Co připravujeme ….
V měsíci únoru došlo k dovybavení našeho nově vzniklého muzea historie obce a tradic
řemesel. V současné době se řeší otevírací doba. Jedná se o velmi zdařilou rekonstrukci
bývalých garáží, kde jsou vystaveny exponáty našich občanů. Poděkování patří nejenom jim,
ale i panu Jirkovi Ženožičkovi, který byl a je garantem těchto prostor. Věřím, že současná
expozice se bude neustále doplňovat a v současné době jsou připravovány další prostory k
možnému rozšíření výstavních prostor.
V tomto období se intenzivně připravovala dokumentace řešící rozsáhlou přestavbu náměstí
v Bouzově. V současné době má projekt veškerá povolení a v rámci vyhlášené výzvy
můžeme požádat regionální radu o dotaci, která by měla činit 85 % rozpočtovaných nákladů.
Podoba budoucího náměstí je k nahlédnutí na obecním úřadu.
Souběžně s touto výzvou se připravuje rekonstrukce místní komunikace z náměstí až
k parkovišti včetně veřejného osvětlení. Rovněž na tuto akci bude požádáno o dotaci v rámci
této výzvy. Zároveň s tím bude vyasfaltována část pozemku v prostoru bývalého smetiště u
hřiště, kde vznikne další možná plocha na parkování vozidel.
Dále začaly práce související s dokumentací na vybudování budoucí čističky odpadních vod.
Zatím se provádí práce týkající se výškopisu a polohopisu. Tento dokument je důležitým
podkladem pro zpracování dokumentace, která bude řešit, kolik obcí v I. etapě bude na ČOV
napojeno. To vše vyústí v zajištění územního rozhodnutí, které je nutné k žádosti o dotaci ze
SFŽP.
V této souvislosti je před dokončením jednání o MěÚ Litovel, odborem životního prostředí o
prodloužení výjimky na vypouštění odpadních vod do kanalizace a prodloužení platnosti
kanalizačního řádu. Vše do roku 2015.
Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na rekonstrukci úpravny vody v Bouzově a
vybudování dalších dvou nových vrtů, které zajistí nárůst potřeby pitné vody.
Dále se řeší přes stavební úřad úpravy Blažovského potoka a možné vybudování dalších
rybníků a tůní.
V rámci programu obnovy venkova bylo požádáno o dotaci na další etapu opravy budovy
obecního úřadu, kde se bude řešit fasáda a opravy střechy.
V neposlední řadě dojde k opravě – obnově kulturní památky sousoší Kalvárie v místní části
Hvozdečko na parcele č. 294/11, která má rejstříkové číslo památky 15021/8-2687.
Ing. Zdeněk Foltýn, starosta

Oznámení
Na základě výsledku výběrového řízení byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem
parkoviště v Bouzově na rok 2011 a 2012 s panem Jiřím Štefanem, Bouzov 26.
Změna telefonního čísla praktického lékaře MUDr. Jaroslava Čampiše:
Nové číslo: 775 723 772 platí pro všechny ordinace.

Jarní Flora Olomouc se bude konat 28. 4. – 1. 5. 2011. Bližší informace na
www.flora-ol.cz.

Příspěvky
Vážení občané,
dovoluji se na vás obrátit s prosbou. Základní škola Bouzov se snaží doplnit veškeré kronikářské
záznamy a fotoalba školy. Podařilo se nám poskládat časově fotky tříd - žáků, které byly nalezeny
v archivu školy. Bohužel fotky nejsou ve škole zachované všechny.
Proto prosím všechny, kteří navštěvovali ZŠ Bouzov v letech 1975-1987, kdyby mohli doma zkusit
najít a následně zapůjčit k naskenování následující chybějící fotky:
Školní rok 1975/76:
1.,2.,4.,6.,7. a 8.ročník(třída).
Školní rok 1976/77:
7. a 8.ročník
Školní rok 1978/79:
1.,2.,3.,4.,5. a 7. ročník
Školní rok 1980/81:
6.ročník
Školní rok 1983/84:
2. a 6.ročník
Školní rok 1986/87:
2. a 3.ročník.
Fotky by byly ve škole naskenovány a vráceny v pořádku ihned zpět.
Samozřejmě, že pokud máte fotky starší, před rokem 1971, budeme vděční i za ně, přestože tyto se
nám budou již mnohem hůře kompletovat, protože ve škole se téměř žádné nedochovaly.
Děkuji mockrát za spolupráci.
Mgr.Andrea Řezníčková, ředitelka.
Tel.585346228

