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Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání dne 27. 2. 2012 projednávat založení společnosti, která bude hospodařit na vydaném
majetku bývalého lesního družstva obcí
Byla podána žádost o dotaci na dětská hřiště
v Kozově, Jeřmani a Kovářově
Další žádost jde na ministerstvo pro místní
rozvoj na opravu kapličky v Kozově

UPOZORNĚNÍ

1. Upozorňujeme občany, že do 31. 3. 2012 je nutné uhradit poplatek za odvoz odpadů a poplatek
za psa. V případě pozdní úhrady se poplatek za
psa zvyšuje na trojnásobek, poplatek za odvoz
odpadů o 50 %.
2. DÁLE JE NUTNÉ V POKLADNĚ OÚ UHRADIT
ZÁLOHU NA VODU, VYÚČTOVÁNÍ ZA VODU ZA
10/2010 – 9/2011 (BOUZOV, OLEŠNICE), VYÚČTOVÁNÍ TEPLA ZA ROK 2011 – BOUZOV, STOČNÉ NA
ROK 2012.

Znáte povinnosti majitele
vodovodní přípojky?

Přesné vymezení pojmů a práv i povinností
provozovatele i odběratele stanovil v roce 2001
zákon č. 274 Sb. O vodovodech a kanalizacích.
Zákon jednoznačně určil vlastnictví. Neplatí tradiční představa, že „po vodoměr je přípojka provozovatele – tj. obce.“
Odpovědným vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku či stavby připojené na vodovod. Tento zákon definuje vodovodní přípojku
takto: vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr,
pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku
nebo stavby.
Opravy a údržbu přípojek uložených v pozemcích veřejného prostranství zajišťuje provozovatel.
Jiná situace nastává při výměně nebo rekonstrukci přípojek. Tyto náklady nese vlastník přípojky.
Ventil umístěný před i za vodoměrem je součástí
vodovodní přípojky, jeho výměnu vždy hradí vlastník nemovitosti připojené na vodovod.

č. 1/2012
Odběratel musí umožnit pracovníkům provozovatele – obce přístup k vodoměru, chránit
vodoměr před poškozením, zvláště v zimě
musí být vodoměr chráněn proti mrazu. Jakýkoli zásah do vodoměru či plomby, která jej chrání, je nepřípustný. Uzávěry před a za vodoměrem
je vhodné zhruba jednou za měsíc uzavřít a otevřít, tedy několikrát nenásilně protočit tak, aby
byla zachována jejich funkčnost.
Dne 15. 3. 2012 v době od 9.00 do 11.00 hod.
budou na OÚ v Bouzově přítomni pracovníci
Finančního úřadu v Litovli, s nabídkou pomoci v souvislosti s podáním daňových přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací
období 2011. Uvedená spolupráce a pomoc
by se týkala zejména dodání příslušných tiskopisů daňových přiznání včetně pokynů k jejich vyplnění a výběru vyplněných přiznání od
občanů.
V ROCE 2011 BYL NAŠÍ OBCI POSKYTNUT PŘÍSPĚVEK Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE VE VÝŠI KŠ 500 TIS. NA OPRAVU
FASÁD A STŘECH OÚ – II. ETAPA. OBEC TOUTO
CESTOU DĚKUJE OLOMOUCKÉMU KRAJI, KTERÝ SE MIMO JINÉ TOUTO FORMOU PODÍLÍ NA FINANCOVÁNÍ DROBNÝCH AKCÍ V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA.

