Bouzovské

noviny
prosinec 2020

č. 6/2020

Vážení spoluobčané,
za několik málo dnů skončí rok 2020. Dá se konstatovat, že jeho průběh byl složitý a ovlivnil náš život v mnoha směrech. Před koncem roku minulého jsme byli plni
optimismu a elánu z toho, že opětovně došlo k nárůstu
obecních příjmů a dařilo se postupně realizovat naše
plány. Bohužel po celkem úspěšném prvním čtvrtletí
nás zásadním způsobem zasáhla pandemie koronaviru a náš život se změnil ve všech směrech. Po částečném rozvolnění nás zasáhla druhá vlna, se kterou se
potýkáme doposud a vůbec není jasná budoucnost. Nekonala se řada naplánovaných kulturně společenských
akcí, došlo k uzavření škol, úřadů, sportovišť a naše
veškeré aktivity byly omezeny. Příjmy do rozpočtu obce
se dostaly pod úroveň roku 2019 a díky kompenzaci od
státu se propad financí zmírnil. Přesto se nám podařilo
dokončit plánované opravy a investovat do infrastruktury, která byla dlouhá léta zanedbávána. Co se podařilo udělat v letošním roce bylo postupně publikováno
v našich novinách a není třeba se k tomu vracet. Podstatně důležité je to, co nás čeká a co připravujeme.
Co nás čeká v roce 2021.
1. Došlo k převozu dvou křížů v Bouzově a Jeřmani do
restaurátorské dílny, kde proběhne jejich renovace.
V rámci této oblasti bude přemístěn stávající kříž
v Bouzově do prostoru, kde bylo v minulé době umístěno letadlo. Dále bude renovována busta TGM v Kozově a přemístěna do prostoru centra obce. Tyto práce jsou podpořeny dotací.
2. Separovaný sběr. Naše obec získala dotaci ze SFŽP.
Díky této dotaci nakoupíme další nádoby na separovaný sběr, štěpkovač a kontejnery na vozidlo BONETTI. V každé místní části se vybuduje místo, kde
kontejnery umístíme. Tam, kde už vybudovány jsou,
dojde k jejich rozšíření. Snaha je navýšit počet nádob
na separaci plastů, se kterými jsou problémy.
3. Před dokončením máme zpracování projektové dokumentace na „Opravu lesní cesty Dřevnice Bouzov“. Tuto dokumentaci zpracovává Lesprojekt
Krnov. V příštím roce budeme žádat ministerstvo zemědělství o dotaci, která se předpokládá ve výši 90 %
uznatelných nákladů. Vzhledem k současnému stavu této komunikace je její oprava nutná.
4. Připravujeme projekt na řešení zásobování pitnou
vodou pro místní část Kovářov a rozšíření vodovodu
ve Hvozdečku. Rovněž na toto opatření máme zažádáno na SFŽP, kde dotace na zpracování dokumentace činí 90 % nákladů.
5. Vzhledem k posunu termínu k předkládání žádostí na
ministerstvo pro místní rozvoj rada obce rozhodla po-

dat žádosti na opravu místních komunikací v místní
části Podolí a Blažov, opravu spolkového domu v Olešnicích a opravu dětských hřišť umístěných v jednotlivých místních částech. V současné době se vyřizují
potřebné náležitosti a přílohy těchto opatření. Vzhledem ke krátkému času na zpracování podkladů jde
o náročnou práci a je třeba poděkovat všem, kteří se
na tom podílí. Doufám, že tato práce bude zúročena
kladným vyřízením těchto žádostí.
6. Před dokončením je studie vybudování nových chodníků v Bouzově. V dalších stupních dokumentace
budeme pokračovat v dalším období. Připravujeme
také rekonstrukci šaten a sociálního zařízení SOKOL
Bouzov.
Samozřejmě budeme sledovat další vyhlašování
možných dotační výzev, které budou následovat v příštím roce. Protože se jedná o rok volební, tak jich určitě bude celá řada. Do zastupitelstva obce je předložen materiál ke schválení, který se týká rozvoje obce
na roky 2021 až 2027. V tomto materiálu je výčet všech
požadavků, které by se měly realizovat v jednotlivých
místních částech naší obce. Dalším opatřením, které
bude projednáno je změna územního plánu č. 3, která
se bude hlavně týkat rozšíření ploch určených k výstavbě rodinných domů a změny využití některých ploch. Už
teď máme registrováno několik žádostí.
V rámci našeho rozpočtu budeme pokračovat v dalších opravách obecního majetku a úpravách veřejných
prostranství. To vše bude záležet na budoucích příjmech. Na tomto místě je třeba poděkovat našemu s.r.o.
Bouzovské lesy, které se už několik let potýká s kůrovcovou kalamitou v našich lesích. V tomto období jde
o práci velmi náročnou i vzhledem ke klimatickým podmínkám letošního roku. Díky kompenzacím z ministerstva zemědělství se hospodaření dostalo do kladných
čísel a pomůže našemu rozpočtu.
Bohužel vzhledem k současným opatřením se neuskutečnilo slavnostní rozsvícení našeho vánočního stromu. Neuskutečnil se ani tradiční stánkový prodej. Je to
škoda, ale bohužel se nedá nic dělat. Nastává období
vánoční atmosféry, kdy se k sobě chováme mile a vstřícně. Doufám, že alespoň část této pohody přeneseme do dalšího roku a že k sobě budeme vstřícní, tolerantní a v každodenním
životě zvítězí lidskost a vstřícnost.
Na úplný závěr Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do roku 2021, který
snad bude lepší jak ten letošní.
Ing. Zdeněk Foltýn, starosta

pODĚKOVáNí

Obec touto cestou děkuje všem organizátorům, kteří se byť v omezené míře podíleli na organizaci všech
volnočasových akcí. Snad se v jejich počtu dostaneme na v tomto směru úspěšný rok 2019.
Dále obec děkuje spolku WANGARI, z.s. zastoupený panem Jakubem Sobotkou za provedenou výsadbu
stromů u rybníka a v dalších místních částech naší obce. Rovněž děkujeme všem členům volebních okrskových komisí za hladký a bezproblémový průběh letošních voleb.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás na začátku
mého příspěvku pozdravil a popřál
vám všeobecnou pohodu.
 V předchozím vydání Bouzovských
novin byl publikován příspěvek
pana Jiřího Ženožičky st. pod názvem „Vyhlídka
a odpočinkové místo u smírčí Boží muky na Hranicích u Podolí. V předmětném příspěvku nás autor
informoval nejen o historii daného místa, ale především o tom, že byla provedena náročná úprava
tohoto místa. Rovněž poděkoval všem, kdo se na
úpravě podíleli.
Ze strany OÚ Bouzov bylo všem zúčastněným vysloveno ústní poděkování za velmi dobře odvedenou
práci, kterou odváděli převážně ve svém volném
čase. Je však na místě, aby toto poděkování bylo
učiněno touto formou. Jménem OÚ Bouzov tedy
ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, jmenovitě – Miroslavu Škrabalovi z Podolí, Josefu Fajtovi z Olešnic, Zdeňku Holušovi a Martinu Opíchalovi
z Kadeřína, a dále Jiřímu Ženožičkovi st., Petru Putíkovi a Vítu Foltasovi z Bouzova. Poděkování patří
firmě – Stolařství Hampl i obecním zaměstnancům,
kteří se na úpravách daného místa podíleli.

 Výzva k občanům – v rámci řešení odpadového hospodářství vyzýváme občany, aby dodržovali určitá
pravidla – zejména v rámci třídění odpadů, a dále
pokyny k jeho ukládání. Opakovaně jste byli informováni o tom, abyste ukládali odpad dle jednotlivých komodit (papír, sklo, plasty, použitý olej atd.).
Opakovaně se stává, že se míchají plasty se sklem
či papírem, což nelze vnímat jinak než schválnost.
Dále jsme vás informovali o tom, že popelnice určené na sběr použitého oleje z domácností slouží
výhradně k tomuto účelu. Žádáme vás, abyste do
těchto popelnic neukládali nic jiného než použitý
olej, a to v pevně uzavřených PET láhvích.
 Blíží se konec kalendářního roku a je zapotřebí,
aby byly uhrazeny veškeré pohledávky, které mají
občané vůči OÚ Bouzov, a to i dlouhodobé. V této
souvislosti žádáme všechny občany, kteří tyto své
pohledávky chtějí vyřešit, aby kontaktovali administrativní pracovnice OÚ Bouzov, případně místostarostu obce, a individuálně se dohodli na konkrétních podmínkách vyřízení předmětných záležitostí.
Dále mi dovolte, abych Vám v tomto předvánočním
čase popřál hodně zdraví, ale také mnoho trpělivosti, vzájemné tolerance a pochopení v této neutěšené
a stresující době, na kterou nikdo z nás připraven nebyl.
Mgr. Bc. Dušan TEJKAL

JUBILANTI
LEDEN

ÚNOR

Paní Helena Veiserová

Paní Milada Pokorná

Paní Zdenka Vlková

Paní Marcela Šmoldasová

Paní Dobroslava Polesová

Paní Marie Kubátová

Paní Anna Tichá

Paní Ludmila Vařeková
Paní Růžena Mikolášková

Paní Alena Kuchaříková

Paní Marie Podsklanová

Paní Ilona Klusová

Paní Marie Slouková

Pan Jiří Grézl

Paní Marie Nosková

Paní Anna Kačmarčíková

Pan František Bořuta

Pan Jaroslav Vašek

Paní Marie Pluskalová

Paní Anežka Zatloukalová

Paní Marie Šilberská

Paní Ilona Laštůvková

Paní Věra Nemravová

Paní Marie Leibnerová

Pan Leoš Krampla

OZNámeNí
Obecní úřad oznamuje, že bude v době od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 UZAVřeN.
Dále upozorňujeme občany na povinnost v roce 2021 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. 2021. poplatek je možné hradit ve dvou splátkách, první polovinu poplatku do
31. 3. 2021 a druhou polovinu do 30. 9. 2021. Rovněž je třeba uhradit poplatek za psa. Tento poplatek je splatný do 31. 3. 2021 a činí za 1. psa 100 Kč za rok, za 2. psa a každého dalšího 150 Kč
za rok.
poplatky lze uhradit na pokladně hotově/kartou nebo na účet č. 1801694369/0800,
Vs 1337 + číslo domu (komunální odpad), Vs 1341 + číslo domu (poplatek pes).

Vážení spoluobčané,
dne 11. listopadu 2020 byl
dnem „oslav“ Dne Válečných veteránů. Vzhledem k omezujícím
opatřením souvisejícím s koronavirovou pandemií jsme byli nuceni uctít památku našich spoluobčanů padlých v první světové válce
(v letech 1914–1918) a umučených
v letech okupace (v letech 1939–
1945), pouze v omezeném počtu
osob a bez veřejnosti.
Za OÚ Bouzov jsme položili kytice, věnce a zapálili svíčky na všech
pietních místech v Bouzově a přidružených obcích – Olešnice, Podolí, Obectov, Kovářov a Kozov.