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
21. Bouzov po smrti Zdeňka Kostky z Postupic
Války česko-uherské přinesly Moravě a stejně tak i samotnému Bouzovsku obrovské lidské i
materiální utrpení. Výstižně charakterizoval tehdejší dobu náš nejslavnější historik František Palacký:
„… mnoho hradův, tvrzí i vesnic lehlo popelem, obchod i řemesla hynuly, pole zůstávala z veliké části
nezorána, lid venkovský mnohonásobnými dávkami a holdy ochuzený a surovým vojskem i hladem
týraný rozprchával se po zemi a zdivočel, ukrývaje se po lesích a v jamách podzemních – po městech
pak a krajích válkou nedotknutých neukojitelná těkala žebrota zejména ode vdov a sirotkův po
padlých ve válce rolnících a řemeslnících.“
Stejná situace byla i na Bouzovsku, a proto také celé panství podstatně ztrácelo na ceně. Hrad ani
podhradí sice přímo vojsky krále Matyáše neutrpěly (na rozdíl např. od hradu Brníčka na Zábřežsku,
který byl tehdy dobyt a pak již jen chátral), ale řada vesnic zpustla; přitom některé z nich se obnovily
až po více než sto letech, jiné zanikly navždy. V nejbližším okolí byla např. zničena část obce zvaná
Lhotka, ležící kolem kostelíka sv. Maří Magdaleny, zpustošeny byly Doubravice u Loštic, Vacetín u
Líšnice, tvrz pánů z Kunštátu v Líšnici, vsi Ješov, Olešnice a další. Z vesnic, které již nikdy nebyly
obnoveny, připomeňme např. Búzovec, který spadal pod mírovské panství, Drumpach poblíž
Choliny nebo Chlístov, který ležel někde poblíž Studené Loučky.
K obratu došlo teprve po skončení česko-uherských válek na konci 70. let 15. století. Když tehdy po
smrti Jiřího z Poděbrad v roce 1471 nastoupil na český trůn mladičký patnáctiletý král Vladislav

