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Vážení spoluobčané,

úpravy na obecních budovách hasičských zbrojnic.

dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností
obce za poslední období.

Opětovně byla podána žádost na opravu sociálního
zařízení Sokola Bouzov na Národní sportovní
agenturu. Pokud žádost o dotaci projde, opraví se
nejen budova, ale i fotbalové hřiště vč. oplocení.
Střídačky byly opraveny před několika měsíci.

Dokončují se práce spojené s projektovou
dokumentací tlakové kanalizace pro místní části
Bouzov, Podolí a Jeřmaň. Řeší se posledních
několik přípojek na tuto síť a musím přiznat, že
existuje řada připomínek s umístěním vlastních
jímek a jejich napojení na elektriku. Postupně jsou
obcházeni majitelé rodinných domů a projektant
dopřesňuje detaily vlastního připojení. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří k této problematice
přistoupili racionálně. Byla jich výrazná většina.
Zatím není známo, kdy bude vyhlášena výzva
z fondu životního prostředí na žádosti o dotaci.
Bohužel další neznámou je to, jak se současné
zdražování cen materiálů promítne do celkové ceny
a jaké procento bude dotace. Obdobná situace
je i s dostavbou vodovodní sítě v místní části
Hvozdečko a Kovářov.
Podařilo se vyřešit poměrně rozsáhlou opravu
vodovodu v Bouzově ve středisku bývalého
zemědělského
družstva.
Bohužel
původní
vodovod nebyl zaměřen a oprava tak byla velmi
komplikovaná a zdlouhavá. Zachovalo se i propojení
vodovodů z Hvozdečka do Bouzova. Kromě tohoto
problému řešíme postupně i poruchy vodovodní
sítě v Bouzově. Touto cestou bych chtěl poděkovat
panu Jiřímu Krylovi z Bouzova, který je nám v těchto
problémech nápomocen.
V Bouzově na „Skalce“ došlo k výměně další
části kanalizačního potrubí včetně zabudování
obrubníků. Další práce tohoto typu budou
pokračovat v souvislosti s možným odkanalizováním
obce, které se připravuje. V Bouzově byl proveden
ořez kaštanů na náměstí a líp v prostoru areálu
fotbalového hřiště.
V Bezděkově se opravila účelová komunikace. V této
oblasti proběhne ještě do konce roku oprava místní
komunikace v Podolí a v Blažově. Jedná se o objem
prostředků ve výši 6,6 mil Kč. V těchto opravách
budeme pokračovat i v dalším roce.
V místní části Blažov a Olešnice byly provedeny

Zastupitelstvo na svém zasedání mimo jiné
rozhodlo, že podáme další žádosti o dotace na
příští rok. Jedná se především a místní komunikace
v Obectově, Kovářově a Dolech, rekonstrukce
budovy obecního úřadu, rekonstrukce lesní cesty
Drevnice a vybudování víceúčelového hřiště
v Olešnicích. V případě, že bude vyhlášena dotace
na památky, máme přípravu na renovaci kříže
ve Hvozdečku a v Bouzově. V příštím roce bude
opraven kříž v Kovářově.
Dokončujeme projektovou dokumentaci na
chodník z Bouzova na hřbitov, následně objednáme
dokumentaci na chodník v Bouzově směr Podolí.
Dále řešíme projekt místní komunikace v Jeřmani,
kde bude postaveno 6 rodinných domů a připravíme
dokumentaci na další výstavbu místní komunikace
v prostoru za bývalým střediskem zemědělského
družstva, kde se rovněž předpokládá s výstavbou
rodinných domů.
Máme zájem i v letošním roce spolupracovat na
podzimní výsadbě ovocných stromů v dalších
lokalitách.
V neposlední řadě je třeba zmínit i práce spojené
se změnou ÚP obce. Proběhla celá řada jednání
se zpracovatelem a s dotčenými orgány státní
správy. V současné době dochází k finalizaci všech
podkladů a začne vlastní projednávání. Největším
problémem je zábor ZPF na výstavbu rodinných
domů. V tomto bodu budeme muset provést
některé korekce už navržených ploch v současném
ÚP. Opět touto cestou bych chtěl poděkovat panu
Ing. Petru Beštovi, který účinně pomáhá řešit tuto
složitou problematiku.
O dalším dění Vás budeme informovat v dalším
vydání našich novin.
Ing. Zdeněk Foltýn
starosta