Bouzov – před OÚ

→

Bouzov
Bouzov –– spodní
spodní část
část hřbitova
hřbitova

Olešnice

Podolí

Obectov

Kozov

Při této příležitosti jsme uctili památku i novodobého veterána a našeho
spoluobčana Poručíka In Memoriam Roberta Vyroubala, který padl dne
31. 5. 2011 při plnění svých vojenských povinností v Afghanistánu.

Kovářov

Obectov

Bouzov – horní část hřbitova

Čest památce všem padlým
a umučeným.

←

Kozov

Mgr. Dušan Tejkal
místostarosta obce

Nastal opět čas adventní, a my jsme se konečně mohli v téměř plné sestavě vrátit zpět do
školy po nedobrovolném „domácím vězení“. Vrhli
jsme se tedy s chutí do učení, však už toho bylo
třeba! Těšíme se na nové akce, konečně snad budeme moci zase plánovat a připravovat.
V pátek 4. prosince nás navštívil Mikuláš
a čert. Ale protože do školy mají cizí osoby momentálně zakázaný vstup, nechali pouze přede
dveřmi košík s drobnými dárky a certifikáty pro
prvňáky. Každý prvňáček dostal od čerta svolení,
že smí hned od další dne už psát perem, prostě
jako velký školák!
Chodíme teď hodně ven,
na Taliánku, do parku, poznáváme stromy, keře, ptáky a užíváme si pobyt na
čerstvém vzduchu.
Taky máme na návštěvě
ve škole rodilého mluvčího,
pana Navota Laufera, který se účastní hodin angličtiny a pokouší se naše žáky
rozmluvit anglicky. Hraje
s dětmi poznávací sociální hry a užívají si vzájemné
komunikace.
Čeká nás příprava vánočních besídek pro jednotlivé
třídy, takže chystáme výzdobu a nějaký jednoduchý

program. Bohužel jsme letos ochuzeni o společné
zpívání na chodbě, ale o stromeček jsme se připravit nedali. Děti z družiny jej krásně vyzdobily
a tak nám zpříjemňuje čekání na Vánoce.
Jako vždy mnohokrát děkujeme panu Vítu Foltasovi, který pro nás opět velice ochotně vybral
nádherný smrček.
Na závěr patří poděkování: děkuji všem rodičům, učitelům i žákům za to, že opět zvládli distanční výuku, že se snažili udělat maximum pro
to, aby tato výuka byla efektivní a že byli vždy
vstřícní a ochotní.

Do nastávající roku přejeme všem zdraví (jak se
ukázalo v tomto roce, není
to vždy automatické!),
štěstí, spokojenost a často potřebný nadhled, ať
se nám všem daří co možná nejlépe a ať se můžeme
zase setkávat!
Za školu, školku,
jídelnu a družinu
Mgr. Andrea Řezníčková,
ředitelka organizace
a všichni zaměstnanci,
žáci a děti.

Vzpomínky na Jana Kunce z Bouzova, prvního předsedu JZD Bouzov
u příležitosti 100. výročí jeho narozenin.
Je málo osob, které se zapíší do historie Bouzova
a celého bouzovska a Jan Kunc je bezesporu jedním
z nich. Jan Kunc se narodil v zemědělské usedlosti
v Bouzově č. 17 dne 21. července 1921 a zemřel 1. února 1993.
V historických materiálech je informace, že Kunz
Josef (předek Jana Kunce) vlastnil od 1. února 1865
Velkozahradnický grunt – pololán č. 17 v Bouzově. Dle
výčtu parcel, náležících k číslům domů v Bouzově v letech 1700–1750, patřilo k Velkozahradnickému gruntu
– pololánu: 16 měřic rolí. Bylo to: Na Žďáře u Jeřmaně (6 měřic), vedle louky Martina Zapletala (3 měřice,
Na Rybnících (1,5 měřice), za kostelem a Na Šibenici
(1,5 měřice), za ní 2,5 měřice a na blažovském gruntu
u panského lesa louku na jeden vůz sena.
Jan Kunc měl za manželku Marii rozenou Najmanovou ze Hvozdečka. Spolu vychovali dvě děti, dceru Marii a syna Jana. Za svého života byl již od mládí aktivní
ve veřejném životě v různých funkcích: TJ Sokol, hasiči, MNV Bouzov, Soc. dem., KSČ, poslancem ONV a v neposlední řadě dlouholetým předsedou JZD Mír Bouzov.
Po 2. sv. válce zpíval v chrámovém sboru při kostele Sv.
Gotharda o slavnostech Vánoc a Velikonoc. Pro svoji
kamarádskou povahu a přímé jednání byl mezi občany oblíben. Vyznačoval se přirozeným respektem a byl
bouzovskou osobností, na níž bylo vždy spolehnutí. Od
mládí byl zvyklý na těžkou práci v zemědělství na hospodářství doma. Když skončily polní práce, tak svážel
koňmi z bouzovských lesů kulatinu na pilu, převážně
do Litovle. Tímto si přivydělával a také tak bylo zajištěno, aby koně nestáli.
Bezprostředně po válce byl organizován v Soc. dem.
a po sloučení soc. dem. s KSČ se stal členem KSČ, tak
jako řada jiných. Za celoživotní aktivní činnost obdržel
dvě Státní vyznamenání. Od ustanovení JZD v Bouzově, v roce 1952, byl jeho prvním předsedou a byl jím nepřetržitě 27 let až do roku 1979. I přes to, že jej v roce
1976 postihla mrtvička, měl o JZD zájem a pověřil svým
zástupcem Josefa Spáčila z Bouzova. Nelze nevzpomenout jeho činnost a příběhy z jeho života.
V průběhu německé okupace za 2. sv. války byl zapojen v Bouzovském odboji jako spojka mezi Františkem Finsterlem z Bouzova a sousedem Ferdinandem
Volkmerem č. p. 16 v Bouzově. Ferdinand Volkmer poté
předával získané informace z hradu (tehdejší sídlo německé správy) od Fr. Finsterleho zástupci velitele par-

tyzánské skupiny Rikitan se sídlem v Rádnici Ludvíku
Pechovi. Schůzky se konaly u Volkmerů, kam Ludvík
Pecha docházel většinou ve večerních hodinách. František Finsterle měl o dění a pohybu na hradě bezprostřední informace, poněvadž jeho otec zde byl zaměstnán jako údržbář. Mimo to Finsterlovi bydleli v parku
v bytě vedle stolárny, později tělocvičny. Po osvobození,
v úterý 31. července 1945 byli chlapci z Bouzova u prvních českých odvodů po sedmi letech. Mezi nimi byl
i Jenda Kunců. Vrátili se domů k večeru veselí a s hudbou, již jako českoslovenští vojáci. Děvčata je přivítala květinami a došli až k pomníčku padlých na náměstí, kde utvořili špalír. Jenda Kunců krátkou, ale pěknou
řečí za všechny slíbil republice poctivé a věrné plnění
jak služby vojenské, tak i práce ve prospěch republiky.
Provoláním slávy prezidentu Benešovi a maršálu Stalinovi byla tato pěkná slavnost ukončena a chlapci šli se
zpěvem domů.
Po osvobození se Jan Kunc ihned aktivně zapojil v tělovýchovné organizaci TJ Sokol jako člen výboru a dále jako člen hasičského sboru. Dne 15. června
1950 je zvolen členem MNV Bouzov. Od roku 1948 se
stává členem KSČ (po sloučení Soc. dem. a KSČ). Ve složitém období po roce 1948, kdy za předsedování F. Leibnera a jeho tandemu Zapletala v KSČ v Bouzově, dochází k persekucím těchto čelních představitelů KSČ
k jim nepohodlným občanům. Ale naštěstí zde byli Jan
Kunc, František Finsterle a Ladislav Švec, všichni taktéž
členové KSČ, kteří pak čelili politickým procesům tzv.
padesátých let. V této době byly komunisty vytipovány
osoby nebezpečné režimu a měly být odstraňovány do
vězení. Je nutno říci, že Jan Kunc se, ač člen KSČ, vždy
zachoval jako člověk spravedlivý k ostatním lidem jakéhokoliv názoru či vyznání a když měl možnost lidem
pomoci, tak to nezištně udělal a člověka se zastal. Byl
respektován ve vyšších orgánech a následně se stal členem ONV v Litovli.
Dovolte mi zde uvést jen několik případů z jeho jednání, dle výpovědí a historických materiálů. Ze Sokolské kroniky se dovídáme, že 9. března 1948 byl utvořen
akční výbor ČOS ve složení: učitel Kaděra z Kozova, učitel Benda z Bouzova, učitel Šišma ze Hvozdečka, paní
Švábová, manželka četníka z Bouzova a Jan Kunc. Potom proběhla výborová schůze Sokola, kde byla projednána tzv. politická očista Sokola. Bylo však konstatováno, že takových případů na Bouzově není a jest
nežádoucí se tímto zabývat.
Dne 16. srpna 1948 byl projednán přípis Sokolské
komise na vyloučení Jaroslava Kunce z Kozova, Jaroslava Kopřivu a Anežky Začalové ze Sokola. Mimo jiné
to byli nejaktivnější členové Sokola. Návrh podal Hynek
Kaděra a nechalo se hlasovat. Všech 11 členů výboru
hlasovalo proti.
Dne 6. října 1948 př. MVNF Josef Zapletal oznámil,
že OA VNF v Litovli nařizuje vyloučení Jaroslava Kunce
z Kozova a Jaroslava Kopřivu z Kozova ze Sokola. Pro
malou účast toto nebylo projednáno. Kaděra dostal za
úkol záležitost projednat s OA VNF v Litovli.
Dne 7. října 1948 Okresní Sokolská Komise v Litovli
nařizuje vyloučení Oldřicha Koláře z Bouzova, Jaroslava Kunce z Kozova, Jaroslava Kopřivu, Františka Slouku
z Jeřmaně a Anežku Začalovou ze Sokola. Člen výboru
Sokol Jan Kunc z Bouzova vznáší námitku proti vyloučení a v důsledku toho oznamuje, že vystupuje ze Sokola.
Toto vystoupení mělo velkou váhů, což se projevilo na