Pranostika
Březen
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl
zmrznout.
Jestli březen kožich stáhl, duben by rád po něm
sáhl.
Laštovčin zobáček je krátký, ale zvlášť v březnu
sladký.
Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.
Duben
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
26. Počátky rodu Haugviců
V prosincovém vydání Bouzovských novin jsme
se seznámili s dalším slavným rodem, který na zdejším hradě panoval, s rodem Haugviců z Biskupic.
Jeho počátky jsme ovšem
poznali trochu romanticky,
prostřednictvím zajímavé
pověsti. V dnešním pokračování už pověsti opustíme
a budeme nejstarší dějiny tohoto rodu sledovat
pomocí skutečných historických faktů. A snad nebude na škodu, když si nejprve přiblížíme samotný rod a některé jeho významné představitele,
zatímco jeho působení na bouzovském panství
necháme do příštího čísla.
Rod Haugviců nemá na rozdíl od všech předcházejících majitelů Bouzova své kořeny ani v Čechách, ani na Moravě. Jeho původní sídla se na
počátku 13. století rozkládala buď v okolí německého města Míšně, nebo na nedaleko od Míšně
vzdáleném území Lužice v okolí města Budyšína,
severně od našich českých hranic. Jako první z tohoto rodu se připomíná jistý Seifrid de Hugwitz,
který v roce 1225 zajistil pro kapli sv. Jiří na budyšínském hradě dvě kopy platu. Netrvalo dlouho a ještě ve 13. a v následujícím 14. století se rod
velmi rychle rozrostl. Sledovat všechny jeho větve
a příslušníky je nad naše síly a možnosti, a proto
se v dnešním pokračování pokusíme zastavit se
stručně alespoň u některých momentů z počátků
historie tohoto významného rodu.
Tak jak se rod Haugviců od 13. století rozrůstal početně, začaly se rozmnožovat i jeho majetky. Tehdy jedna z jeho větví zamířila z původních
vesnic do severních a západních Čech, druhá
pak, která se časem tak rozrostla, že měla údajně až 12 samostatných větví, postupovala směrem přes Slezsko, severně od našich hranic, na
Moravu. A vše nasvědčuje tomu, že právě jedna
z těchto 12 větví pak přijala podle svého střediska, slezské vesnice Biskupice nedaleko Vratislavi
(Wroclaw), jméno Haugvicové z Biskupic.
Podívejme se nejprve krátce na osudy té větve Haugviců, která si jako své nové působiště
zvolila severozápadní Čechy. Zde se řada z nich
usadila na bílinském panství, které patřilo příslušníkům jednoho z nejstarších a tehdy nejmocnějších českých rodů, Hrabišiců. Přestože Hrabišicové nepatří k rodům, které přímo zasáhly do
historie bouzovského hradu, snad mi čtenáři prominou, že mu věnuji také trochu pozornosti.
První Hrabišicové se v českých dějinách objevili již po roce 1050 a hned od počátku zastávali
významná místa na dvoře českých králů. Asi největšího vlivu dosáhli ve 13. století za vlády Václava I. a pak Přemysla Otakara I. Ve svém erbu měli