OZNÁMENÍ
V pátek 29.10.2021 bude OÚ Bouzov uzavřen.
Od 1.1.2022 dochází k navýšení sazby poplatku za odvoz TDO. Poplatek bude činit nově
600,-Kč/rok za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu nebo za nemovitost, v níž
není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků v ochranném
pásmu nadzemního vedení
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Běhalík Jiří
Balcar Oldřich
Chovančák Pavel
Vlček Josef
Vykydal Zdeněk
Grygar Oldřich
Krumniklová Marie
Adamec Jan
Šteffková Eliška
Suchánková Libuše
Budzelová Růžena
Slouková Marie

Fryšák Zdeněk
Kauf Jan
Příkopa Jiří
Süsserová Dagmar
Jahoda Gustav
Fe l l n e rov á J i n d ř i š k a
Smékal Miroslav
Sivaničová Jana
Zatloukal Miloslav
Fo r m á n ková M a rc e l a
Reifová Jaroslava
Malínek Dušan
Kolavík St anislav
Po u l í č ková E va
Kolář Josef
Faltýnková Marie
Zdařilová Marie
B e ďa č P a v e l
Apl Roman
Aigl Vladimír
Václavek Svat oslav

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Stanislavem Kopkou z Blažova a zároveň
děkujeme za projevená slova útěchy a květinové dary. Velké díky patří všem hasičům, kteří jej
doprovodili na poslední cestě.
Zarmoucená rodina

Bouzov

Blažov

Jeřmaň

Podolí

Obectov

Olešnice

Hvozdečko

Kovářov

Kozov

celkem

Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny - obec Bouzov
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PIRÁTI A STAROSTOVÉ
KSČM
Moravské zemské hnutí
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu
Moravané
Celkem odevzdané platné hlasy
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na začátku letošního
podzimního období pozdravil a popřál Vám vše
dobré, hlavně pevné zdraví.
 Od posledního vydání Bouzovských novin
uběhly „pouze“ dva měsíce, ale i tak se někdy zdá,
že je to dlouhá doba. V uvedeném periodiku Vás
informoval starosta o činnosti obce a cíli jejího
budoucího rozvoje.
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce
Bouzov ze dne 29.09.2021 nás starosta obce
informoval o změně systému podávání žádostí
o dotace, kdy tyto dotace musí být podány do konce
roku, tj. v průběhu prosince. Zastupitelstvo obce
Bouzov schválilo podání žádostí o dotace na:
• Místní komunikace – Doly, Kovářov, Obectov.
V dalším roce bychom řešili komunikace v Bouzově
a Jeřmani.
• Rekonstrukci veřejných budov – v této
souvislosti se řeší dokumentace na rekonstrukci
budovy obecního úřadu (el. instalace, topení,
rozvody vody, oprava interiéru a fasády).
• Lesnickou infrastrukturu – oprava lesní cesty
Drevnice. V současné době se dolaďují poslední
detaily, aby mohla být žádost podána v říjnu 2021.
• Vybudování víceúčelových hřišť s umělým
povrchem.
• Chodník Bouzov – hřbitov, stále probíhá
zpracování projektové dokumentace. Dále by se
mělo pokračovat v jednání o směně či výkupu
pozemků, které by byly výstavbou chodníku
dotčeny.
 V nedávné době se nám podařilo dokončit
následující akce:
• Výstavba pranýře v obci Bouzov
• Obnova původního kříže v Bouzově  
• Přestěhování „náhradního“ kříže do prostoru
nově vybudované odpočinkové zóny (místo, kde
dříve stávalo letadlo)
• Oprava dvou křížů v obci Jeřmaň - kamenného
a litinového
• Oprava poškozeného kříže v obci Kozov
O podrobnostech výše uvedených akci budete
podrobněji informováni v následujícím čísle, kdy
tyto informace budou doplněny i fotografiemi. Při
této příležitosti mi dovolte poděkovat všem, kdo se
na předmětných akcích podílel.
 ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD – Otázku již
dlouhodobě diskutovaného projektu ČOV v místních
částech Bouzov – Podolí – Jeřmaň stále dokola
diskutujeme se všemi občany. Nevím, zda má smysl
opakovaně omílat skutečnost, že vybudování ČOV
je smysluplné a zcela nepochybně bude pro Bouzov
a všechny jeho místní části užitečné. Dlouhodobě
se hovořilo o projektu čističky spádové, což se
zdálo, vzhledem k reliéfu naší oblasti, naprosto
logické. Z hlediska vysokých finančních nákladů
(cca 200 mil. korun) však pro naši obec zcela
nereálné a nerealizovatelné. Pochopitelně jsme se
snažili vymyslet jinou možnou variantu. V projektu
ČOV jsme tedy pokračovali a jako druhá možnost