další schůzi Sokola dne 17. října 1948, a to se již jednalo
jen o vyloučení Anežky Začalové. Pro malou účast bylo
hlasování odloženo na příští schůzi, kde potom celá záležitost skončila ve prospěch členů Sokola.
V období padesátých let byl na hradě kastelánem
František Finsterle st., který byl Františkem Leibnerem
obviněn, že má v bytě věci z hradu. Po domovní prohlídce Litovelskými četníky, kdy byli manžele Finsterlovi postaveni každý do jiného kouta místnosti, byly Finsterlovým zabaveny porcelánové servisy a obrazy, tedy
jejich svatební dary. Jan Kunc se Finsterlových zastal
a požadoval prošetřit, zda jsou to věci z hradu. Ty jsou
totiž označeny a Jan Kunc nevěřil, že by se tomuto pan
Finsterle zpronevěřil. Po provedení kontroly předmětných věcí bylo zjištěno, že žádná z těchto věcí nepochází z hradního inventáře, tak jak bylo nařčeno. Po provedené kontrole byly zabavené věci vráceny, ale některé
porcelánové věci byly poškozeny. Pan Finsterle však
celou tuto událost odnesl zdravím, poněvadž neunesl
nařčení, že by zcizil věci z hradu a brzy na to bohužel
zemřel. Nepomohlo mu ani rozmlouvání s jeho velkým
kamarádem bouzovským farářem P. Jindřichem Sloukou, který se jej snažil uklidnit.
Farní kronika uvádí, že dne 25. listopadu 1953
v noci vnikla do bouzovské fary Tajná policie, provedla domovní prohlídku a odvezla bouzovského faráře
P. Jindřicha Slouku do Brna k výslechu. Údajně se jednalo o protistátní činnost. Předseda tehdejšího čerstvě
založeného JZD v Bouzově Jan Kunc na druhý den po
zatčení faráře odjel na OV KSČ do Litovle a požadoval
okamžité propuštění faráře s konstatováním, že jestli
faráře nepropustí, tak mohou oni jít na JZD dělat, protože ty staré ženské, které tam dělají, ráno jdou napřed
do kostela. Přestanou mu v JZD určitě dělat. Farář byl
po dvoudenních výsleších propuštěn. Mezitím bylo ve
farnosti velké pobouření a ve všech obcích se chystaly protestní projevy a podpisy. Po návratu faráře se vše
uklidnilo. Jednání na OV KSČ proběhlo za účasti Františka Finsterleho a oba shodně vypověděli.
Další případ šikany ze strany F. Leibnera byl ředitel měšťanky v Bouzově Jindřich Švec, který byl trnem
v oku, protože byl na měšťance ředitelem v době německé okupace. Leibner chtěl docílit odvolání Švece
z funkce ředitele. Zase se zasadil o neodvolání ředitele Švece Jan Kunc a Švec Ladislav. Při jedné příležitosti
včelařské schůze v Bouzově, kde byl účastníkem rovněž
včelař F. Leibner se tento zmiňovaný při řeči o Švecovi
vyjádřil takto: „S kamenem se musí viklat, až se uvolní.“
Je znám také případ, kdy byl na udání obviněn
MUDr. Jan Adamec, že má doma zlato. U MUDr. Adamce byla tedy provedena domovní prohlídka i prohlídka
ordinace a bylo zjištěno pouze zubařské zlato na zlaté
zubní korunky, poněvadž měl MUDr. Adamec i aprobaci
zubařskou. MUDr. Adamec měl být potrestán, ale zastali se ho Jan Kunc, Ladislav Švec a František Finsterle.
Případ se uklidnil a pan doktor měl pokoj.
Mezi záležitosti s politickým podtextem se řadí případ z písemností Josefa Ženožičky z Blažova č. 11. Ten
byl členem ČSL a byl trnem v oku blažovským komunistům, zejména předsedovi KSČ a byl v roce 1952 vytipován jako osoba nebezpečná soc. zřízení. V době od
21. listopadu 1952 až do 12. listopadu 1953 byl navštěvován příslušníky STB z Litovle „jako agenty západní
rozvědky“, vždy v noci, aby ho získali pro spolupráci se
západní rozvědkou. V kladném případě by byl zatčen
a hrozil by mu kriminál 10 roků. Dne 12. listopadu 1953
se jmenovaný rozhodl nahlásit přítomnost západní rozvědky do Litovle šéfovi STB Potykovi, který si tam Ženo-

žičku nechal a vyšetřoval jej do večerních hodin, kdy jej
propustil. Stihl ještě večerní autobus do Bouzova, ale
jak uvádí, měl strach jít v noci přes les do Blažova, aby
jej nečekali a nezlikvidovali jej. Vzpomněl si na svého
kamaráda, jak uvádí, sice komunistu, ale důvěryhodného občana Jendu Kunce. Zašel za ním domů a se
vším se svěřil. Jenda se prý oblékl a řekl, že sice pistoli
nemá, ale donesl řeznický nůž, který si zastrčil do holínky a řekl: „Jak nás někdo přepadne, tak…“. Šli spolu
až do Blažova Trebnicí, ale nazpět se Kunc vracel přes
Niva do Bouzova.
Nyní se zmíním o tom, jak pomáhal dle svých možností občanům a organizacím v Bouzově. Když jsem započal v Bouzově výstavbu rodinného domu a bylo zapotřebí přepravy stavebního materiálu z Litovle, zašel
jsem s otcem za Janem Kuncem, zdali by bylo možné
v případě potřeby dopravit kolchozním autem stavební materiál. Ten řekl: „Samozřejmě, musíme pomáhat
mladým lidem při výstavbě domů, potřebujeme do Bouzova příliv mladých lidí.“ Mimo jiné také řekl, ať se přímo domluvíme se šoférem, který nám materiál doveze,
a s ním se také potom vyrovnáme. Když nebylo možno sehnat instalační materiál na vodu a topení, nechal
mi předseda napsat objednávku na JZD, které mělo na
materiál přednostní právo. Materiál jsem si mohl vybrat
a po objednání jsem jej uhradil.
Když jsme se v roce 1970 do domku v Bouzově nastěhovali, potkal jsem se s panem Kuncem a on mi říká:
„Jirko, vítám Tě do Bouzova a věřím, že se jako mladý
občan zapojíš do občanského života v Bouzově. Večer
se zastav u mne, musíme to přijetí mezi bouzováky zapít.“ Večer jsem se tedy u něj stavil. Já abstinent jsem
měl zapíjet s bouzovskou osobností, zvyklou na zapíjení, a měl jsem z toho trošku obavy. Tehdy jeho syn Jenda zašel na hotel se džbánkem pro točené pivo. Přijetí
dopadlo dobře a já se snažil zapojit do SČSP, Svazarmu
a hned v následujícím roce jsem byl získán jako kandidát pro volby do MNV v Bouzově. Myslím si, že jsem
pana Kunce nezklamal a po celou dobu jsem s ním
v různých funkcích vycházel dobře, ne-li výborně.
Když byl v Bouzově v 70-tých letech místní vodovod
ve špatném stavu a bylo nutné provést výměnu přívodního vodovodního řádu do Bouzova, byl to garant zemních prací mechanizací předseda Jan Kunc, který zajišťoval provedení výkopových prací v délce asi 8 000 m.
Během roku 1977–1978 byl přívodní řád a rozvod
vodovodu po Bouzově proveden. Rovněž doprava, rozvoz potrubí po trase vodovodu a potřebný materiál byl
zabezpečován mechanizmy JZD zdarma. Vím, o čem
mluvím, poněvadž jsem v té době již vykonával funkci
předsedy stavební komise MNV v Bouzově, pod kterou
tento rozvod spadal.
Mimo to využívali pomoc JZD Bouzov organizace NF
v Bouzově. Mezi ně patřili i místní myslivecké spolky,
když potřebovaly traktor pro svoz a rozvoz krmení pro
zvěř. Po dohodě s př. JZD Kuncem byl pro tento účel určen traktorista Josef Příkopa z Bouzova, který nám dle
potřeby tuto činnost prováděl ke spokojenosti obou.
Jednou, když jsme pro zvěř sušili seno v třešňovém
sadě na Bouzově a odváželi jsme jej na vlečce traktoru, potkal nás př. JZD Kunc. Druhý den jsem pana Kunce potkal a on mi říká: „Jirko, co to včera odpoledne
bylo za fůru sena? Vždyť jste to tam měli, jak vrana na
ocase.“ Jelikož jsme nikdo neuměli fůry klást, tak jsme
tam toho měli méně, aby to po cestě nepadalo. Předseda Kunc řekl, že až příště budeme klást seno, máme
mu říct a on nám ukáže, jak se to klade a hlavně zakládá. Při příštím odvoze jsem jej oslovil a on s ochotou
přišel, vše nám ukázal a vysvětlil, jelikož byl na kladení

vyhlášený odborník. Večer jsme se sešli na hotelu a patřičně se honorovali, samozřejmě k naší spokojenosti.
Bylo to v počátcích založení JZD Bouzov, když místní policie chytila řidiče nákladního auta a zjistili, že má
alkohol. Proto nařídili zkoušku odběrem krve, u čehož
musel být i předseda JZD, poněvadž se jednalo o zaměstnance JZD. Odběr krve tehdy prováděl místní lékař MUDr. Adamec v jeho ordinaci doma. Když byl řidič pozván do ordinace k odběru, došel tam přes zadní
místnost předseda a nechal si krev odebrat on, protože
neměl nic vypito a vzorek byl negativní. Toto bylo dohodnuto, aby JZD nepřišlo o spolehlivého řidiče.
Každodenní ranní činnost př. JZD Kunce bylo projetí
kolchozu traktorem, ke zjištění stavu polností, výstavby
a poté následovala ranní porada funkcionářů, kde byly
řešeny vyvstalé problémy. Předseda JZD měl po ránu
jasno, jak to zhruba vypadá, nebylo možno zkreslovat
skutečný stav zodpovědnou osobou. Při jedné opravě
předsedova traktoru byl tento traktor nastříkán červenou barvou, aby byl z dálky viděn, když prováděl přes
den kontrolu. Předsedovým zvykem bylo některé problémy řešit na hotelu u piva, kde se většinou sešli hlavní šéfové, a tak již byly některé věci vyřešeny večer před
ranní poradou. Že pan Kunc nepokazil žádnou švandu,
ukáži na příbězích z vyprávění přímých účastníků.
První je nazván „kolotoč“ a vyprávěl jej František Finsterle a Jan Kunc. Když byla v Bouzově v roce 1954 pouť
u Sv. Gotharda, byly na náměstí různé atrakce od kolotoče, houpačky až po střelnice a jiné. Večer se v hospodě „U Kučíků“ (Nemerádově) sešla parta chlapů, kde
nechyběl ani bouzovský sodovkář Stropek. Byl to velký
šprýmař, vždy něco vymyslel a měl radost, když se podařilo někomu něco vyvést. Do hospody na pivo přišel
i pan majitel kolotoče, který měl postavený hned před
hospodou. Sedl si k chlapcům a pan Stropek hned dal
poručit pivo a čtvrtku a samozřejmě nezůstali jen u jednoho. Když už byla dobrá nálada, říká Stropek: „Kolotočáři, když se Vám ten kolotoč tak dobře točí, co kdybyste svezl naše chlapy?“ Kolotočář byl hned při tom.
Chlapi nasedali na kolotoč, ale Stropek, Kunc a učitel
Benda se tam již nevešli a zůstali v hospodě. Pan Stropek říká kolotočáři: „Půjdem si dát pivo, ať se zatím
svezou.“ Na kolotoč však zapomněli, a když se po delší
době vrátili před hospodu, aktéři na kolotoči už to nevydrželi a postupně obsah, co v hospodě vypili, opustil jejich útroby. Když byl kolotoč zastaven bylo okolí kolotoče shledáno velmi zaneřáděné a kolotočář musel ráno
provést důkladnou očistu, aby bylo vše v pořádku, než
se přijdou návštěvníci svést.
Druhý příběh je v Bouzově znám pod názvem „Popichané“.
Vyprávěli František Finsterle, Ladislav Švec a Jan
Kunc.
Jednou zase seděli chlapi v hospodě „U Kučíků“,
když nastala zavírací doba v hospodě a chlapi toho ještě neměli dost, navrhl řídící Benda, že si vezmou pití
a půjdou pokračovat do jeho včelína ve Volkmerově zahradě. Vzali s sebou potřebné tekutiny a odebrali se
tam. V hospodě také seděl Venda, který ovšem nepatřil
k této sešlosti. Slyšel chlapy, jak se domlouvají na pokračování ve včelíně, sebral se a následoval je. Vendovi
chutnalo zejména, když to bylo lacino. Když tam dorazil, chlapi mu přidali a Vendovi chutnalo, až toho měl
vrchovatě. Jak již to bývá sodovkář Stropek vymyslel, že
by bylo dobré dát Vendovi do tepláků trochu včel z úlu.
Řídící Benda byl hned při tom, vždyť pár včel neubyde.
Nabral hrst včel z úlu a nasypal je Vendovi do tepláků.
Když včely zjistily, že nejsou v úlu, počaly se bránit a píchaly, kde se dalo. Venda se chvíli šprajcoval, sem tam