hrábě (se sedmi zuby), což se také projevilo v názvu celého rodu. A připomeňme, že hrábě měli ve
svém znaku také Kostkové z Postupic, o kterých
jsme již dříve v několika pokračováních hovořili.
Je tedy zřejmé, že oba rody musely kdysi mít společný původ.
A ještě jedna okolnost spojuje Hrabišice s
nedalekým okolím Bouzova. V polovině 13. století nechal tehdy nejmocnější z Hrabišiců, Boreš,
vystavět ve vsi Oseku pod Krušnými horami nové
rodové sídlo - hrad Riesenburk. Podle něho pak
další Hrabišicové převzali svůj nový přídomek,
a to páni z Rýzmburka. Tento Boreš se stal majitelem nejen velikého panství v Podkrušnohoří,
ale proslavil se také jako významný kolonizátor
krajiny kolem Moravské Třebové. Tu dostal od
krále Václava I. za to, že mu zůstal věrný v době,
kdy král musel čelit vzpouře svého syna, Přemysla Otakara II. Tak se Boreš z Rýzmburka stal nejen zakladatelem Moravské Třebové, ale i dalších obcí v jejím okolí. Svědčí o tom mimo jiné
i jejich dosud existující názvy, Boršov a Borušov.
Vedle řady obcí založil i první klášter augustiniánů eremitů na Moravě v Krasíkově u Lanškrouna,
z něhož se ale do dnešních dnů dochovaly pouze
zbytky. A jen pro zajímavost dodejme, že Boreš se
přidal ke vzpouře Záviše z Falkenštejna a dalších
Vítkovců proti Přemyslu Otakarovi II. a za to zaplatil svým životem pouhý rok předtím, než sám
Přemysl padl v roce 1278 na Moravském poli.
A jaká byla další cesta Haugviců, kteří se
vydali směrem na Moravu? Již v první polovině
14. století se příslušníci jedné z větví, dva bratři
Haugvicové, Heinrich a Wenzel, objevili na severní Moravě, kde vlastnili městečko a hrad Friedeberg, dnešní Žulovou. A zprávy o nich z té doby
nejsou pro ně nijak lichotivé. Oba bratři z tamního hradu napadali okolní statky, patřící biskupovi ve Vratislavi, a působili mu značné majetkové
škody. Konec jejich řádění pak musel vratislavský biskup Preczlaw von Pogarell učinit tím způsobem, že zmíněný hrad i s rozsáhlým panstvím
od nich roku 1358 koupil a dosadil tam svého
purkrabího. Jak Haugvicové s utrženými penězi
naložili a kam z prodaného panství odešli, není
známo.
Pokud vás cesta někdy zavede na Jesenicko, pak si jistě všimnete obranné věže, která se
jako jediná z původního hradu dochovala a která
dnes v Žulové představuje zdaleka viditelnou dominantu kostela svatého Josefa.
Asi nejpočetnější ze všech 12 větví, které z
původních sídel zamířily do Slezska, byla nejvýznamnější právě větev Haugviců z Biskupic. Jak
rod k tomuto přídomku přišel? Slezsko, území ležící na sever od moravských hranic, jehož hlavním
městem byla dříve Vratislav, patřilo již od dob krále Václava II. až do poloviny 18. století z větší části pod správu českého panovníka. Slezsko bylo
tehdy rozděleno na řadu knížectví. Z těch knížectví, v nichž vymřel vládnoucí knížecí rod, vznikala

od 15. století tak zvaná stavovská panství. A právě jedno z nich, vartenberské, které se rozkládalo kolem dnešního města Syców a na jehož území ležela také ves Biskupice, udělil po roce 1490
český král Vladislav Jagellonský jako léno rodině
Haugviců. Přitom Haugvicové žili v Biskupicích
již od poloviny 14. století, a co je zajímavé, udrželi
se tam až do prvních desetiletí 19. století, tedy téměř půl tisíciletí.

Haugvicové z Biskupic se kromě své původní slezské vsi trvale usadili ve 2. polovině 15. století také na Moravě. Pokud je známo, jedním z
prvních jejích moravských příslušníků byl Hanuš
Haugvic z Biskupic. Tímto Haugvicem se také dostáváme konečně na Bouzov a jeho osudem bude
začínat naše příští pokračování.
Jiří Marek

HRAD BOUZOV – akce 2012

(přednášející Faltýnek Karel archeolog NPÚ Olomouc)
červen (termín bude upřesněn) v 17.00 hodin
na přednášku - Parky a zahrady
(přednášet bude Ing. Lašák Josef z NPÚ Olomouc
a Ing. Pavlačka Radek Zahrada Olomouc Ateliér
zahradní architektury a krajinářství)
září (termín bude upřesněn) v 17.00 hodin
na přednášku - Odívání v pozdním středověku
a ranném novověku
(přednášet bude Mgr. Vaňková Lenka zaměstnanec NPÚ Olomouc)