vyvstala možnost projektu kanalizace tlakové.
V tomto případě hovoříme přibližně o polovičních
nákladech. Ne všichni dotčení občané však
s navrženou tlakovou kanalizací nesouhlasí, což
je naprosto pochopitelné a najít jednomyslnou
schodu se všemi je téměř nemožné. Vždy je třeba
o věcech hovořit věcně, ale přístup některých
jednotlivců je opravdu zarážející. Pro všechny je
přeci důležitý účel, pro který by měla být výstavba
ČOV realizována, de facto jde o samotnou podstatu
jejího využití.
 OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSODÁŘSVÍ
– Zastupitelstvo obce Bouzov schválilo OZV č.
2/2021 o místním poplatku za obecní systém
hospodářství s navýšením sazby poplatku na 600,-Kč.
 DOPRAVNÍ SITUACE:
•   Za poslední dobu se nám začaly množit
stížnosti od občanů na zhoršující se dopravní situaci
v našich obcích, a to zejména v místních částech
– Olešnice, Kovářov, Hvozdečko a Podolí. Nejvíce
stížností se týkají porušování povolené rychlosti
v obci. Mnohý čtenář by mohl namítat, že se jedná
o cizí řidiče, kteří našimi obcemi jen projíždějí.
Dle stížností se však v hojné míře jedná i o naše
občany. Proto chceme všechny řidiče požádat, aby
byli ohleduplní ke svým spoluobčanům, dodržovali
základní povinnosti řidiče a předepsanou
povolenou rychlost v obci. Velmi neradi bychom tyto
stížnosti, mnohdy opakované, chtěli řešit žádostmi
o zvýšený dozor či dohled hlídek dopravní policie.
Tato skutečnost nám připadá jako krajní řešení
celé situace. Děkuji za pochopení.
• ŽLUTÉ ČÁRY – z důvodu řešení neutěšené
dopravní situace ve vybraných místech v Bouzově
a Obectově, byly určené prostory opatřeny dopravní
značkou V12b – žluté čáry zkřížené (vyznačuje
plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto
plochou taková dopravní situace, že by byl nucen
vozidlo zastavit na vyznačené ploše) a dopravní
značkou V12c – zákaz zastavení (místo kde je
zakázáno zastavení a stání).
V Obectově se jedná o prostor zastávky a točny
autobusu (vedle hasičské zbrojnice).
V Bouzově se jedná o plochu před hasičskou
zbrojnicí, kde neustále parkovala různá vozidla
a nerespektovala tak potřebu dostatečného
prostoru pro výjezd požární techniky nebo
manipulací s touto technikou. Další plochou je
prostor za zdravotním střediskem, kde se jednalo
o vyznačení prostou pro nástup (nájezd) požární
techniky. I zde se jednalo o to, že vozidla, která
zde neustále parkovala, tvořila překážku při
vývozu popelnic, ale primárně byla překážou pro
možnost přistavení hasičské techniky či techniky
IZS v případě mimořádné události. Touto cestou
žádáme všechny občany, aby tato dopravní značení
respektovali. (pozn.: za zdravotním střediskem
neparkovat ani před žlutým křížem).
Mgr. Bc. Dušan TEJKAL
místostarosta obce