Jagellonský, začalo se venkovské obyvatelstvo postupně vracet do svých zpustošených vesnic a
snažilo se je obnovit. Spolu s původními obyvateli přicházeli do našeho kraje také noví osadníci ze
Šumperska.
A nyní se vrátíme zpátky ke Zdeňkovi Kostkovi z Postupic, který zahynul na zranění
z bitvy u Zvole na podzim roku 1468. V předcházejí části jsme sledovali pouze jeho život veřejný a
neřekli jsme si nic o jeho soukromí. Tedy: rod Kostků z Postupic poznáme podle erbu, na němž jsou
v modrém gotickém štítě umístěny zlaté hrábě. Ponechám na čtenářích, aby si při návštěvě
bouzovského hradu erb prohlédli a spočítali hřeby na hrábích. Každý významný představitel rodu
Kostků měl totiž v erbu jiný počet hřebů. Někdy později si pak tuto informaci blíže objasníme.
Zdeněk Kostka byl dvakrát ženatý. Svou první ženu, Elišku z Martinic, si vzal někdy kolem vánoc
roku 1451, druhou ženou byla Eliška z Kaufunku. Vše nasvědčuje tomu, že ani z jednoho manželství
neměl žádného potomka. Proto veškerý svůj majetek odkázal svým dvěma mladším bratrům, Janovi a
Albrechtovi.
Jan Kostka pobýval většinu svého života ve východních Čechách. Tam vlastnil Litomyšl, Brandýs
nad Orlicí s celým panstvím a některé další majetky, např. hrad Lanšperk. Naopak jeho bratr Albrecht
Kostka byl muž velmi různorodých zájmů, politicky aktivní, a proto si také zaslouží, abychom se u
něho jako u dalšího majitele hradu Bouzova v našem putování zastavili.
Albrecht Kostka z Postupic měl všechny předpoklady k tomu, aby se stal významnou postavou
bouzovských dějin. Na jedné straně to byl velký znalec a milovník umění, obratný diplomat, na druhé
straně i zkušený válečník. Na rozdíl od svého bratra Zdeňka nebyl tak vášnivým zastáncem kalicha, a
proto ho král Jiří z Poděbrad využíval k těm jednáním, při nichž bylo zapotřebí využít veškerého
diplomatického mistrovství. Z těchto důvodů ho také král vyslal v roce 1464 v čele poselstva
k francouzskému králi, s nímž měl jednat o vytvoření spolku evropských panovníků, který by oslabil
moc římského papeže. O této jeho cestě jsme se již zmínili v předcházejících vyprávěních.
Ve stejné době zastával Albrecht také významný úřad zemského hejtmana v Dolní Lužici.
Území Dolní Lužice tehdy tvořilo součást Zemí Koruny české. Dnes leží v německé spolkové zemi
Braniborsko a pro nás je velmi zajímavé tím, že malá část jejích obyvatel dosud hovoří
dolnolužickou srbštinou, která patří, podobně jako čeština, ke slovanským jazykům.
Po smrti Zdeňka Kostky se Albrecht stal po bratrovi nejvyšším mincmistrem a v Olomouci později
nejvyšším komorníkem tamního soudu. Z dědictví mu patřil hrad a městečko Moravská Třebová a
celé bouzovské panství. Svoje majetky na Moravě v následujících letech postupně dále rozšiřoval.
Podívejme se, co k nim například v naší části Moravy po roce 1470 patřilo.
Všichni tři bratři – Zdeněk, Jan a Albrecht – koupili ještě společně v roce 1467 hrad Helfštejn.
Protože patřili do tábora krále Jiřího, hrad byl napaden vojsky uherského krále Matyáše, ovšem dobyt
nikdy nebyl. Společně pak bratři koupili i nedaleké městečko Lipník.
Samotný Albrecht získal v roce 1466 také hrad a panství Šternberk. Jeho majitelem se stal proto,
že se v té době oženil s dědičkou panství, Ludmilou z Kravař. Jen pro zajímavost připomeňme, že po
smrti manžela se Ludmila provdala podruhé, opět za příslušníka slavného rodu, Jana Berku z Dubé a
Lipé. Abychom žádný větší majetek nevynechali, dodejme, že Albrecht dále vlastnil městečka Hranice,
Přerov a Uničov. Z tohoto výčtu je vidět, že tehdy patřil v této části Moravy k nejbohatším šlechticům.
Před rokem 1475 se však situace začala měnit. Na rozdíl od zásadového bratra Zdeňka, který až
do své smrti stál věrně po boku krále Jiřího, začal Albrecht v posledních letech Jiřího života ve své
kališnické víře a ve věrnosti králi polevovat. Celý tento jeho myšlenkový a náboženský posun pak
skončil tím, že po smrti krále Jiřího přešel do tábora příznivců uherského krále Matyáše a opustil také
kališnickou víru. Snad dluhy, snad funkce u Matyášova dvora ho vedly k tomu, že kolem roku 1475
postupně prodal Helfštejn, Hranice, Lipník i Přerov pánům z Pernštejna.
Po prodeji svých panství, které ležely podél řeky Bečvy, si již Albrecht Kostka mnoho let života
neužil. Zemřel roku 1477 a zůstal po něm syn Jiří Hrabiše z Postupic. Ten se také stal následujícím
majitelem bouzovského panství i samotného hradu, a bude proto hlavní postavou příští části.
Jiří Marek

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení s panem Zdeňkem Ženožičkou.
Zároveň děkujeme za květinové dary.
Rodina Ženožičkova

