Jeřmaně, které se
nám povedlo v letošním roce uspořádat, za dobu co
jsme Vás naposledy informovali v Bouzovských novinách.
Na Bouzově, v sále obecního úřadu, se konal
18. 1. 2020 Maškarní rej. Na akci, se sešlo nespočet dětiček, různého věku s pestrobarevnými maskami. Po celé odpoledne hrál Dj Kony a všechny bavil klaun Šáša, medvídek Pú a princezna.
Pro děti bylo připraveno mnoho úkolů, soutěží a odměn.

Během celého dne se
hrál turnaj v Ubongu od
značky ALBI. Zúčastnit se
mohl každý. Časy stopoval
harlekýn a vzorně je zapisoval na tabuli. S nejrychlejším časem se umístila

na prvním místě mladá
slečna Nela, na druhém
chlapec Dominik a na
třetím místě paní Vlasta. V průběhu akce se
zastavil i Mickey Mouse, který rozdával své objetí, plácnutí ruky či výhry z bohaté tomboly.
Perličkou na konec
byl nádherný ohňostroj.
Všichni jsme stáli nehnutě
a pozorovali tu nádheru
barevných stříkanců na
obloze.
V sobotu 9. 2. 2020 jsme se sešli v Bouzovském
sále na Herní den. Zastavili se i náhodní kolemjdoucí,
kteří přijeli na hrad Bouzov, aby si s námi zahráli. Herňáci se naučili novou hru Catan říše Inků a ti nejmenší
se mohli zúčastnit plnění úkolů na deseti stanovištích.

Po splnění všech úkolů, obdržely děti nemalou odměnu. Kdo neměl chuť si něco zahrát, ten se vrhl na drátkování. Vzor, vzhled výrobku a technika byla pouze
na něm. V tento den nebyl žádný poražený, ani vítěz.
Všem se dařilo a tak to má být.
Na začátku dubna
jsme museli, z důvodu nařízení vlády o konání veřejných akcí v souvislosti
se šířením onemocnění
Covid-19 a hlavně s ohledem na zdraví všech občanů, zrušit připravovanou
Velikonoční procházku lesem. Po zpřísnění vládních opatření ohledně zákazu
vycházení do ulic bez ochrany nosu a úst a z důvodu
nedostatku ochranných pomůcek, jsme nakoupili látky, změnili pokoj na šicí dílnu a zapojili se do projektu
Celé Česko Šije.
Po uvolnění opatření se i přes nepřízeň počasí
uskutečnilo dne 20. 6. 2020 v Jeřmani u Bouzova Zábavné odpoledne spojené s lesní stezkou. V lese na
děti čekaly na stanovištích soutěže, během cesty hádanková doplňovačka o lesních zvířátkách a na konci
sladká odměna.

26. 7. 2020 jsme v Jeřmani uspořádali Herní a kreativní den v jednom. Účastnici se seznámili s novou
hrou Catan HVĚZDOPLAVCI. Dále si také mohli vybrat

libovolnou hru s mnoha dalších připravených her, které máme pro členy k dispozici i na bezplatné zapůjčení domů. Byli jsme připraveni na různé věkové kategorie a tak se vydováděli
úplně všichni. U kreativního stolku jsme se
tentokrát zaměřili na
dekupáž (ubrousková
technika).
Vyrobené
kamínky si pak po dokončení mohl každý
odnést domů.
Dne 8. 8. 2020 se na Jeřmaňském hřišti uskutečnil další ročník turnaje Nohejbal na pohodu. Družstev
bylo tentokrát celkem 9. I v tomto roce nám počasí
přálo a hra probíhala v poklidném sportovním du-

funkční skákací dráha se skluzavkou, bohatá tombola,
obrovská pěnová koupel, úžasné žonglérské vystoupení, turnaj o ceny ve hře Umí prase létat + a po splnění soutěží sladká odměna. Po celé odpoledne skvěle
moderoval a hrál Dj Kony a na děti se přijeli podívat
i Mickey Mouse s Minnie, kteří si s dětmi zatančili, zasoutěžili, vyfotili se a rozdali výhry z bohaté tomboly.

V sobotu 22. 8. 2020 jsme ve spolupráci s MAS Moravská cesta uspořádali projektový den na téma „Zábavná věda“. Skupina dětí si vyzkoušela, během od-

chu. Všichni hráči
při vyhlášení výsledků
obdrželi
výhry a první tři
mužstva také vítězné poháry. Během celého dne si
účastníci i ostatní
návštěvníci mohli
v klidu posedět,
dát si něco k pití
i k jídlu. Hodně
hráčů i se svými
rodinami přijeli z daleka a tak přespali ve svých stanech na hřišti.
Počasí, i přes drobnou spršku, nám vyšlo i na druhý
ročník Dne bublin, který se konal v neděli 9. 8. 2020
na Jeřmaňském hřišti. Návštěvníků i malých účastníků dorazilo opravdu veliké množství. Na děti čekali
stanoviště se soutěžemi s vodní a bublinkovou tématikou, pohádková doplňovačka, 12-ti metrová multi-

poledne, spoustu zajímavých pokusů např. hrnečku
vař, faraonovy hady, průhledná kofola, obří bubliny
i sopku. Do pokusu – Plamen na ruce - se po počátečních obavách zapojily nejen všechny děti, ale i přítomní rodiče. Efekt pokusu byl úžasný a většina dětí si ho
vyzkoušela vícekrát.
Děti si vyrobily barevné lávové lampy
a plastelíny s třpytkami, které si odnesly domů spolu s upomínkovým
listem
a sladkou odměnou.