Ani jsme se nenadáli, prázdniny uletěly jako
pírko a začal nový školní rok. Jako již tradičně jsme
ho zahájili v Galerii v podhradí za hojné účasti
rodičů, babiček i dědečků. Přivítali jsme dvanáct
prvňáčků, kteří hned první školní den přispěchali
s novými aktovkami, a těšili se na novou školu.
A pak už to začalo - v rychlém tempu nám utekl
první školní měsíc. Co jsme stihli a co už máme za
sebou? Samozřejmě se učíme, neflákáme se a tvrdě
makáme! Krom toho si ale třeba čtvrťáci zajeli
potrénovat na dopravní hřiště do Mohelnice, aby
příští rok na jaře navázali na loňský úspěch a všichni
získali cyklistický průkaz. Starší žáci navštívili
v Mohelnici tradiční projekt Planeta Země, kterého
se účastníme pravidelně již mnoho let. Tentokrát
jsme si mohli vychutnat kouzlo Madagaskaru. Pro
mladší žáčky a pro děti ze školky jsme připravili
zážitkový projekt o exotickém ptactvu. Vyslechli
si povídání o chovu těchto zvířátek, o jejich
ochraně a mohli si všechny zástupce ptačí říše
prohlédnout nejen v klecích, ale i při jejich letu po
třídě. Čtvrťáci se seznámili ve sportovním projektu
se základy jógy a vyzkoušeli si ji hned v plenéru.
Pokračujeme v dlouhodobém projektu Šablony,
z kterého si můžeme dovolit například výuku
s tablety, výlety nebo fungování kroužků doučování.
Zrovna poslední zářijový den se díky Šablonám
vypravila školka na exkurzi do Doubravského dvora.
Děti si prohlédli stáje s krávami a mohly se seznámit
s výrobou mléčných výrobků přímo na farmě.
V každém ročníku ve škole nastartovaly kroužky
doučování, které se snaží pomoci zejména těm
žákům, které loňská a předloňská distanční výuka
ochudila o přímou školní výuku a nadělala jim

paseku v ucelenosti jejich znalostí. Prvňákům by
měl kroužek pomoci s logopedickými potížemi.
Všechny naše akce, novinky a fotky sledujte
na našem webu www.zsbouzov.cz a držte nám
palce, aby byl tento školní rok co nejnormálnějším
rokem!
Mgr. Andrea Řezníčková
ředitelka ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD Bouzov

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej
„Tak nevím, co z toho našeho kluka jednou bude.“
Povzdechl si můj kamarád, když jsme byli v situaci,
trávit jedno odpoledne společně.
„Žena šla s děckama na hrad, mě to zas tak nebaví a byl jsem tam už stokrát. Napadlo mě, že se raději zastavím za tebou, na kus řeči, a taky jsme se
dlouho neviděli. Tam by to bylo pro mě trápení.“
„To je jasný! Taky tě rád po čase vidím! Dáš si
kafe, nebo rovnou pivo? Nebo nějakou dobrou
štamprli?“
„Dám si asi všechno, ale postupně. Začneme kávou.“
„Mám nový kávový tablety do stroje, s rozesmátým negrem co pluje na gondole. Je fakt dobrá.
Nebo chceš obyčejnýho turka?“
„Normálně piju turka, ale dám si tu rozesmátou.
Zkusit se má všechno.“
„Moje řeč.“
„Ten náš kluk nám nedávno oznámil, že se odstěhuje. S holkou chodí už pár let a našli si v Olomouci garsonku. Prý, že to tady s náma není k vydržení, že si chce
žít svůj život. Jako by to u nás nebylo k žití, nebo co.“
„To nemůžeš brát zas tak moc tragicky. Prostě si
chce vyzkoušet, jak to funguje. Život po vlastní ose,
bez vašich rad a tvých příkazů. Nebyl si jinej. Ještě si
živě pamatuju, jak ti bylo všude dobře, jen ne doma.
Vzpomeň si na svýho fotra, dej mu pánbůh lehkou
zem, jak tě tepal za každou kravinu. Jak tě nesmyslně úkoloval, s přesvědčením, že když budeš mít
úkolů v záloze víc než můžeš stíhat, nebudeš mít čas
vymýšlet nezbednosti, které občas jako stín, kopírují průsery všeho druhu. Je to stará škola. Předcházet potencionální problémy tím, že ti nedám kousek
volnýho času, aby ti náhodou ve tvé svobodné mysli
nenapadlo udělat něco po svém, něco co by v mých
představách bylo nepřijatelné. Musíš si uvědomit, že
je to jeho život, tudíž má právo i na to, vytvořit si ho
k obrazu svému. Když si vše vymaluje na žluto, tak
v tom bude žít on, ne ty. Ty můžeš v koutku duše jen
zkonstatovat, že žlutá je pro tebe nepřijatelná, ale to
je asi všechno, co s tím uděláš. Pivo?“
„Jo, pivo si dám.“
„Gustav v lahvi. To je dobrota! Jeden z mála lahváčů, co se po nalití do sklínky na tebe hrdě tváří,
jako by ti ho načepoval přímo pan sládek. Do těch
unifikovaných europiv to má ještě hodně daleko.
Tohle mi můžeš věřit, v tomto oboru jsem vzdělán.
I když bez diplomu.“
„Dám si i tu šťopičku, jest-li to platí. Pivo je skvělý,
ale studený. Potřebuje to malý ohříváček.“
„Švestky, ročník 2015. To je mňamka! Měl jsem
jí docela hodně, ale demižón byl asi z řídkýho skla,
tak se mi už dost vypařila. Už s ní šetřím. Co bych
ale pro kamaráda neudělal.“
„Těžko se s tím srovnávám. Měl doma všechno.
Komfort, zázemí, jistotu. Co chtěl, to jsem mu koupil. Přece to nemůže jen tak hodit za hlavu a odejít.“
„Na jedno důležitý, hodně důležitý, si ale zapomněl. Říká se tomu „svoboda“. Když tě někdo zavře
do zlaté klece nebo i do sebeluxusnějšího kriminálu,
kde budeš mít všechno, krom tý svobody, určitě by
se ti to nelíbilo. Možná nějaký čas ano, ale poté, by si
se všeho vzdal, protože svoboda je víc a ta se koupit
nedá. Víš, na světě jsou nejlepší věci ty, na který jsou
sebevětší peníze krátký. Když máš fůru peněz, můžeš si koupit třeba cisternu té nejlepší slivovice kaž-