Březen – duben
31 .3. a 1. 4. / 10.00 – 14.00 hodin
Skřítkové otevírají hrad
Běžné prohlídky hradu jsou zpestřeny kostýmovanými výstupy. Skřítkové zábavnou formou
seznámí návštěvníky s tím, co se na hradě děje v
zimě a co všechno je potřeba udělat než se hrad
otevře návštěvníkům.
21.4. a 22.4. / 11.00 – 14.00 hodin
Mezinárodní den památek – Světci a světice
Běžné prohlídky hradu jsou zpestřeny kostýmovanými výstupy světců a světic. Postavy přiblíží návštěvníkům svůj život.
21.4. / 16.00 hodin
Dosavadní výsledky archeologického bádání na bouzovsku – Přednáška zaměstnance NPÚ
Olomouc archeolog Faltýnek Karel v remíze na I.
hradním nádvoří.
30.4.
Čarodějnice na hradě
– výjimečně otevřeno v pondělí 9.00 – 15.00 hod.
Prohlídka hradu s čarodějnicí, na I. nádvoří
výtvarná dílna pro děti i dospělé.

Květen
7. 5. Výjimečně otevřeno v pondělí
		 (9.00 – 16.00 hodin)
26. 5. a 27. 5. / 11.00 – 15.00 hodin
Tajemství hradních kaplí – Světci a světice
Kostýmované prohlídky hradu. Návštěvníci
se mohou seznámit s postavami svatých z oltáře,
obrazů a soch.
29. 5. – 1. 6. / 10.00 – 15.00 hodin
Přehlídka středních uměleckých škol Studenti středních uměleckých škol předvádějí na I.
hradním nádvoří své řemeslo. Kováři, keramici a
skláři vám předvedou, co se naučili, jejich výrobky si můžete u nich zakoupit.
V
letošním roce jsme připravili pro občany
Bouzova a přilehlých obcí tři přednášky, které
se budou konat v prostorách hradu Bouzov na
I. hradním nádvoří v remíze. Věříme, že témata
přednášek zaujmou a přilákají posluchače. Všichni jsou zváni na:
sobotu 21. 4. v 16.00 hodin na přednášku Dosavadní výsledky archeologického bádání
na Bouzovsku

V případě zájmu občanů se přenášky budou
konat i v příštím roce.
Zaměstnanci hradu Bouzov

To to letí, to to letí, už je tady pololetí! Vánoční prázdniny utekly jako voda a my jsme museli zabrat, abychom ještě co nejvíc vylepšili
známky na pololetním vysvědčení.
V prosinci to bylo moc bezva, protože jsme
měli Andělskou školu. Každé pondělí jsme se
všichni sešli u vánočního stromečku, který nazdobily děti z družiny. Pan učitel Nosek vyloudil na
kytaru několik známých akordů a nová školní tradice byla na světě...při zpívání koled jsme zjistili,
že někteří máme co dohánět (ale zase je pravda,
že trénovat koledy třeba o letních prázdninách je
opravdu trošku divné). A tak jsme si hned slíbili, že to do příštího týdne určitě vylepšíme. Pak
už jsme se rozešli do tříd… Netrvalo ale dlouho
a školou se rozneslo rachocení řetězů, zvonků a