si zakřičel a šmaroval dom. Když doma jeho žena zjistila, že má v teplácích úl, došlo k domácí léčbě v podobě studených obkladů. Když obklady moc nepomáhaly,
musel ráno lékař MUDr. Adamec, rovněž velký šprýmař,
provést odborné ošetření choulostivých míst. Samozřejmě, že se k tomuto činu nikdo nehlásil a samotný
Venda si nepamatoval, co se stalo, protože měl velké
okno. Hned se to rozkřiklo po Bouzově, a když Venda
chodil dosti zeširoka, tak čelil dotazům: „Copak, Vendo
MÔDE?“ A jak se říká: V nouzi se o posměch nestarej!
A začali Vendovi říkat „popichané“.
K osobě Jana Kunce uvádím, že se za svého působení ve funkci předsedu JZD Mír Bouzov se vždy přičinil,
když bylo zapotřebí, zejména pro obec při různých pracech, dopravou, mechanizmy, stavební skupinou apod.
Rovněž občanům pomohl dopravou při stavbách domků, zemními pracemi, dále společenským organizacím
NF, Sokolu, hasičům, myslivcům, chovatelům hospodářského zvířectva aj.
Největší zásluhu má na rozvoji JZD Mír Bouzov, výsledcích pěstební činnosti, chovu hospodářských zvířat,
přidružené výrobě Polastylen, využívání půdy v horské
oblasti jinými způsoby než pěstováním obilnin, ať již sadovnictvím, chovem husí, pastevnictvím skotu a jinými
způsoby. I když dnes toto z horské oblasti zcela zmizelo, zůstaly zde stát velkokapacitní stavby sloužící v dané
době svému účelu a pro stát to byl přínos. Tyto stavby
jsou v současnosti rozprodány a využity podnikateli,
kteří zaměstnávají alespoň z části obyvatele Bouzova.
A co je s těmi horskými plochami, kde hospodářská
činnost postupně zanikla? No, zkrátka uživatel na ně
bere od státu dotace, aby byly alespoň dvakrát za rok
mechanizačně zmulčovány, aby nezarostly plevelem,
a některé jsou využity k pastvě skotu.
Informace, uvedené v tomto materiálu jsem získal
od Jana Kunce, Františka Finsterleho, Ladislava Švece, Stanislava Němečka, Josefa Ženožičky, Vlastimila
Rece, Ludvíka Pechu z Rádnice, Ing. Jindřicha Švece
a Ladislava Nemravu. Dále bylo využito písemných materiálů z kronik obecní, farní, sokolské, školní, gruntovních knih, matrik, bouzovských publikací, mého archivu a z vyprávění pamětí občanů.
Jiří Ženožička, Bouzov
Použitý materiál:
Kronika obce Bouzova, farní kronika, písemný materiál
L. Nemravy, fotoalba JZD, publikace „Bouzov, minulost
a současnost hradu, obce a JZD Mír Bouzov“, publikace
„Bouzovsko krajina a lidé“, výpovědi Jana Kunce, Lad.
Švece, Františka Finsterleho, Ant. Komárka, Josefa Ženožičky, Františka Slouku, Viléma Švece a Vlastimila Rece.

Zhodnocení triatlonové sezóny roku 2020
Letošní triatlonový rok byl stejně jako pro ostatní
sporty a sportovce neblaze ovlivněn covidovou epidemií, takže spousta závodů byla zrušena, některé byly
přeloženy nebo konány v náhradním režimu. Také
z tohoto důvodu se Vladislav Řezníček, zástupce Sokola Bouzov na triatlonových závodech, soustředil na
některé běžecké nebo ultraběžecké závody.
Dne 6. 6. se konal Lysohorský Ultra Trail. Pro našeho sokolského zástupce to byl přípravný závod na
distanci ultra (pozn. ultra znamená běh delší než maraton). Lysohorský ultra běh je běžecký závod pro
všechny milovníky horského běhu v masivu Lysé hory,
královny moravskoslezských Beskyd. Trasa vede značenými turistickými stezkami, kterými se vybíhá na Lysou horu celkem 4x a to ze všech světových stran. Trasa Ultra trail měla délku 67 km s převýšením 4100 m.
Konečné 9. místo z devatenácti startujících v kategorii a 127. místo celkově z 220 závodníků na startu bylo
pro přípravku hodně uspokojivé.
Datem 1. 8. 2020 zahájen pohár v dlouhém triatlonu a to slovenským mistrovstvím
v Piešťanech. Ten nedopadl pro našeho závodníka
příliš dobře. Po technických problémech na cyklistice,
následném defektu a zdravotních potížích nakonec na
206. km ze závodu odstoupil.
Hned týden poté, 8. 8. 2020, v 8.08 odstartoval pro
našeho zástupce v Rajnochovicích závod Ultra Trail
Hostýnská Osma a to jako druhý přípravný závod na
mistrovství ČR v ultrabězích. Závod je veden po turistických trasách, případně po individuálně vedených
trasách s důrazem na minimální pohyb po asfaltových
cestách.
Dosažené 8. místo ze 43 startujících v kategorii
a 107. místo ze 477 závodníků na startu na trati dlouhé 68 km s profilem překonávajícím 3050 m znamenalo zlepšení a povzbuzení na blížící se MČR.
Ve dnech 28.-30. srpna náš závodník absolvoval
vrchol sezóny, extrémní přechod Beskyd. Beskydská
sedmička (dále jen B7) je extrémní horský závod jed-

notlivců a zároveň je Mistrovstvím České republiky
v horském maratonu dvojic. Náš sokolský vytrvalec běžel ve dvojici se svým synovcem Davidem Sedlákem.
Závod B7 si nenechalo ujít téměř 3 tisíce sportovců.
Dvě noční deštivé přeháňky a rozmočená trať dokonale prověřila připravenost závodníků a do vytouženého cíle po překonání dálkových 101 km s převýšením
5500 m došla jen polovina z nich. Sedm Beskydských
vrcholů mezi Třincem a Frenštátem p. Radhoštěm
naše dvojice zvládla za 18h 49min. Stříbrná medaile
z MČR v kategorii a 45. místo celkově je pro našeho
bouzovského vytrvalce velkým sportovním úspěchem.
Poslední dva závody z cyklu poháru v dlouhém triatlonu se konaly 13. 9. u Máchova jezera pod názvem
Doksyrace a 26. 9. to byl závod Czechman v Pardubicích. V obou závodech Vláďa uspěl průměrně, byly spíše přípravou na vrchol sezóny, na extrémní triatlonový
podnik Winterman.
Závod Winterman je pořádán vždy v polovině října, letos vyšel na 11. 10. a tvoří pomyslný závěr sezóny. Jde o charitativní projekt, kde veškeré startovné je
věnováno na činnost dětského kardiologického centra nemocnice v Motole. Plavání v proudu Labe v délce 9 km a při teplotě vody kolem 10 stupňů, cyklistika
na trase 180 km ve výhradně kopcovitém terénu Šluknovského výběžku a Hřenska a následný maratónský
běh s vystoupáním na Ještěd je opravdu pro sportovce třešničkou na dortu jejich sportovního roku. Závodníkovi se podařilo splnit si stanovený cíl, překonat
osobní rekord a dosáhnout celkového času 13 hodin,
50 minut.
Na závěr můžeme konstatovat, že i přes hodně
utlumenou sezónu se podařilo Vláďovi dosáhnout některých pěkných výsledků a hlavně dojít k závěru, že
ultradlouhé běhy jsou pro něj výbornou výzvou, v které dokáže obstát.
Všem sportovcům přejeme do příští sportovní sezóny mnoho sil a úspěchů a co nejméně omezení!
Za Sokol Bouzov Vladislav Řezníček a Petr Formánek