dou sezónu. Když ji ale nebudeš mít s kým vypít, tak
to je smutný. Na to už je ti tvoje bohatství na prd.“
„Nevím…“
„Už je to dávno, co jsem poslouchal nějaký rozhovor o tom, že nejdůležitější chvíle ve výchově dětí
jsou jejich první tři roky života. Co jim v tomto období vmasíruješ do jejich malých tělíček a duší, budeš potom celý život sklízet. Všiml sis, když vaše
děcka byly malé, že je vůbec máš? Teď, po letech,
když doma potřebuješ levnou pracovní sílu, tak si
děláš nějaký nároky. Nech je existovat, uleví se tobě
a jim jistě taky. Když jim budeš chtít do budoucna
nějakým způsobem pomoct, tak nejlépe dobrou radou starého kmeta. Ta se totiž taky koupit nedá.“
„Hm…, máš ještě Gustava?“
„Jistě, i ohříváček.“
„Díky.“
„V pohodě, jako doma. Ještě jsem si vzpomněl na
jednu věc. Víš, každej jsme z jinýho těsta a je dobrý si to uvědomovat. Jak máš koně dobrý do tahu
a jiný zase do kočáru, u lidí je to úplně stejně. Ty
jako fotr, můžeš mít představy o svých dětech jakýkoliv. Jaký ale nakonec budou, to už je jejich život,
jejich volba. Taky tě prudilo dělat králíkům seno,
když my šli k vodě a na pivo. Možná bys po letech byl
taky v rozpacích z toho, že klukovi je čtyřicet, děláš
mu stále každý den snídani, i když seník plný sena
je přece jen prima, ale vnouče v nedohlednu. Buď
rád, že máš alespoň ženu takovou, jakou máš. Ta ti
svobody dává dosyta a zdá se mi docela v pohodě.
Jinak bychom tady neseděli a šoural by ses v papučích hradem. Taková žena bez zátěže, to je teprve
mazec. Mazaný chlap, který ženu dokáže využít na
maximum. Pod Zátopkovým heslem, „Když nemůžeš, tak přidej!“, tak to je potom slušný patriarchát.
Tohle se mi vždycky eklovalo, ale jsou asi ženy, kterým se to asi líbí. No proti gustu…“
„Asi to chce více času. Je to všechno moc čerstvý. Měl jsem i pocit, že moje žena se názorově proti
mně postavila, ale jak tě tak poslouchám, mám pocit, že ta už v dálce možná ty vnoučata někde tuší.
Ženský v tomto ohledu jsou dobrý vizionářky.“
„Na to vem jed! Ještě malá drobnost. Když jsou
děcka doma, do věku adolescentů, nějaká pravidla
v domácnosti jsou na místě. Kdyby nebyla, vnikla by
anarchie. Tam potom ten patriarchát, nebo i matriarchát je na místě. Adolescent po dvacítce je ale spíše
hříčka přírody. Český jazyk má pro tento stav krásný
název „Mamahotel“. Chtěl bys mít doma mamahotel? To si to seno raději udělej sám, nebo si ho nech
za peníze nachystat a bude to ku prospěchu všech.“
„Čau kluci! No, vy jste se mě tady nějak rozpili!“
„Ale ne, to se ti zdá. Jirka byl nesvůj, že nebyl
s vámi na prohlídce, tak jsem ho musel trochu rozptýlit. Je to citlivej člověk.“
„To ti tak žeru!“
„Taky tě rád vidím.“
Ještě jsem Boženku zlákal na neodolatelný
úsměv pana gondoliéra, s dětmi prohodil pár slov,
abych pochopil, že jejich fotr žije ve své bublině, ze
které bude jen velice těžce odcházet. Na cestu jsem
mu ještě přibalil láhev toho skvělého ročníku 2015,
aby si třeba po čase vzpomněl na náš rozhovor a nějaké to písmenko by i mohlo zaklíčit v jeho mysli.
Všem věrným čtenářům Bouzovských novin přeji barevný podzim!
Michal Mayer