čertího blekotání… No
ano, proběhla už tradiční návštěva Mikuláše a jeho pomocníků
ve třídách i ředitelně…
Nebojte se, počet žáků
i kantorů je stejný jako
byl před touto návštěvou. Prvnáčci a druháci si na lístečky napsali své ,,zlobení“ pro
čerty, které jim pak
hodili do pytle, v tělocviku hráli čertí soutěže, v matematice se
ve třídě metaly čertí
kostky. Ve třetí a páté
třídě se zase řešilo, co
to znamená, když někdo maluje čerta na
zeď, jaké to je, když se
žení všichni čerti nebo
když čert nespí… I v ostatních třídách si to všichni užili. Nutno dodat, že Mikulášskou družinu letos tvořili osmáci a Vendula z devítky a zvládli to!
Odpoledne pak ještě proběhlo čertí odpoledne v
družině, čerti a čertice soutěžili, tančili, zkrátka
spousta legrace.
Během dalších dnů jsme se mohli zúčastnit
různých akcí ať už v rámci vyučování, nebo mimo
ně, takže probíhalo: andělské vánoční sladké i
slané pečení, pečení perníkových chaloupek, andělská výtvarná soutěž, tvoření prezentací o andělech a malování na PC, čtení o andělech nebo
andělské dílny ve školní družině. Všichni jsme postupně svými výtvory vyzdobili celou školu. První
stupeň pak navštívil zámek v Náměšti na Hané,
kde jsme mohli vidět všechny adventní i vánoční tradice a navíc jsme si vyrobili krásné dárky z
korálků, ozdoby z ručního papíru a vlněné příze.
Potkali jsme Lucku, Mikuláše, prohlédli jsme si
nazdobenou zámeckou tabuli i překrásné perníčky a Kryštofa nám málem odnesl čert! Když ale
zjistil, že vlastně nemá proč,
rychle nám ho
vrátil…
Malí i velcí keramici v
kroužku i letos
(kromě jiného)
tvořili další figurky a zvířátka do našeho
keramického
Betléma, který
byl opět vystavený v obchodě paní Konečné. Nabídky na
jeho prodej ne-

stíháme odmítat a trpělivě vysvětlujeme, že už je
to školní poklad, který je neprodejný! Kdo chce,
může si v keramice udělat svůj vlastní betlém,
není to až tak složité a letos se znovu povedly!
Kromě toho všeho se skoro ve všech třídách objevily adventní kalendáře (jejich sponzorům moc
děkujeme !!!), poslouchaly se příběhy s vánoční
tematikou (znáte třeba pohádku O Vánocích, které nechtěly být nebo O nešťastném vanilkovém
rohlíčku?), zpívaly se koledy. Poslední pondělí
před dlouho očekávanými prázdninami jsme se
sešli ve škole převlečení za anděly, zpívání koled
tentokrát jen při svíčkách bylo moc krásné. Týden
jsme končili promítnutím pohádky Anděl Páně a
vyhodnocením výtvarné soutěže. Nezávislá porota vybrala nejšikovnější autory a ti si jako odměnu odnesli pravé andělské hrnečky, které nikde
nekoupíte a můžete je vyhrát jen v této soutěži a
jen ve škole na Bouzově!
V lednu jsme si parádně užili lyžák v Branné.
Nejdřív to sice vypadalo, že je nás málo, aby se
vůbec pořádal, ale rodiče o to stáli a tak se místo některých sedmáků, kteří jet nechtěli, nadšeně
zúčastnili i lyžaři z osmičky, šestky a dokonce pětky. I ti, co tomu zpočátku nevěřili, se naučili sjet
kopeček ladně a bez karambolu.
Jirka Kryl nás reprezentoval na komunikační soutěži Mladý Démosthénes v Olomouci. V těžké konkurenci obsadil nádherné 4. místo.
Protože se blížil zápis, mohli se rodiče budoucích prvňáčků na besedě ve školce dozvědět zajímavosti o školní zralosti a mohli také přijít i se
svými předškoláky do první třídy na den otevřených dveří. Je to fajn, když děti ještě před zápisem
vidí, že se ve škole opravdu nemají čeho bát. Navíc
jsme jim právě k zápisu přichystali vlastnoručně
vyrobené dárečky! Nakonec se zapsalo 15 prvňáčků, což je skvělé. Už se na mě moc těšíme!
Děti a učitelé z naší školy.
Více fotek na www.zsbouzov.cz

Z činnosti Klubu seniorů v roce 2011
Leden
Pan Pytlíček ze Senice na Hané nám promítl velmi zajímavé diapozitivy a film z Londýna.