Hospodaření v lesích pod správou společnosti Bouzovské lesy s.r.o.
Vážení občané,
dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s průběhem roku 2020 v našich lesích.
Od počátku roku jsme pokračovali ve zpracování kůrovcového dříví a zelené nahodilé těžby (zlomy
a vývraty). Těžební práce pokračují naplno prakticky
po celý rok, přičemž do konce října bylo zpracováno
22059 m3 dříví. V listopadu a v prosinci předpokládám
těžbu dalších cca 2,5 tisíc m3. Je nutné si přiznat, že
i přes vlhkostně příznivý rok jsme zejména v červenci a srpnu nestíhali zpracovávat kalamitu včas (strmý
nárůst napadeného dříví a pozdní příjezd harvestoru).
V současnosti zpracováváme dříví napadené i dříví již
kůrovci zcela opuštěné i nahodilou těžbu listnatou.
Úmyslná těžba probíhá v probírkách do 40 let. Vývoj
počasí (zejména srážek) byl velmi příznivý a ve vztahu ke kůrovci (minimálně o generaci méně než vloni),
vzbuzuje značný optimismus. Je zjevné, že „asanace
plísněmi“ zafungovala v poměrně velké míře.
Jarní zalesňování jsme započali v březnu a dokončili v dubnu zasazením cca 116 tisíc ks sazenic. Na
ujímavost měl nepříznivý vliv měsíc duben, kdy spadlo pouze asi 2 mm srážek. Podzimní zalesnění proběhlo v říjnu a listopadu (cca 90 tisíc ks sazenic). Co

se týká zastoupení dřevin jasně dominovaly listnaté
sazenice (buk, dub, klen, lípa). Smrku bylo vysazeno
cca 35 tisíc ks, což představuje asi 17% z celkového
množství. S výsadbou listnáčů souvisí i nutnost výstavby oplocenek (do konce října postaveno asi 15
km). V souvislosti s tímto nelze nezmínit stále vysoké
stavy zvěře, které neumožňují zalesnění bez oplocenek a hlavně odrůstání přirozeného zmlazení v lesních porostech.
Dříví jsme nejvíce opět dodávali na Pilu Javořice
(47%), dále potom na pilu Šternberk, firmu Proxima
a.s., HPS Litovel, Empo holz Jemnice, pilu Vojtěchov,
Bohuslavice, Litovelskou lesní a další. Na hodnocení
ekonomické situace je ještě brzy, ale již nyní lze konstatovat, že bez příspěvků na kůrovcovou kalamitu
ze strany ministerstva zemědělství by byl náš hospodářský výsledek v záporných číslech. Lze jen doufat,
že příští rok se bude tomu letošnímu co nejvíc podobat ve výši srážkových úhrnů, zejména v letních měsících. Spolu s minimálním výskytem bořivých větrů, je
toto předpokladem k takovému vývoji cen dříví, které
umožní vlastníkům lesa a správcům lesů hospodařit
v budoucnu opět bez státních dotací.
V Bouzově 27. 11. 2020
Miroslav Půr, jednatel
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„moravané, pro zachování moravy
se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme
k moravské národnosti“
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
touto cestou bych vám všem rád poděkoval za vaši
podporu a účast v říjnových volbách do Zastupitelstva
Olomouckého kraje.
Jménem strany MORAVANÉ bych Vás chtěl informovat
o nadcházejícím sčítání lidu 2021. Dejme o sobě vědět
a přihlasme se ke svým kořenům a svému MORAVSKÉMU původu tím, že se veřejně přihlásíme k MORAVSKÉ
NÁRODNOSTI.
Jak napsal básník Jan skácel – „Morava je podivuhodná země už proto, že je a není…“
Více se o této iniciativně můžete dovědět na webových stránkách:
www.moravskesrdce.cz, kde naleznete i mnoho dalších příspěvků o Moravě.
PS MORAVANÉ, MO BOUZOV

sTROm pODĚKOVáNí
Obraz pevného, robustního kmene, zdravých, hlubokých kořenů a rozvětvené košaté koruny promlouvá k lidem skrytou symbolikou hlubšího významu už od nepaměti. Jednou z nejčastějších interpretací významu stromu je propojení – ve směru od kořenů ke koruně v podobě spletitého větvení. Symbolika tohoto propojení vyjadřuje pospolitost, soudržnost, vztahy, i to, že nikdy nejsme sami... Aby strom dosáhl své robustnosti a pevnosti,
neustále roste, prochází vývojem, odolává vnějším vlivům... A přesně takto roste „Lišákovník“. Strom, k jehož
životu, výživě a růstu jakoukoliv formou přispěli a přispívají všichni ve větvích „ Lišákovníku“. Jména najděte,
vyškrtejte, spočítejte a zašlete na email Lisacibouzov@seznam.cz. Dne 24. 12. vylosujeme 3 výherce. Jako je les
domovem lišáků, je i příbytkem duchů a skřítků. Na výherce čeká skříteček, aby ozdobil váš byteček. Z celého
srdce děkujeme za každou podporu a pomoc, které se nám dostalo a dostává od našich příznivců. Lišáci, z. s.
V roce 2021 připravujeme:
Únor:
Masopust
Duben: Čarodějnice
Červen: Letní akce
Srpen:
Letní akce
Prosinec: Advent (Datumy a témata budou upřesněny.)
Lišákovník: Adolf Odložil, Alois Heinrich, Alena Václavíková, Anna Elnerová, Anna Krejčí, Burešová Marta, Bohadana Průchová, Barbara Valoušková, Beňa Odložil, Broňa
Aigl, Bartoňovi, Císařová maso Bušín, Celní úřad Olomouc,
David Rešl, Dušan Tejkal, Denisa Hanzlíková, Dagmar Janischová, Denisa Průchová, Eva Frodlová, Eva Mayerová,
Elektro Furka, Eva Nejedlá, Emil Elner, Eva Frodlová ml.,
Eva Vařeková, Eva Reichová, Elen Spurná, František Nejedlý, Honza Kunc, Honza Šťastný, Hana Průchová, Hana
Purová, Hasiči Bouzov, Hasiči Konice, Hasiči Blažov, Iveta Pluháčková, Irena Bártová, Irena Grohmannová, Irena
Šťastná, Irena Köhlerová, Iveta Průchová, Ivo Frodl, Inža
Jan Leibner, Jan Holub, Jiří Opíchal, Jan Šťastný, Jaroslav Čampiš, Jareček Köhler, Jarda Orság, Jana Pospíšilová, Jaruška Zavadilová, Jitka Tejkalová, Jan Vavruša, Jana Švecová, Jana Vařeková, Jiří Příkopa, Jirka Pišta Jaroš, Kamila
Köhlerová, Kája Tejkalová, Krumniklovi, Kristýna Vavrušková, Kaufovi, Katka Grohmannová, Lenka Chmelinová, Libuška Mayerová, Maruška Pospíšilová, Liduška Onteková, Laďa Kunčar, Lucie Talarczyková, Lucie Odložilová, Laďa
Aigl, Ladislav Faltýnek, Lada Machalová, Miloš Reich, Martin Opíchal, Monika Polesová, Michal Mayer, Monika Heinrichová, Míra Pur, Michal Nemerád, Marcela Knápková, Marcela Foltasová, Marie Krbcová, Milan Kotráš, Mirďa Pospíšil,
Martin Rosí, Michal Blechta, Mackovi, Marian Příkopa, Marie Slouková, Martin Krejčí, Miluška Laštůvková, Obec Bouzov, Olin Köhler, Pavla Štefanová, Petr Odložil, Peťa Odložil, Peter Ontek, Petra Knápková, Pavel Kujal, Petr Vymětal,
Petr Formánek, Růženka Budzelová, Rosťa Tejkal, Rozálie Tejkalová, Robin Köhler, Roman Zavadil, Roman Váňa, řidič
Vařeka, řidič Hlavinka, Standa Kopka, skupina Formule, Sylva Marková, Světlana Přídalová, Sophie Onteková, Šťastný Honza + Matěj, Tomáš Marek, Táňa Blechtová, tvarůžky loštické, lesy bouzovské, Tereza Opluštilová, U Kapličky zahradnictví, Václav Vařeka, Valča Pospíšilová, Veronika Petříková, Verča Heinrichová, Veronika Ulmannová, Víťa Foltas,
Veselka Loštice, Věra Foltýnová, Věra Koutná, Zdeněk Foltýn, Zdeněk Tomek, Zdenek Nejedlý, Zuzana Šulcová, Zdenek
Zendulka, Zdenek Kučera, Ženožičkovi

sTROm LiŠáKOVNíK

ZáBAVNí pYROTeCHNiKA A BeZpečNOsT
Milí čtenáři,
na začátku tohoto příspěvku bych použila latinský výraz „Repetitio, mater
studiorum – Opakování, matka moudrosti“. Vzhledem k tomuto předvánočnímu času bych vám chtěla připomenout něco málo
k problematice zábavní pyrotechniky a bezpečnosti
s tímto související. Každý z vás se s těmito „hračkami“
již někdy setkal nebo o nic četl, a to nejvíce v souvislosti s různými druhy zranění, zejména u dětí.
V tomto příspěvku bych vás chtěla v krátkosti seznámit s tím, co je to zábavní pyrotechnika, jaké jsou druhy zábavní pyrotechniky a třídy nebezpečnosti.
ZáBAVNí pYROTeCHNiKU – charakterizujeme jako
pyrotechnické výrobky obsahující různé chemické
sloučeniny a směsi, které po zapálení vybuchují nebo
vytvářejí zvukové případně světelné efekty. Zvukové
efekty vytváří zejména petardy či tzv. „dělobuchy“, kterým se odborně říká dělové rány. Mezi světelné pak řadíme prskavky, světlice, světelné kaskády či přízemní
rotující výroby.
Složení zábavní pyrotechniky: Zábavně-pyrotechnické
výrobky obsahují:
- okysličovadla: dusičnany, chlorečnany,
- hořlaviny: uhlí, síra
- práškové kovy: hořčík, železo, hliník,
- ostatní: cukry, plasty či pryskyřice….
Zásady výroby a prodeje výrobků zábavní pyrotechniky určuje vyhláškou Český báňský úřad. Jedná se
o vyhlášku č. 174/1992 Sb. Podle této vyhlášky nesmí
žádný z těchto výrobků být schopen dosáhnout větší
výšky než 100 metrů, přičemž na zem nesmí dopadat
žádné hořící zbytky. Časové pyrotechnické předměty
musí mít mezi zážehem a spuštěním efektu zpoždění
3 až 6 sekund. Tuto výjimku mají předměty elektricky zažehované. Pyrotechnické slože (směsi hořlavin,
oxidačních činidel a pojiv)nesmí být samozápalné. Na
bezpečnost pyrotechnických výrobků (zábavní pyrotechniky) prodávaných v České republice dohlíží Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
DRUHY ZáBAVNí pYROTeCHNiKY
Zábavní pyrotechniku dělíme na:
 Dětskou pyrotechniku: pyrotechnické výrobky třídy nebezpečnosti I, jejich prodej a použití jsou omezeny věkovou hranicí 15 let.
 Fontány, vulkány: přízemní efekty, zpravidla dosahující výšky 4 až 8 metrů.
 Rakety: skládají se ze dvou základních částí, a to:
stabilizátoru (špejle), a pyrotechnické nálože. Raketa se vynese do výšky, kde následně vytvoří středně
velký světelný efekt doprovázený i efektem zvukovým.
 římská svíce: Jedná se o trubky, v nichž jsou slisovány světlice, které po zapálení vylétávají do výšky 5
až 10 metrů. U profesionálních výrobků, tj. výrobků
pro profesionální ohňostroje i výše.
 pumy: vystřelují se z moždíře, vylétávají do výšky
okolo 100 metrů, kde následně vtvoří velkoplošné
obrazce.
 Kompakty: krabice s jednou zápalnicí, která po zapálení vystřeluje v určitých intervalech různobarevné pumy.