Činnost jednotky SDH Bouzov v období let 2020 a 2021
Vážení a milí spoluobčané,
po delší době bychom Vás touto cestou rádi
informovali o činnosti naší jednotky v současném
i minulém období.
Stejně jako celou společnost ovlivnila
pandemie onemocnění Covid 19 i fungování
naší jednotky a i my jsme se museli vypořádat
s různými opatřeními souvisejícími s výše
zmíněnou pandemií a naše činnost tak byla
v některých ohledech poněkud omezená. Jedinou
oblastí, které se tato omezení nedotkla, byla
výjezdová činnost. Ta fungovala ve stejném režimu
jako v minulých letech, pouze s nutností použití
ochranných prostředků omezujících možnost
nákazy. Vzhledem ke všem vyhlášeným nařízením
a omezením souvisejícím se zvládnutím pandemie
by se dalo, co se týká výjezdů, očekávat klidnější
období s menším počtem mimořádných událostí.
Opak je ale pravdou a v roce 2020 se naopak
četnost výjezdů oproti dřívějším letům vzrostla.
V roce 2020 jednotka zasahovala celkem
u 35 událostí. Jednalo se o různé typy událostí
od požárů, dopravních nehod, spoluprací
s ostatními složkami IZS po nejčastější technické
pomoci související ve většině případů se silným
větrem a odstraňováním jeho následků v podobě
popadaných stromů. Z roku 2020 bych rád vyzdvihl
jednu událost, u které členové naší jednotky
strávili dlouhých devět hodin. Jednalo se o požár
lesa po těžbě v katastru obce Luká – Veselíčko
dne 17.5.2020. Jednotka k tomuto požáru vyjela
po třetí hodině odpolední a zpět na základnu se
vrátila krátce před půlnocí. Na místo se dostavila
jako první a celou dobu zdolávání požáru se
podílela na hasebních pracích a zásobování

požářiště vodou. Jednalo se o velmi náročný
zásah, protože musel být dlouhou dobu veden
v dýchací technice z důvodů velkého vývinu kouře.
Na zdolávání tohoto požáru se celkem podílelo 15
jednotek požární ochrany.