Chtěli bychom i za děti poděkovat všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas a pomáhají s přípravami a organizací na akcích, obci Bouzov, společnostem ÚSOVSKO FOOD a.s., Albi Česká republika a.s., A.W., spol. s r. o. za dary na ceny pro děti
i dospělé, panu starostovi a hasičům JSDH Bouzov
a SHD Konice, kteří za námi přijeli a vytvořili úžasnou pěnu na Dni bublin, společnosti Hi-Spectrum
s.r.o. za zajištění prostředků na zapůjčení multifunkční skákací dráhy, která byla po celou dobu na
Dni bublin pro děti zdarma, Dj Konymu za skvělé

moderování našich akcí a všem, kteří nás v našich
aktivitách podporují.
Pokud aktuální situace dovolí, těšíme se na Vás na
dalších akcích. Plánujeme např. herní den s turnajem
o ceny, projektový den na téma Zábavné tvoření, 5. 12.
k zájemcům může přijít na návštěvu Mikuláš i s čertem a andělem a na Leden 2021 chystáme další ročník
Maškarního reje. Informace o akcích a fotografie můžete nalézt na našich stránkách www. damisko.cz a na
našem facebooku.
Bc. Daniela Ondrušková, předsedkyně spolku

Tomáš Bárta elitním mistrem České republiky v dráhové cyklistice
V sobotu 26. 9. se na brněnském velodromu uskutečnilo mistrovství České republiky v dráhových
disciplínách Scratch a Madison. Závod ve Scratchi měřil 12 km a jezdci jej zvládli průměrem přes
50 km/h, po útoku 4kola před cílem zvítězil teprve jednadvacetiletý Tomáš Bárta, a oslavil tak svůj
premiérový titul v elitní kategorii. V závodě dvojic dojel na pátém místě.
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Má ostré lokty. Dráhařka Bártová z Olešnice slaví evropské stříbro
Nebojí se, udělá si místo. I to jsou důvody, proč se
nyní dráhová cyklistka Gabriela Bártová chlubí stříbrnou medailí z mistrovství Evropy. V italském městě Fiorenzuola d‘Arda obsadila druhé místo ve vylučovacím závodě juniorek.
Přestože nepatřila mezi největší favoritky, bojovala se soupeřkami bez bázně a po závodě se jí na krku
houpala stříbrná odměna.
„Hlavně rodina a přátelé mi poslali moc zpráv, kde
mi přáli hodně štěstí. Ve vylučovačce se mi dařilo už
na Memoriálu Otmara Malečka, takže jsem si řekla, že
jim trochu uvěřím a snad do třetího místa budu,“ pronesla sedmnáctiletá česká reprezentantka a závodnice TUFO Pardus Prostějov.
Bártová přitom neměla daleko ani ke zlaté medaili.
Ve vylučovacím závodě jedou všechny cyklistky pohromadě a v každém druhém okruhu vypadne ta, která
projede cílovou páskou poslední.
Vyřazení oznamuje hlasatel, jenže když měla dráhu opustit nakonec třetí Daniek Hengeveldová z Ni-

1

zozemska, trvalo témě celé kolo, než odstoupila. Bártová a Daniela Camposová z Portugalska počítaly, že
pojedou rozhodující kolo, ale rozhodčí vyhlásili konec
závodu a zlato pro Portugalku.
Podle české výpravy měli ukázat žlutý prapor a přidat ještě jedno kolo. „Ani jedna z nás nevěděla,
jestli jsme v cíli, nebo ještě spurtujeme další kolo. Netušily jsme, kdo
je vyloučený, myslely jsme, že ještě
jedeme ve třech. Byl v tom strašný
chaos,“ hlesla.
Lze jen spekulovat, jak by dopadl souboj mezi Bártovou a Camposovou jinak. „Kdyby nás daly
znovu, možná bych si ji udržela
nad sebou. I tak jsem ráda za medaili,“ uvedla.
Dráhové cyklistice se věnuje
šest let, ale v juniorské kategorii
jezdí první sezonu. Ve vylučovačce
ukazuje své schopnosti.
„Myslím, že mám docela ostré
lokty, umím si udělat místo. Nebojím se. Tahle disciplína mi sedí,“
řekla dráhařka z Olešnice na Olomoucku.
Před závodem sice cítila nervozitu, ale řídila se radami, které jí
dal kouč Marek Mixa.
„V duchu jsem si opakovala, že
vylučovačka není o tom být v každém kole první, ale předposlední.
Dávala jsem si do hlavy, aby mě
soupeřky nezavřely, že nemůžu
jezdit moc vrchem, protože by to
strašně bolelo. Snažila jsem se být
od začátku vepředu, abych někde
neudělala blbost,“ líčila.
Na evropském šampionátu
měla jet ještě bodovací závod jednotlivkyň a dvojic, ale kvůli změně programu pojede v pondělí jen
první disciplínu.1
„V bodovačce je daleko víc spurtů a mám tam těžké holky. Snad
budu do top pětky,“ dodala.