 petardy: tato zábavní pyrotechnika se vyznačuje
produkcí silných zvukových efektů.
 Rotující předměty: tyto výrobky jsou zpravidla stylizovány do podoby hmyzu, kdy se po zapálení roztočí a vznesou se do výšky okolo 10 metrů. Při tomto pak produkují světelné a zvukové efekty (jiskření
a hvízdání).
 Dýmovnice: jedná se o pyrotechniku, která se zpravidla nepoužívá při ohňostrojích, ale spíše ve vojenství či airsoftovém sportu a to z toho důvodu, že dýmovnice „pouze“ produkují bílý nebo barevný dým.
TříDY NeBeZpečNOsTi ZáBAVNí pYROTeCHNiKY
Zábavní pyrotechnika, přesněji řečeno výrobky zábavní pyrotechniky se dělí do několika takzvaných tříd nebezpečnosti.
1. třída: Předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 3 gramy pyrotechnických složí a intenzita hluku ve vzdálenosti 8 metrů nesmí
být vyšší než 115 decibelů. Patři sem pyrotechnické
hračky jako např.: prskavky, pistolové kapsle, ohňopády, vystřelující konfety, malá ohnivá kola či bouchací kuličky. Pouze tato pyrotechnika může být
prodávána i ve stánkovém prodeji a mohou ji zakoupit i nezletilí.
2. třída: Předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 50 gramů pyrotechnických složí
a intenzita hluku ve vzdálenosti 8 metrů nesmí být
vyšší než 115 decibelů. Patří sem předměty s hvízdavou náplní a všechny rakety, dýmovnice a bengálské ohně, římské svíce, gejzíry, minivýbušky či vystřelovací pouzdra. předměty této a vyšších tříd
mohou být prodávány pouze osobám starším
18 let. Je zakázáno tyto výrobky používat v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
3. třída: Předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 250 gramů pyrotechnických složí, přičemž rakety mohou obsahovat jen 75 gramů.
Pokud se předmět stává z více dílů, nesmí jich být
více než 12 a dohromady nesmí obsahovat více než
800 gramů složí, ohňopády pak 1200 gramů. Typickým předmětem této třídy jsou rakety, ohňopády,
malé italské pumy, dělové rány či velká japonská
slunce. at a intenzita hluku ve vzdálenosti 8 metrů
nesmí být vyšší než 115 decibelů. K nákupu zábavní pyrotechniky 3 třídy je potřeba mít průkaz
odpalovače ohňostrojů.
4. třída: Do této třídy patří všechny pyrotechnické
předměty, které překračují některou hodnotu uvedenou v 3. třídě. Do této kategorie patří např. létavice,
dělové rány ohňostrojné, větší italské pumy, kulové
pumy apod. V těchto případech se nejedná o volně prodejné výrobky. Tyto výrobky lze prodávat
pouze se souhlasem českého báňského úřadu.
V současné době se při nákupu zábavní pyrotechniky
již můžeme setkat s novým označením nebezpečnosti. Nově se bude dělit do kategorie 1 až 4, kdy:
1. kategorie - bude prodejná osobám starším 15 let,
2. kategorie – bude prodejná osobám starším 18 let,
3. kategorie – bude prodejná osobám starším 21 let,
4. kategorie – bude prodejná osobám s odbornou
způsobilostí.

Tato změna nastala v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2007/23/ES o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (míněn trh EU).
Každý z nás se jistě se zábavní pyrotechnikou setkal
osobně, a proto ví, že se nejedná o pouhou „hračku“,
která vytváří zvukový a světelný efekt. Je třeba mít na
paměti, že se jedná o předměty, které při nesprávné
a neodborné manipulaci mohou způsobit újmu na
zdraví, a to i újmu vážnou. Také je třeba myslet na to,
že špatnou manipulací může dojít ke škodám na cizím
majetku. V této souvislosti se pak můžeme dostat do
křížku se zákonem, ať již zákonem o přestupcích nebo
trestním zákoníkem. Trestní zákoník vyžaduje úmy-

sl, pokud není výslovně uvedeno, že postačí zavinění
z nedbalosti. U přestupkového zákona postačí k zavinění z nedbalosti.
V našem fotoarchívu máme několik fotografií z našeho blízkého okolí, kde byla použita zábavní pyrotechnika v rozporu s pravidly pro její používání, což mělo
za následek následné poškození obecního i soukromého majetků. Právě v této souvislosti jsme již dříve
upozorňovali na možné právní následky, které mohou
nastat při úmyslném či nedbalostním jednání v souvislosti s neodbornou manipulací se zábavní pyrotechnikou.

Foto č. 1 a 2 – zachycují zadní část RELAX PARKU BOUZOV, kde byla umístěna chladící
vitrína na nápoje. Do této chladící vitríny byla umístěna zábavní pyrotechnika (pravděpodobně dělobuch), kdy po odpálení této pyrotechniky došlo k explozi tak silné, že
došlo k neopravitelnému poškození celé vitríny.

Detailní pohled zachycují poškozenou
plechovou poštovní schránku, která je
umístěna na plotu rodinného domu pana
Pavla Beďače z Bouzov. Dle zjištění došlo
k tomuto poškození v souvislosti s odpalováním zábavní pyrotechniky)

Foto zachycují polodetailní a detailní pohled na poškozené okapní svody a na podbití zastřešeného prostoru na sportovním areálu
TJ SOKOL BOUZOV. K tomuto poškození došlo v přímé souvislosti s odpalováním zábavní pyrotechniky)

Vážení a milý čtenáři, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem Agentury KONDOR-112, touto cestou popřála krásné a veselé prožití svátků vánočních a vše nejlepší v Novém roce 2021, hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 
Nikola Tejkalová, MBA.
Agentura KONDOR 112

V Bouzově, dne 6. prosince 2020
Foto – archív autora
Použité zdroje: internet (wikipedie)

Security agency
Bouzov 13, 783 25 Bouzov, okr. Olomouc
GSM brána: +420 776 589 147,
+420 774 028 924
e-mail: kondor112@seznam.cz
internet: www.kondor112.cz

Všem děkujeme za dosavadní spolupráci a jsme
rádi za to, že se i v nadcházejícím roce 2021 budeme moci těšit z další spolupráce.
Mnohým z vás naši agenturu představovat nemusím, neboť zde působíme již od roku 2014. Za
toto období jsme měli možnost se s vámi potkat,
a to i v aktivně – např. při řešení konkrétních záležitostí, při konzultační činnosti nebo prostě jen tak.
Naše agentura se zaměřuje především na služby v oblasti bezpečnosti a bezpečnostně – právního poradenství.
Mimo níže uvedeného výčtu našich služeb dále
nabízíme i doplňkové služby – cateringové služby, úklidové služby, vyklízení nemovitostí, odborný odchyt toulavých zvířat – převážně psů a koček,
ale také jsme zajištění odborných služeb, jako třeba zdravotnický dohled.

Nikola Tejkalová, MBA., asistentka – bezpečnostní referent

Beseda............................................................................................
Jednoho škaredého podzimního dne jsem z dlouhé chvíle bloumal po internetu a pojednou jsem objevil zprávu ČŠI, ve které hodnotí výuku dějepisu na
školách. A tam jsem se dočetl „fantastický“ poznatek.
Cituji:“ Pro kvalitnější výuku dějepisu by bylo žádané,
aby se zvýšil podíl učitelů s aprobací na dějepis. Nyní
působí na ZŠ necelých 28 % učitelů, kteří dějepis na
vysoké škole nestudovali. Pro zvýšení kvality výuky
soudobých dějin učitelé nejvíce postrádají dostatečný
počet hodin, často se také objevuje malý zájem žáků
a nedostatek výukových materiálů v některých školách. Polovina žáků na ZŠ a 3/5 středoškolských žáků
požaduje prezentovat výuku učiva zajímavým způsobem, než se děje dosud. Žáci by si pro zkvalitnění výuky soudobých dějin přáli také častější exkurze, prezentaci filmových dokumentů, besedy s pamětníky
nebo návštěvy muzeí.“
Podobné nářky na výuku dějepisu se ozývaly i v dobách nedávno minulých. Je pravdou, že mnohé školy
to vše uvedené plnily, ale za tím většinou stálo nadšení učitele pro zajímavé předávání poznatků dějin a to
především dějin národních. Velmi důležitou složkou
byla prezentace dějin regionálních, které jsou dětem
vůbec nejpřístupnější.
Na naší škole bylo tradicí uskutečňovat besedy
s účastníky velmi důležitých událostí. Jedním z osobních důvodů bylo pořádat besedy s účastníky národně osvobozovacího boje v průběhu druhé světové
války. Mnohým bývalým žákům se po přečtení následujícího příspěvku snad vybaví vzpomínka na besedu, která proběhla počátkem 80. let již minulého 20.
století, na níž vystoupili tehdejší tajemník okresního
výboru SPB a bojovník v severní Africe p. Malý, účastník bojů na východní frontě J. Munk a Bohumil Netopil, pilot na Západní frontě. A na tomto muži chci
bývalým žákům připomenout jeho osudy a ostatním říci něco nového. Dnes se mnozí lidé zamýšlejí,
co tyto muže vedlo k tomu, jít do riskantního činění
a nic z toho nemít. Značná část našeho obyvatelstva
se dnes pousměje, že je k tomu vedlo dodržení vojenské přísahy. Mnozí z nás přísahali v období vlády
komunistů a z tehdejší přísahou se vůbec neztotožňovali. A pro Vás, které to také postihlo, přečtěte si
přísahu vojáka 1. Českoslovené republiky. Text: „Přísaháme při všem, co je nám svato, a v plné shodě
se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni prezidenta a vlády republiky Československé
a všech svých velitelů, prezidentem a vládou ustanovených, přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání
a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své
ochotně dáme na ochranu vlasti, za její svobodu, přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí neopouštěti, ale až do konce se
brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme.“
Tak kdysi přísahaly statisíce mužů a velká část
z nich přísaze dostála v bojích na domácím odboji,
tak i v zahraničí. Mezi nimi byl i náš Bohumil Netopil, který se narodil 29. 4. 1916 v Lobodicích na Přerovsku. Ve třech letech po smrti své matky odešel
s otcem do Holice (dnešní součást Olomouce), kde
se o něj starala jeho teta. Ve třinácti letech přišel
i otce. A právě v těch letech před ním stálo rozhodnutí, kam dál. Bylo to velmi obtížné rozhodování v právě probíhající velké hospodářské krizi. Šel se tedy vy-