Únor
Cestovatelé p. Václav Arnoš s manželkou nám
promítli krásný videozáznam, velmi podrobný, o
historii a životě lidí v Íránu.

Březen
V rámci oslav MDŽ všechny ženy dostaly dárek.
Pro zpestření programu p. Koupil zahrál k poslech i k tanci. Bylo to příjemné odpoledne.

Duben
Pan starosta obce seznámil přítomné podrobně s
akcemi, které hodlá obce uskutečnit. Pan Jiří Ženožička hovořil o zkulturnění muzea, kde jsou vystaveny historické fotografie Bouzova, spisy a staré hospodářské nářadí. Pan Ženožička nám také
podal odborný výklad při prohlídce muzea.

Květen

Říjen
Uskutečnil se slíbený zájezd. První zastávkou byl
Prostějov, kde jsme se zúčastnili exkurze do likérky. Viděli jsme stáčecí linku, v historické expozici jsme se dověděli zajímavosti z historie. Prošli
jsme část sklepů, kde v dubových sudech a nerezových tancích je stočeno tisíce litrů značkových
lihovin. Také jsme v baru ochutnali vybrané výrobky. Zájemci si mohli zakoupit v podnikové prodejně vybraný likér. Poté jsme si prohlédli město. Pokračovali jsme do Dubu nad Moravou, kde
je překrásný barokní kostel, poutní chrám P. Marie. Průvodce nám poskytl podrobný výklad o historii tohoto chrámu. V kostele se pořádají různé
koncerty. Pokračovali jsme cestou do Olomouce,
kde jsme navštívili umělecký „skvost“ – Muzeum
monstrancí a historických gobelínů. Poslední zastávka byla v Globusu.

Listopad
Promítání životopisu G. Frištenského, promítala
p. Frištenská.

Proběhla májová oslava při tanci.

Červen
Uskutečnil se tradiční „Pochod Taliánkou“ při
nádherném počasí a setkání s ostatními seniory
na hřišti, kde bylo zajištěno občerstvení.

Září
Paní Hyjánková navrhla zájezd do Dubu nad Moravou a do Prostějova a zároveň zájezd do olomouckého divadla.

Prosinec
6. 12. – Mikulášské vystoupení – účinkovaly děti z
Lidové školy umění.
13. 12. – Kulturní vystoupení „Pohodářů a Písklat“
z Loštic.
Takto příjemně jsme zakončili rok 2011.
Zapsala: E. Tichá
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STOLNÍ TENIS – MORIBUNDUS CUP 2012
ASDS Moribundus a SDH Olešnice zvou všechny, kteří mají zájem se
zúčastnit VII. ročníku turnaje ve stolním tenise (neregistrovaných hráčů). Turnaj se
uskuteční v sobotu 3. března 2012 v 9:00 h v obecní klubovně v Olešnici. Hrát
se bude v kategoriích muži a

ženy. Přihlásit se lze do dvojhry i čtyřhry a to

nejpozději do 1. března 2012 na adrese:

Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 20, tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz

Tříkrálový šachový turnaj 2012
Dne 7. ledna 2012 se v obecní klubovně v Olešnicích uskutečnil za účasti 19
hráčů X. ročník šachového turnaje s následujícím medailovým pořadím:
Dospělí:

Žáci:

1. Marek Bartoněk - Střemeníčko

1. Viliam Juriga - Podolí

2. Jiří Kolavík - Olešnice

2. Filip Leibner - Bouzov

3. Jiří Trnka – Podolí

3. Dan Leibner - Bouzov

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem hráčům za účast a paní
Ivetě Leibnerové za pomoc s organizací žákovského turnaje.
Za ASDS Moribundus a SDH Olešnice Miroslav Kolavík

Plán akcí Sborů dobrovolných hasičů okrsku Bouzov na rok 2012
Okrsek Bouzov
28. 1.
19. 5.
6. 7.