[online]. Prostějov [cit. 2020-10-15]. Dostupné z: https://prostejovsky.denik.cz/ostatni_region/ma-ostre-lokty-draharka-bartova-z-olesnice-slavi-evropske-stribro-20201012.html

Příměstské tábory v MC Rybička při Charitě v Litovli
Charita v Litovli poskytuje mimo jiné, také službu
Mateřského centra Rybička, která na děti myslí i v období letních prázdnin, ke kterým neodmyslitelně patří
dětské tábory.
Všechny děti nezvládnou tábory pobytové a právě
pro tyto děti jsou ideálním řešením tábory příměstské. Ty proběhly již několikátým rokem, letos poprvé
částečně dotované Evropskou unií, projektem Letní
příměstské tábory při MC Rybička.
Probíhaly v období 4 týdnů, jak v měsíci červenci,
tak i v srpnu, pro věkové kategorie 4 – 6 let a 5 – 9
let. Dohromady se jich účastnilo 64 dětí. Každý týden měl své téma. První týden se jmenoval Lovci
záhad, druhý dostal název Krteček na prázdninách,
následovala Kniha džunglí a nakonec Popletené pohádky.
Tábory byly plné her a soutěží, všechny děti přežily bez úrazu a vždy odcházely s úsměvem. Věříme, že
i rodičům jsme touto formou velmi pomohli a ulehčili
situaci.
Za sebe mohu po téměř 10 letech pořádání těchto
táborů konstatovat pouze jediné: Těší mě pozorovat
vývoj dětí, jejich šikovnost a zručnost, z nichž mnohé
znám od jejich dvou let.

Na děti se budeme opět těšit v září při pravidelném
dopoledním programu pro rodiče s dětmi, v Miniškolce nebo na jednorázových akcích.
Náš program naleznete na webových stránkách
www.mcrybicka.cz.
Za celý tým MC Rybička
Jarmila Dospivová – animátor.

Charita na Litovelských slavnostech
Charita v Litovli měla možnost zúčastnit se Litovelských slavností. Díky městu Litovel a panu starostovi
Viktoru Kohoutovi, nám bylo umožněno vybírat dobrovolné vstupné, které Charita použije na rekonstrukci
vnitřních prostor a zázemí pro zaměstnance.
V první řadě bychom chtěli srdečně poděkovat Vám
všem, kteří jste přispěli. Nedá se vyjádřit slovy, jak si
Vaší štědrosti vážíme. Společně jsme vybrali neuvěřitelných 47.189 Kč.
Tuto akci, bychom nemohli uskutečnit, nebýt našich dobrovolníků. Tímto bychom chtěli jmenovitě poděkovat Janu Borovkovi, Haně Skulové, Kateřině Čam-

kové, Renatě Frebortové, Elišce Markové, Lucii Dostálové, Aničce a Markovi Gottwaldovým, Petře Langerové, Haně Procházkové, Evě Králové a Monče Hanselové
a Vojtovi Skopalovi. Děkujeme, že jste tu pro nás.
V neposlední řadě si velké poděkování zaslouží
i Anna Endelová a Marie Skopalová, které po celý den
malovaly dětem obrázky na obličej. O malování byl obrovský zájem a tvořily se dlouhé fronty. Holky si přály,
aby se dostalo na každého a tak se skoro po celý den
nezastavily.
Vážíme si Vás všech a DĚKUJEME!
Charita v Litovli

do nájmu zemědělskou půdu
HLEDÁM DO NÁJMU ZEMĚDĚLSKOUHledám
PůDU NA
HOSPODAřENÍ.
na hospodaření. Nájem od 3000 Kč za hektar.
Nájem od 3000 Kč za hektar. Za nabídky předem
děkuji.
Za nabídky
předem děkuji.
Více info na:
Více info na:
farma-hvozdecko.webnode.cz
farma-hvozdecko.webnode.cz
Lukáš Zapletal • Tel. 734 107
175Zapletal • Tel. 734 107 175
Lukáš
Hvozdečko 15.
Hvozdečko 15.
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