učit zedníkem, ale po vyučení další problém, jak se
v pokračující krizi uplatnit, stále byl nedostatek trvalé práce. Polovina třicátých let je velmi nelehké období, jak hospodářsky tak i politicky. Dochází k růstu nacistického a fašistického hnutí. Republice hrozí
největší nebezpečí od německých a též sudetských
nacistů a je nucena se připravovat na obranu proti
tomuto nebezpečí. K efektivní obraně potřebovala
silné letectvo a především dostatek létajícího personálu. Letectvo je v té době mezi obyvatelstvem velmi
populární, zvláště „král vzduchu“ por. František Novák. A mladí chlapci chtějí jít v jeho stopách. Mezi takovéto chlapce patřili dva kamarádi Bohouš (Bóža)
Netopil a Ladislav Valoušek. Zvláště těžké podmínky
měl Netopil, s velkým odříkáním se oba stali v roce
1936 členy Hanáckého aeroklubu a začali se účastnit
kurzu bezmotorového létání. Výcvik probíhal na letišti v Olomouci- Neředíně. Po jeho absolvování se přihlásili v akci: Tisíc nových pilotů“ k motorovému výcviku. Létalo se už v pracovní době, výcvik byl velmi
náročný a vydrželi jen ti nejvytrvalejší. Jen opravdoví
muži tuto pernou zkoušku dokončili. Oba se stali piloty motorových letadel a byli přiděleni jako polní piloti 2. leteckého pluku Edvarda Beneše v Olomouci.
Zde absolvovali poddůstojnickou školu a den hanby,
15. 3. 1939, prožili každý jinde. Valoušek ve Spišské
Nové Vsi a Netopil v Olomouci.
Vojáci byli z armády propuštěni a tak byli nuceni hledat si novou práci. Nesmířili se však s okupací
a hledali příležitost, jak by splnili slova své přísahy.
Začali uvažovat o odchodu do zahraničí, protože se
objevovaly informace o vytváření vojenské odbojové
jednotky v Polsku. Jejich odchod za pomocí členů Sokola Olomouc byl úspěšný, jeho podrobnosti byly popsány ve vyprávění o L. Valouškovi. Jeho další odysea
byla téměř totožná se svým celoživotním kamarádem,
Polsko, odjezd do Francie lodí Chrobry- cizinecká legie, po porážce Francie útěk holandskou lodí do Velké Británie. Zde se přihlásil do výcviku stíhačů, létal
na Miles Master, Huricane a Spitfire. U tohoto „plivače
ohně“ zůstal u 19. britské stíhací perutě, kam byl po
přecvičení přeložen. Zde létal 1. operační turnus až do
24. 3. 1942, kdy byl u francouzského města Abbeville
sestřelen.
Při svém vyprávění na besedě uváděl, že neví, zda
byl zasažen střelbou stíhače nebo zásahem německého protileteckého dělostřelectva. Dnes, již po možnosti dostat se do archívů německé luftwafe víme, že jej
sestřelil Gefr. Gerhard Birhen od 4/JG.26 na stíhacím
letounu FW-190 A, který v té době výrazně převyšoval
britské Spitfiry V. Při doprovodu britských bombardovacích letounu došlo k útoku Němců z převýšení. Netopil se pokusil o úhybný manévr při kterém byl zasažen
buď střelou nebo střepinou do levé čelisti a okamžitě upadl do bezvědomí. Ve svých vzpomínkách píše,
že v jakémsi povědomí dal motoru plný plyn…cesta…
dvě ženy…telegrafní dráty. Když se probral z bezvědomí, pocítil krutou bolest v noze, která byla na třech
místech zlomena. Nešťastná čelist byla zasažena na
dvou místech a chybělo mu 7 zubů. Vzhledem k tvrdému přistání utrpěl další těžká zranění a ztrátu paměti.
Díky zranění nemohl mluvit a nemohl se ihned
podrobit výslechu. Podle dokladů a identifikačních
znaků letadla byl považován za britského letce. Dlouhou dobu jej Němci živili pomocí zvláštní trubičky. Byl
Čechoslovákem a mezi letci bylo známo, že jsou pro-

hlášeni za vlastizrádce a podle toho bude s nimi jednáno. Hned uvažoval, že se bude dále prohlašovat anglickým pilotem a k tomu bude potřebovat anglické
jméno. V peruti s ním sloužil jeho krajan, kterému říkali Angličané Bert a jemu zase Nett. Výsledek jeho
úvah bylo nové jméno Bernet Yan.
Po probuzení na nemocničním lůžku v Abbeville
byl převezen do nemocnice v Amiens a tam zůstal
více jak šedesát dnů. Po částečném vyléčení byl převezen do zajateckého tábora Dulag Luft v Oberurselu
a odtud na doléčení do nemocnice Hohenmark. Tam
se mu zdraví zhoršilo a byl převezen do další nemocnice Wasungen, kde pobyl dva a půl měsíce. Odtamtud na rekonvalescenci do campu Hairu, kde si pobyl
měsíc. A odtud po důkladné zdravotní prohlídce převezen do zajateckého tábora Stalag Luft I v Barthu.
Do konce války B. Netopil vystřídal ještě více zajateckých táborů. Z výše uvedených informací vyplývá,
že Němci i když měli podezření, že je jedná o Čecha,
přesto mu věnovali pozornost až do úplného vyléčení. Zajatci, kteří utrpěli velmi těžká zranění, byli repatriováni.
Jediná „nepříjemnost“ se mu stala při propouštění z nemocnice a spočívala v požadavku Němců,
aby odevzdal svůj zlatý prsten a křížek. Když se bránil a nechtěl předměty vydat, byl pojmenován českým,
ale i francouzským a britským psem. Za trest měl být
odeslán do trestného tábora. Díky intervenci britského lékaře byl trest odložen a později se na něj zapomnělo.
Výslech Netopila se konal podle zažité německé
šablony. Z kterého letiště je, jméno velitele, umístění letiště a dílen, taktika britského letectva. Dostával
i otázky politické- jaká je nálada civilního obyvatelstva
a u vojáků, zda mají dostatek cigaret atd. Na to dostal
německý vyslýchající jen to, co britským vojákům bylo
dovoleno, oznámit svou hodnost a identifikační číslo.
Velkou výhodou bylo, že důkladný výsĺech byl odkládán a Netopil si mohl dopředu promyslet odpovědi. Při
druhém výslechu byl dotazován, zda není Čech. Němcům bylo známo, že matriční čísla 787 000–788 999
jsou přidělována československým poddůstojníkům
a 825 000–826 999 našim důstojníkům. A náš hrdina
měl matriční číslo 787 593. Hned při výslechu mu předestřeli, že vědí, která čísla jsou přidělována Čechům.
To však popřel a trval na své výpovědi. Vyslýchající mu
řekl, že je Čech a že to bezpečně poznali. Nebyl si pravděpodobně úplně jist a snažil se donutit Netopila, aby
se přiznal. Bylo velmi zajímavé, že vyslýchající se vůbec neptal na čs. letectvo v Anglii. A tak Netopil jako
jediný z českých zajatců nebyl poznán a zůstal dál Angličanem, což mu v budoucnu přineslo oproti českým
kolegům určitá pozitiva.
Podle Ženevských konvencí bylo anglickým ale
i všem spojeneckým zajatcům umožněno dopisovat si
s příbuznými a známými. Jednou za 3 měsíce mohli
dostat balík s ošacením, hygienickými potřebami atd.
Ze zajatých československých letců si 16 dopisovalo
se svými rodinami a příbuznými v Protektorátu. Čtyři
z tohoto počtu využívali „černou poštu“ a 12 si dopisovalo pod dohledem německých cenzorů. Ti „černí
pisatelé“ většinou využívali adresy německých strážců, kteří „spolupracovali“ z různých důvodů. Jak takový dopis z května 1942 vypadal, kdy Sgt. Netopil píše
svému příteli Sgt. Sokolovi, který byl též příslušníkem
19. britské perutě? Netopil píše pod svým falešným
jménem (pochopitelně anglicky).

„Milý Josefe,
Přede dvěma měsíci (24. 3. 1942) jsem měl pěknou nehodu ve Francii. Jsem stále naživu, a moje pravá noha byla nadvakrát zlomená. Nyní se mi již daří
lépe a doufám, že již za měsíc budu moci dobře chodit. Je to poprvé, co nejsme spolu… Zatracená smůla.
Byl bych Ti velmi vděčný, kdybys mi poslal nějaké cigarety a dopisy.“
Častým zvykem Němců bylo přemisťování zajatců
mezi zajateckými tábory. Netopil prodělal dvanáct takových přesunů mezi tábory v Litvě, Polsku a Německu. Při přesunech, zvláště v závěrečné části války,
hrozilo zajatcům větší nebezpečí než od německých
strážných od spojeneckého letectva. Hladoví a unavení zajatci pochodovali směrem na západ. Jejich konvoj byl napaden britskými letouny, kdy britští letci nebyli schopni z výšky rozlišit, zda je to skupina zajatců,
či ustupující německá jednotka. Výsledek útoku byl
pro zajatce velmi krutý, 75 jich zahynulo a němečtí
strážci měli jen nepatrné ztráty.
Rodina Netopilova a příbuzní po celou dobu Protektorátu nevěděli nic o jeho existenci. Jen jednou
poslal ústní zprávu. Při přesunu zajatců se mu padařilo na polském nádraží pomocí Čechů poslat domů
velmi krátkou zprávu. Když na nádraží uslyšel český
hovor, hlasitě zavolal: „Pozdravte v Holici od Netopila“. Tato slova dorazila domů, ale tam tomu nikdo
nevěřil.
Konec války jej zastihl na území Německa. 2. května 1945 byli u Lúbecku osvobozeni kanadskými jednotkami. Následoval přesun do Bruselu, do Anglie
a na 6 týdnů na zotavenou do Skotska.
Domů se vrátil spolu s ostatními západními letci až
18. 8. 1945. V Praze se setkal po dlouhé době se svým
holickým kamarádem L. Valouškem, který od roku
1944 sloužil na Východě. V říjnu 1945 se oženil s Valouškovou sestrou, s kterou se jim v roce 1947 narodila dcera Helena a po 8 letech syn Bohumil.
Po roce 1948, podobně jako ostatní letci sloužící na
západě, byl propuštěn z armády, dostal zákaz vstupu
na letiště a byl mu odebrán pilotní průkaz. Dokonce
mu hrozilo umístění v pracovním táboře v slovenském
Komárnu. V roce 1951 byl vystěhován z družstevního
bytu, byl mu nabídnut devastovaný byt po uprchlých
sudetských Němcích a nakonec mu bylo dovoleno
upravit si byt z bývalé pekárny příbuzných. (Netopilpekárna, Valoušek-kovárna). Neustále byl pod dohledem, musel přerušit písemný styk se známými v Británii. To vše velmi těžce nesl, ale mnozí jeho kamarádi
byli vězněni a postiženi daleko více. Pracoval na stavbách jako zedník, později parťák a vedoucí v panelárně. Stále se stýkal se svými kamarády z války, později
se účastnil besed s mládeží. Pomáhal odhalit pomník
padlým letcům z Hanáckého aeroklubu. V roce 1968
byl rehabilitován a v roce 1971 odešel do důchodu.
O čtyři roky později vážně onemocněl a jen včasným
zásahem českého lékaře německé národnosti byl zachráněn. Zdravotní neduhy ho především postihly
v roce 1987, kdy se neobešel bez léčení pohybového
aparátu ( důsledek válečného zranění) a 6. 3. 1989
umírá.
Bouzov 1. 12. 2020
Jaromír Fischer, Bouzov
Prameny:
Holické noviny 2018
L. Kudrna - Čs. letci v německém zajetí 1940–1945
Magnetofonová nahrávka z besedy na ZŠ Bouzov
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předvánoční povídka v divném čase prosinec 2020
Malý Tomášek běhá po místnosti jako zběsilý. Bubeník na voze mlátí paličkami o plechový bubínek
tak, že náš rozhovor s jeho maminkou vypadá jako
beze slov, taková mimická šaráda. Slyším každé třetí slovo. Souvislosti, co mi chce sdělit si skládám dohromady jako badatel, co sedí u starobylého rukopisu, poctivě potřísněného středověkou mastnotou
rukou čtenářů a ne úplně se chytám, o co vlastně jde.
Tvářím se ale jako že nic a odpovídám s Belmondovským výrazem, obecné fráze, které neurazí. Na kladené otázky mírně skloním hlavu na jednu či druhou
stranu, jako že rozumím. Funguje to, jen já se ztrácím
v překladu a začíná se mi to zajídat. Dávám najevo,
že půjdu domů, s grimasou díků se zvedám ze židle
a maminka se točí k Tomáškovi se slovy:
„Už toho Tomášku nech, nebo bude „baci, baci!!!
Nebudu ti to říkat furt dokola!“
Chlapeček rady své maminky nebere moc vážně,
byť únavného bubeníka vyměnil alespoň za jiný model podobně rezonující hračky. Papundeklové desky
s tlačítky, co se tváří jako kniha, vyluzují asijské rytmy
se zpěvy syntetických melodií. Nehalasí to o nic méně
než bubeník na voze. Už zpátky neusedám, jsem rád
že stojím a odcházím k domovu.
„Měj se hezky Lucie, rád jsem tě viděl. Děkuji za
kafíčko a skvělý sušenky. Ty mám fakt nejraděj ze
všech. Ahoj!“
„Ahoj, a zase se někdy ukaž.“
„Určitě, díky.“
„Ahoj!“
Loudavou chůzí odcházím domů, je už skoro tma.
Při zavazování tkaniček bimbaly hodiny, krásné a starobylé, pod mohutným skleněným sarkofágem, kde si
celé soukolí ozubených koleček žije hezky svým životem, který naruší je v pravidelných periodách klíček
paní Lucie. Klíček, který natáhne (asi hodně dlouhé)
péro toho krásného stroje a vdechne tím další život
do kousku světa, kde byste s námahou hledali smítko prachu, nebo ten nový druh koronaviru, který nás
tady „krásně“ ohýbá a manipuluje, jako velký vůdce,
že by mu mohli všichni jeho lidští předci závidět, tu
jeho bezbřehou roztaživost a neomalenost.
Slušně fouká, pichlavá zima hravě vyhrává souboje s nastřádaným teplem pod bundou a začínám
konečně oceňovat naplno smysl nošení roušky. Nedávno jsem si pořídil model roušky s nanovlákenným
filtrem, který nosíte na krku jako šál. Takový nákrčník, který při nutnosti použít jednoduše přetáhnete
přes nos a je to. V takovém počasí je to opravdu neocenitelné a beru to v dnešní době jako velké plus.
Možná to ten náš nový druh koronaviru ani neví, že
sebou přinesl i něco částečně užitečného. Od podzimu do jara jistě užitečná věc. Ve většině situací
s nošením roušky mám ale problém. Takových nás
bude ale jistě většina. Ne že bych bojkotoval hygienická nařízení nebo zlehčoval nakažlivost a schopnosti tohoto našeho nechtěného kamaráda, ale ve většině případů je to vopruz. Dělat s někým rozhovor přes
roušku je trápení. Nevidíte mimiku, úsměv, moment
překvapení, nejistoty, radosti, všechny ty chvilky sdělení, na které nepotřebujete slova. To už je lepší ta
krátká textová zpráva, kde můžete vložit libovolného
smajlíka, nebo jakýkoliv psaný text, kde můžete dá-