Ples hasičů okrsku Bouzov
Soutěž v požárním sportu
Hasičský den okrsku Bouzov pod parkovištěm

SDH Bouzov
11. 2.

Dětský maškarní karneval a hasičský
bál
květen
Účast na vzpomínkové akci u příležitosti 67. výročí vypálení obce Javoříčko
19. 5.
Aktivní účast na okrskové soutěži
6. 7.
Výpomoc při hasičském dnu okrsku
srpen
Fechtování v hradním parku
srpen
Balony nad hradem
říjen		Branný závod pro mládež
1. 12.
Rozsvícení vánočního stromu u zbrojnice
29. 12.
Zimní pochod

SDH Olešnice
7. 1.
25. 2.
3. 3.
1. 5.
5. 5.
2. 6.
5. 7.
14. 7.
8. 9.
10. 11.
5. 12.

Šachový turnaj
Mariášový turnaj
Turnaj ve stolním tenise
Stavění máje
Olešnická nalivačka (hasičská soutěž)
Dětský den a kácení máje
O kalich mistra Jana Husa (nohejbalový turnaj)
Memoriál Jana Odložila
Pohárová soutěž v požárním sportu
Hody cup - turnaj v malé kopané
Mikulášská nadílka

SDH Kozov
30. 6.
14. 7.
4. 8.

Kozenky - tradiční turnaj v kopané
Karneval SDH
Dětský den

SDH Kovářov
červenec Neckiáda

SDH Hvozdečko
27. 4.
2. 6.
21. 7.
22. 7.

Stavění Máje
Kácení Máje a dětský den
Memorial Lubomíra Koukala v nohejbale
Pouť u sv. Máří Magdaleny

SDH Jeřmaň
19. 5.
26. 5.

Okrsková soutěž
Tradiční prodejní akce, při příležitosti
pochodu za Loštickým tvarůžkem
7. 7.
Turnaj v nohejbale
prázdniny Hasičské dětské odpoledne
15. 9.
Turnaj ve volejbale

SDH Podolí
10. 3.
2. 6.
18. 8.
23. 12.

Ples vousatých - KD Bílá Lhota
Kácení Máje + Dětský den
Turnaj v malé kopané + diskotéka
Předvánoční setkání u „svařáku“

TetraPacky

Na obecní úřad dovezli na sklonku minulého roku pracovníci firmy EKO-UNIMED s.r.o. Medlov, organizace, která pro naši obec zajišťuje sběr, odvoz a likvidaci domovních odpadů, nové plastové pytle
oranžové barvy. S potěšením jsme přijali poučení, že jsou určeny pro ukládání stále častěji používaných obalů trvanlivého mléka i jiných nápojů, které jsme dosud dávali do popelnic nebo kontejnerů
spolu s dalším směsným odpadem. Svoz budou provádět současně se svozem plastů dle platného rozpisu pro letošní rok. Každá domácnost z naší obce má možnost plastové pytle odebrat a TetraPackové
obaly ukládat. Prosíme občany, aby dbali na důkladné vyprázdnění a sešlápnutí obalů.
A jeké bude jejich další využití?
Z Medlova budou pytle s TetraPackovými obaly odvezeny firmě Ecopak s.r.o v Šumperku, kde provedou přetřídění a většinu prodají papírnám. Tam se oddělí papírová část, která tvoří 75 % objemu
těchto obalů a využije jako běžná celulóza. Ze zbytku (asi 20 % plast a 5 % hliní) se lisují izolační desky
pro stavebnictví.
Pro naši obec se zvýší bonus, poskytovaný za podíl tříděných odpadů a sníží poplatky za ukládání
na skládkách.
Příjemný pocit z dobře prováděného třídění vám přeje Karel Zatloukal.

Příští vydání Bouzovských novin vyjde v dubnu 2012. Uzávěrka do 10. 4. 2012.