Pokud se pak přesuneme více do současnosti
tak v letošním roce 2021 naše jednotka zatím
zasahovala u 22 událostí a jejich skladba byla
obdobná jako v letech minulých. Převažují různé
technické pomoci, ale i v letošním roce jsme již
zasahovali u závažnějších událostí. Takto lze označit

dva požáry rodinných domů. Ten první se odehrál
hned na počátku roku, a to 17.1.2021 v Lošticích,
kde došlo k požáru v rodinném domě. Zde se
jednotka podílela na zdolávání požáru a resuscitaci
osoby nalezené v hořícím domě. Druhým velkým
požárem byl ten 31.7.2021 v Podolí, kde došlo
pravděpodobně po výbuchu plynové lahve k požáru
domu a také výraznějšímu poškození statiky domu.
Z tohoto důvodu bylo zdolávání požáru složitější,
protože se zásah mohl vést pouze zvenčí a hrozilo
zhroucení části budovy. Na toto místo se pak
jednotka v dalších dnech vrátila ještě dvakrát, aby
dohasila skrytá ohniska požáru.
Činnost v jednotce však není jen zásahová
činnost. Je to i mnoho hodin věnovaných údržbě
techniky a věcných prostředků a v neposlední řadě
také odborná příprava sloužící k prohlubování
znalostí a dovedností. Oblast odborné přípravy
však byla ta část naší činnosti, která byla pandemií
koronaviru ovlivněna nejvíce. V období nejhorší
epidemiologické situace prakticky žádná příprava
nemohla probíhat a členové jednotky se mohli
potkávat pouze u zásahů. Ve velké míře byla
také omezena odborná příprava vedená HZS
Olomouckého kraje, která byla povětšinu času velmi
omezena nebo úplně přerušena a co bylo možné
tak fungovalo formou online kurzů a přezkoušení.
Tímto způsobem absolvovali pravidelnou odbornou
přípravu někteří naši strojníci a velitelé. V letošním
roce se situace již lepší a odborná příprava zatím
může fungovat téměř standardním způsobem, což
jsme velmi rádi. V září se část jednotky zúčastnila
pravidelné odborné přípravy ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel na
stanici v Olomouci, kde si zúčastnění procvičili

činnost u dopravní nehody a vyprošťování osob
z havarovaného vozidla. Jelikož je naše jednotka
předurčena pro rozšířenou činnost práce ve výšce
a nad volnou hloubkou, absolvovali první dva
členové jednotky třídenní kurz na stanici Olomouc
pod vedením zkušených lezců – instruktorů z řad
HZS Olomouckého kraje. První den probíhala
teoretická příprava a následující dva dny praktický
výcvik. V následujícím období čeká tento kurz ještě
další dva členy výjezdové jednotky.
Ve spolupráci s obcí a za využití dotací
z ministerstva vnitra nebo Olomouckého kraje
se také snažíme dovybavit jednotku potřebnými
prostředky a obnovit věci staré nebo opotřebované.
V období let 2020 a 2021 se nám podařilo obnovit
část starých osobních ochranných prostředků
a novými ochrannými prostředky vybavit naše
dva nové členy. Již zmíněná předurčenost pro
lezeckou činnost vyžadovala koupi tzv. lezeckého
balíčku, kterým musí být jednotka vybavena. Ten
obsahuje dva lezecké postroje, lana, slaňovací
prostředky, karabiny a další vybavení potřebné pro
práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Posledním
realizovaným nákupem byla osvětlovací technika,
kdy byly pořízeny dva nabíjecí LED stativy sloužící
k osvětlení místa zásahu a svítilny na přilby pro
každého člena jednotky. Jsme rádi, že se nám daří
jednotku postupně dovybavovat všemi potřebnými
a moderními prostředky i vzhledem k tomu, že se
většinou jedná o poměrně nákladné věci.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům
za jejich práci v jednotce, které věnují svůj volný
čas a nemalé úsilí. Pokud by chtěl někdo rozšířit
řady naší výjezdové jednotky, rádi ho mezi sebou
přivítáme. V případě zájmu nebo otázek se na nás
neváhejte obrátit.
Za JSDH Bouzov Ing. Bronislav Aigl