vat své emoce najevo. Dopisování je ale zdlouhavé,
proto ve většině běžných situací je mluvené slovo nenahraditelné.
Při návštěvě banky. Vchodové dveře polepené
samolepkami, co smíte, nebo spíše co nesmíte při
vstupu mít, že objekt je monitorovaný. Rentgenové oči pracovníka bezpečnostní služby vás pečlivě
sledují. Zbraň necháte doma, protože víte, že jdete
do banky, fotoaparát necháte v autě, v létě zmrzlinu
poctivě dolížete před bankou, vypnete telefon a můžete vejít. Až na ten telefon (když ho zapomenu vypnout) to všechno vím a respektuji. Trochu se mi ale
ekluje vstupovat do banky s kloboukem na hlavě,
s moji černou, praktickou nanovlákennou rouškou,
nad kterou mi v mezírce pod kloboukem svítí jen
moje oči zakryté brýlemi s vysráženou mlhou, protože je prosinec a venku je zima jako v Rusku. No,
ale nová doba přináší nové zvyky a situace. Možná
v bance dojdou ke zjištění, že monitorovací systém
je zbytečný přepych, protože všichni klienti v bance
včetně ochranky a personálu vypadají jako lupiči, co
jdou právě do akce.
V běžném styku na ulici, v obchodě nebo jen tak
někoho potkáte a nastane dilema. Je to on, ona,
nebo není? Když už jste si jisti, že někoho poznáváte,
zrychlíte krok, on nepozná vás, tak raději svižně peláší na opačnou stranu. Myslet si můžete, co chcete.
Třeba vás dotyčný opravdu nepoznal, nebo jen chce
striktně vyhovět nařízení a dodržuje vzdálenost na
dva metry od vás. Nebo se nechce shromažďovat ani
ve dvou, nebo v horším případě jen s vámi.
V rozvolňování nařízení se ale blýská na lepší časy,
zdá se. Divadla mohou hrát, ale bez diváků, sportovci můžou do posiloven, ale jen s rouškou. Hospody
můžou naplnit kapacitu na padesát procent, ale je
to limitováno maximálně čtyřmi lidmi u stolu. Nikde
jsem se nedočetl, jak veliký stůl má nařizovatel na
mysli. Viděl jsem tabule veliké, že tucet sedících hostů by tam mohlo sedět ob dvě židle a ještě by jich bylo
málo. Viděl jsem ale i stolky velikostně tak pro jednoho hosta, takového podivína, morouse, co nechce být
nikým rušen ani obtěžován.
Budou Vánoce a zvykem u štědrovečerní tabule
je mít prostřeno místo navíc - pro nečekaného hosta. Letos to tedy bude trochu ilegální činnost, když
večer někdo zazvoní u dveří a nebude to rodina. Dotyčný se neprokáže negativním testem, nebo snad
nebude mít ani roušku, tak to bude situace zcela proti všemu. Nečekaný host musí být prostě vybaven na
tyto situace, s tím se nedá nic dělat. Vliv na vánoční
vůni to mít v zásadě nebude. Doma se ještě můžete mezi svými pohybovat volně, bez testů a roušek.
Svíčky na stole taky budou plápolat a vytvářet atmosféru lásky a vánočního klidu. Buďme tedy rádi, že
se v tomto čase sejdeme ve zdraví, alespoň v kruhu
svých nejbližších, které máme rádi, na kterých nám
záleží. I když letošní Vánoce budou mít pihu na kráse
v podobě celého uplynulého covidového roku, nemusíme si ale za každou cenu křivit pohled na vše hezké, co se děje kolem nás.
Cestou k domovu zajdu ještě do krámu pro pár
drobností, možná i proto abych se trochu ohřál. Nepočítám metry nákupní plochy ani počet nakupují-

cích, ale v tuto hodinu je tu jen pár lidí. Zaslechnu
rozhovor dvou dědků, jak horlivě komentují včerejší
televizní zprávy o tom, jak v pražské hospodě policajti rozháněli plnou hospodu lidí.
„Musela tam přijet zásahovka a ty lidi neměli ani
roušky!“ povídá ten menší.
Druhý hned smečuje: „Já by je pozavíral až zčernají. A pokuty, pokuty bych jim dal takový, že by si to
příště rozmysleli!“
„To máte pravdu, tvrdě se na ně musí, parchanti
jedni!“
V bujarém rozhovoru těm rozumbradům sjely
umolousané roušky až na bradu a vesele si prskají

vzájemně do tváří, protože nějaké dva metry mezi
nimi nebylo ani náhodou. Vzpomenu si na malého
Tomáška a jeho krásnou maminku. Chce se mi s velkou chutí přijít mezi ty dva glosátory a povědět jim
s trpělivostí Lucie a lehkým tónem bezradnosti:
„Tak už dost!!! Nasaďte si roušky, jak mají být,
nebo přijde příslušník a bude baci, baci!!!“
Všem čtenářům Bouzovských novin přeji hezké
Vánoce, ať vzdorují hloupostem a malostem, protože na ty je zatím rouška i s nanovláknem zcela nefunkční! Do nového roku vykročte tou správnou nohou a opatrujte se!
Michal Mayer

Pronájem pozemků
Hledám do pronájmu louky, pole. Výpověď u stávajícího pronajímatele
vyřídím za vás, nevadí i delší výpovědní lhůta. Na pozemcích bude řádně hospodařeno.
Nájemné 4 - 5 000 Kč / ha, možnost dalších služeb. Více informací na:
Lukáš Zapletal
Hvozdečko 15, Bouzov
Tel.: 734 107 175
E-mail: farma.hvozdecko@seznam.cz
web: https://farma-hvozdecko.webnode.cz/

Blíží se nám opět konec roku a s ním také přichází čas bilancování. Letošní rok byl
plný změn a nečekaných událostí, které otřásly celým světem. Obavy a nejistota ovlivnily celý rok, ale i přesto se našly příjemné a radostné chvíle. Věříme, že to nejhorší již
máme za sebou a budeme se moci všichni opět v klidu věnovat všem svým oblíbeným
činnostem. Zastavme se na chvíli o letošních vánočních svátcích a prožijme společně
vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel, obzvlášť letos, kdy si všichni uvědomujeme
jak je důležité držet „za jeden provaz“.
Přejeme Vám krásné vánoční svátky plné klidu a pohody a šťastný vstup do nového
roku, ať je radostnější než ten letošní.

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 2021
KOMUNÁLNÍ ODPAD
7. ledna
21. ledna
4. února
18. února
4. března
18. března
1. dubna
15. dubna
29. dubna
13. května
27. května
10. června
24. června

8. července
22. července
5. srpna
19. srpna
2. září
16. září
30. září
14. října
28. října (jede se i ve svátek)
11. listopadu
25. listopadu
9. prosince
23. prosince

PLASTY
25. ledna
22. února
22. března
19. dubna
17. května
14. června
		

12. července
9. srpna
6. září
4. října
1. listopadu
29. listopadu
27. prosince

PAPÍR
13. ledna
10. února
10. března
7. dubna
5. května
2. června
30. června

28. července
25. srpna
22. září
20. října
17. listopadu (jede se i ve svátek)
15.prosince

Nebezpečné a velkoobjemové odpady
5. června

30. října 2021
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