Nabídka
1/ Pojišťovací makléř Mgr. Hana Seifertová, Kovářov 31 nabízí své služby.
Kontakt: tel. 602 528 780, e-mail:
2/ Jiří Hampl, Kovářov 19 provádí obkladačské práce, renovace koupelen,
dlažby, drobné stavební práce, montáž sádrokartonu.
Tel. 603 795 932
3/ MJM Litovel, a.s., Cholinská 1048/19 nabízí přípravky pro ochranu rostlin,
hnojiv, krmiv apod.
hnojiva
přípravky na totální likvidaci plevelů
přípravky na likvidaci dvouděložných plevelů
rodenticidy na likvidaci slimáků, krtků, myší, hrabošů, potkanů a krys

4/ Ing. Jiří Resler – santé – Uničovská 44, Šumperk nabízí služby v oblasti péče o
zeleň
(rizikové kácení, ořezy stromů, statické zajištění stromů, sečení trávy),
frézování pařezů.
Tel. 583224834, 603215580, www.sante-sumperk.cz, email: sante@sante-sumperk.cz

Tělovýchovná jednota Sokol Bouzov

Stolní tenisté ukončili svojí čtvrtou sezónu v Župním přeboru 3. třídy Olomouckého kraje. O
konečné desáté místo se přičinili: Dalibor Hapl, Miloš Kučera, Jan Kubík, Antonín Arnoš , Pavel
Krampla a Pavel Vyjídáček.

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Náklo B
Kožušany A
Neředín H
Náměšť B
V. Újezd B
Dub n.M B
Křelov C
V.Bystřice A
Neředín I
Bouzov A
Náklo C
Krčmaň A
Kožušany B
V. Újezd C

Utkání
26
26
26
25
26
26
25
26
26
26
26
26
26
26

V
25
22
18
17
15
15
15
12
12
7
5
3
1
1

R
1
1
2
3
2
1
1
1
0
4
3
1
3
3

P
0
3
6
5
9
10
9
13
14
15
18
22
22
22

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
1248:432
1131:577
1051:671
997:669
961:783
964:743
921:730
848:867
921:834
710:997
702:1017
586:1100
447:1220
382:1229

Zápasy Body
390:78
77
339:129
71
305:163
64
285:165
62
256:212
58
271:197
57
261:189
56
229:239
51
258:210
50
182:286
44
175:293
39
135:333
33
90:378
31
82:386
31

Tělovýchovná jednota Sokol Bouzov pořádá v sobotu 21. května 2011 již 37.
ročník turistické a cykloturistické akce

BOUZOVSKÁ
TŘICÍTKA
pěší trasy 3, 15 a 30 km

cyklotrasy 27 a 42 km
Start 7,00 – 10,00 na hřišti.
V cíli pro všechny účastníky upomínkový předmět a diplom.
Srdečně zvou pořadatelé.
Za Sokol Bouzov Petr Formánek

Zhodnocení zimní přípravy fotbalistů 1.FC Olešnice u Bouzova
Zimní příprava byla zahájena 28.1.2011. Podařilo se nám sehrát 9 přípravných utkání na umělé trávě
a jedno na již přírodním povrchu v Tršicích. Mimo tréninkové jednotky v týdnu, kdy jsme využívali
převážně terén a posilovnu s halou v Litovli, jsme prakticky každý víkend využívali i umělý trávník
zejména v Zábřehu, který jsme měli k dispozici zdarma výměnou za poskytnutí areálu v Olešnici v létě
roku 2010 fotbalistům Zábřehu hrajícím MSFL.
Výsledkově se nám v přípravě vůbec nedařilo, ale to je v této fázi naprosto nepodstatné.Jednak to
bylo způsobeno častými absencemi a nemocemi a rovněž neustálými změnami v sestavě.
Vrcholem kondičního bloku bylo kondiční soustředění v Kozově poslední únorový víkend.Během 3
dnů jsme sehráli 3!!! přípravná utkání a hráči si tak mohli skutečně sáhnout na dno svých sil.Je třeba
ale hodnotit soustředění jako velmi zdařilé a snad se výsledky projeví již v jarní části soutěže, kdy
bude naší snahou atakovat ty nejvyšší příčky.
Přes zimu jsme i posílili stávající kádr: Bylo prodlouženo hostování brankáře T.Valáška z SK Loštice o
dalšího půl roku za 3000 kč.Rovněž z Loštic k nám přišel na přestup Martin Hohn,
přestupní částka činí 12000 kč. Po několika letech a poctivých výkonech v dresu Bouzova přestoupil
na Olešnice i Patrik Pospíšil.Zástupci oddílů se rozhodli nezveřejňovat přestupovou
částku. Navíc týden před mistrovským utkáním k nám přišel na hostování na půl roku zdarma Aleš
Semian z Palonína.
Rovněž pracujeme i na získávání našich mladých nadějí, kteří rovněž sehrají na Olešnicích i jeden ze
svých mistr.turnajů pod hlavičkou FKM Konice. Veřejnost bude informována včas na plakátech.