Mladí hasiči rozhodně nezahálejí
Po loňské covidové sezóně, kdy bylo omezeno
vše, včetně zájmové činnosti dětí, jsme letos mohli
zase pokračovat v tom, co nás baví. Zahájili jsme
brigádou na úklid dřeva. Nejdřív si všichni pořádně
mákli a potom jsme si za odměnu opekli špekáčky!
Začaly také pravidelné schůzky - nedříve jsme
zdokonalovali fyzičku v tělocvičně a když to počasí
dovolilo, chodili jsme trénovat na ven. V červenci
jsme si užili soustředění na hřišti… Jako už předchozí
roky jsme spali ve stanech. Ve dne trénovali hasičské

dovednosti, uzlování, zdravovědu, šplh na laně,
střelbu ze vzduchovek… Užili si noční hry, každoroční
výstup na hlásku, táboráky… Zajímavý byl i den
u rybníka, kde probíhal kurz záchrany tonoucího,
a kde jsme si vyzkoušeli i hasičský člun. Další celý
den jsme věnovali první pomoci. Přijeli naši staří
známí z ProgressRescue a připomněli nám, jak se
správně a efektivně poskytuje první pomoc. A hned
jsme si to také vyzkoušeli při modelové situaci, ve
které nechyběla krev, zlomené kosti, nedýchající

figurína a další zranění, která vyžadovala chladnou
hlavu, spolupráci a získané vědomosti a dovednosti.
Od zdravotníků jsme dostali pochvalu.
Podzim přinesl i soutěže. Na Hlubočském
hřebíku (60 m s překážkami) nás reprezentovali
Vanessa Škrabalová, Sabina Kuncová, Anička
Krumniklová, Valentina Pospíšilová, Matěj Šťastný
a Jirka Novák. V pohárových soutěžích ve Skrbeni,
Chořelicích, Hvozdečku pak za nás bojovali Petr
Kovář, Anna Krumniklová, Jakub Škrabal, Valča
Pospíšilová, Sabina Kuncová, Michal Nemerád,
Vanessa Škrabalová, Prokop Machala,Terka Hirtová,
Thea Kunčarová, Jirka Macek, Viktor Janů, Dan Plch,
Jirka Novák, Filda Hirt a Adélka Haicová.

Letos poprvé jsme se zúčastnili i Závodu
požárnické všestrannosti v Kožušanech (jedna z částí
celostátní hry PLAMEN). Družstva mladších (Viktor
Janů, Tomáš Ženožička, Thea Kunčarová, Daniel  
Plch a Jirka Macek), i starších ( Petr Kovář, Jakub
Škrabal, Sabina Kuncová, Vanessa Škrabalová,
Tereza Hirtová) zabojovala a dosáhla vynikajících
výsledků. Takže díky a obrovská gratulace! Poděkovat
bychom chtěli všem rodičům za podporu, také všem
sponzorům, díky nimž můžeme závodit v nových
dresech.
Letní sezónu jsme ukončili táborákem, společným nocováním, sportovním dnem a buřtgulášem.
Lada Machalová

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPADY NA SBĚRNÁ MÍSTA
VOZILI POUZE V DEN A HODINU SVOZU!!!

Sběr bude proveden v sobotu 30.10.2021
1. skupina
Obectov
8.00 hod.
Podolí
8.45 hod.
Olešnice
9.45 hod.
Hvozdečko 10.30 hod.
Kovářov
11.20 hod.

na těchto místech:

8.30 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
11.00 hod.
11.50 hod.

2. skupina

Kadeřín
8.00 hod.
Blažov
8.30 hod.
Svojanov 9.00 hod.
Kozov
9.30 hod.
Bezděkov 10.15 hod.
Doly
10.50 hod.
Jeřmaň
11.30 hod.
Bouzov - obě skupiny
12.10 hod. 13.00 hod.
(areál bývalého zem. družstva)

8.20 hod.
8.50 hod.
9.20 hod.
10.00 hod.
10.40 hod.
11.15 hod.
12.00 hod.

Zavařovací sklenice, čisté sklo apod., čistý papír (časopisy, noviny…) vhazujte do určených nádob pro
tříděný odpad umístěných v každé místní části, nejde o velkoobjemový (nebezpečný) odpad. Dále
obalový, čistý polystyren (třeba z nových spotřebičů) patří rovněž do žlutého kontejneru na plast.

Odpady, které nepatří ze zákona do velkoobjemového odpadu, jsou:

ETERNIT, VEŠKERÉ STAVEBNÍ ODPADY (sutě, tašky, asfalty, sanitární technika, okna, dveře, trámy …), STAVEBNÍ POLYSTYREN (NAPŘ. IZOLACE)!!!!!!!!!!!

Sběr elektrozařízení provede SDH Bouzov a SDH Olešnice. O termínu
budete informováni na obecních vývěskách a obecním rozhlasem.
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