Výsledky přípravných utkání:
1.HFK Olomouc „18“ 11: 2 Olešnice, Olešnice 6:3 Bratrušov, Olešnice 3:5 Libina,
Olešnice 2:4 Kamenná, Olešnice 2:6 Babice, Olešnice 1:2 Paseka, Olešnice 2:5 Lukavice,
Mohelnice dor. 9:2 Olešnice, Olešnice 2:2 N.Hradečná, Tršice 4:3 Olešnice
Výsledek prvního mistr.utkání:
TJ Sokol Luká 2:6 1.FC Olešnice u Bouzova
Br: 2x M.Kamler, 1x T.Kamler, T.Zámečník,A.Semian,R.Losa
Rozlosování – jaro 2011
HR.DEN

DATUM

UTKÁNÍ

ZAČÁTEK

ODJEZD

So
Ne
Ne
Ne
So
SO
SO
NE
SO
NE
SO

2.4.
10.4.
17.4.
24.4.
30.4.
7.5.
14.5.
22.5.
28.5.
5.6.
11.6.

Luká - 1.FC Olešnice
Drahanovice – 1.FC Olešnice
Štěpánov „B“ – 1.FC Olešnice
volno
1.FC Olešnice - Králová
Mor.Huzová – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice - Mladeč
Hnojice – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – Nedvězí „B“
Odrlice – 1.FC Olešnice
1.FC Olešnice – Šumvald „B“

16,00
15,30
16,30

15,00
14,00
15,00

16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
14,30
16,30

15,00
15,00
13,15
l

Sbírku organizuje Obec Bouzov a Seniorklub Bouzov.

Jubilanti
Květen
Pan Vladimír Hanzlík
Paní Marta Krylová
Pan Stanislav Forétek
Pan Vlastimil Přidal
Paní Ludmila Spurná
Pan Josef Kolomazník
Paní Marta Knödlová
Paní Libuše Šipková
Paní Alena Vlčková
Pan Bořivoj Grohman
Paní Svatoslava Slouková
Paní Mgr. Hana Seifertová
Paní Jana Borovičková
Pan Aleš Kopečný
Paní Jaroslava Koutná
Pan Ferdinand Mayer
Paní Květoslava Ženožičková
Pan Ladislav Nemrava
Pan František Fréhar
Paní Marie Jorníčková
Pan František Finsterle

Podolí
Kovářov
Kovářov
Bouzov
Hvozdečko
Jeřmaň
Jeřmaň
Bouzov
Kovářov
Blažov
Podolí
Kovářov
Obectov
Hvozdečko
Kozov
Bouzov
Blažov
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Bouzov

Června
Pan MVDr. Vladimír Vaněk
Bouzov
Paní Helena Köhlerová
Bouzov
Pan Jan Smrček
Bouzov
Pan Ing. Ivo Mrázek
Bezděkov
Paní MUDr. Stanislava Putíková Bouzov
Paní Vlasta Krylová
Kovářov
Pan Karel Braun
Bouzov
Paní Helena Pospíšilová
Podolí
Paní Zdeňka Podešvová
Kadeřín
Paní Žofie Kunčarová
Bouzov

Pranostika
Květen
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Svatý Florián /4. května/ si jistě může nasadit sněhový klobouk.
Před Servácem /14. května/ není léta, po Serváci s mrazy veta.
Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

Červen
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Když na Medarda /8. června/ prší, voda břehy vrší.
Jaký červen, takový i prosinec.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.

Inzerát
Kdo levně prodá starší kočárek zn. Liberta? Jen v dobrém stavu.
Kontakt tel. 608 240 499, e-mail: hanamira@centrum.cz.

Příští vydání Bouzovských novin vyjde v červnu 2011. Uzávěrka 10. června 2011.

Také v naší obci můžeme využívat služeb DISPEČEREK
Dispečerka o.s. vytvořila vzájemně propracovaný systém pro řemeslníky a zákazníky
hledající toho "svého" řemeslníka.
Jak už dnes všichni víme, technologie komunikací jde neustále dopředu, mobilní telefony
má téměř každé dítě i babička s dědečkem. Znalost internetového připojení a jeho
nesporných výhod nezůstává pozadu.

A tak pokud potřebujete opravit střechu, vyměnit okna, udělat nové rozvody vody nebo
elektřiny či vyrobit nábytek a chcete si vybrat kvalifikovaného řemeslníka, navštivte portál
www.dispecerka.cz a využijte výhod, které Vám nabízí.
Najdete si tady svého řemeslníka nebo službu ve svém nejbližším okolí.
Při nepříjemné havárii voláte dispečink havarijního servisu.
Můžete vybírat i podle fotografií prací řemeslníků, které Vám pomohou při rozhodování.
Napíšete krátký požadavek na práci vybranému řemeslníkovi anebo práci zadáte všem řemeslníkům
v oboru a můžete posoudit jejich podmínky. Díky vnitřnímu systému u Dispečerky se Vám řemeslník sám
ozve.
Pokud neradi píšete, můžete volat přímo řemeslníkům, nebo zavoláte dispečerce.
Vytvoříte si vlastní vizitkář vybraných řemeslníků, nepotřebujete ani tužku a papír.

A co má dispečerka pro řemeslníky?
Hned několik služeb. Opět jsou vzájemně propojeny a úzce spolu souvisí.
V první řadě máte u dispečerky svou vlastní internetovou stránku – aby jste ukázal, co umíte. Je to
kompletní prezentace Vaší řemeslné dovednosti.
Máte podporu dispečerek – každý řemeslník má „svou“ dispečerku, která poskytuje zázemí
s asistenčními službami. Pomáhá Vám při Vašem podnikání.
Na základě Vaší prezentace si Vás lehce najdou zákazníci. Dispečerka Vás o poptávkách informuje,
i když nejste připojeni k internetu. Využíváte všech předností nových technologií, aniž si to uvědomujete.
Více informací pro řemeslníky poskytne i Váš obecní úřad, představu ujasní portál www.dispecerka.cz,
nebo volejte přímo dispečerkám na tel. číslo 774 738 738, případně pište mail na info@dispecerka.cz

www.dispecerka.cz
… najdete mne u ní…

POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 11. 6. 2011
na těchto místech:
Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

1. skupina
8,00 hod.
8,45 hod.
9,45 hod.
10,30 hod.
11,20 hod.

8,20 hod.
9,30 hod.
10,15 hod.
11,00 hod.
11,50 hod.

2. skupina
8,00 hod.
8,30 hod.
9,00 hod.
9,30 hod.
10,15 hod.
10,50 hod.
11,30 hod.
12,30 hod.

Kadeřín
8,20 hod.
Blažov
8,50 hod.
Svojanov
9,20 hod.
Kozov
10,00 hod.
Doly
10,40 hod.
Bezděkov
11,15 hod.
Jeřmaň
12,00 hod.
Bouzov - obě skupiny
13,30 hod.
/na autobusové točně/
Žádáme občany o dodržení uvedených termínů. Po ukončení již nebude možné odpady
odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.
Na uvedených místech bude moci každý občan bezplatně odevzdat k likvidaci odpady v
následujícím sortimentu:
NEBEZPEČNÉ
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky,
znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, staré kosmetické
přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby
od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia,
ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebené pneumatiky
VELKOOBJEMOVÉ:
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umývadla, kočárky, křesla, gauče,staré oděvy a boty
apod.
Odevzdávat se nebude klasický železný šrot !!!
Jelikož budou tyto sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z
těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech a nebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní využije této výhodné příležitosti a akce se
zúčastní.

žádáme občany, aby odpady na sběrná místa
vozili pouze v den svozu

