Bouzovské

noviny
duben 2014

č. 2/2014

UPOZORNĚNÍ

Pořádek dělá přátele

 V SOBOTU 7. ČERVNA 2014 SE BUDE KONAT
SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ. ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPAD VOZILI
NA SBĚRNÁ MÍSTA, KTERÁ JSOU I S ČASEM UVEDENA DÁLE V NOVINÁCH, POUZE V DOBĚ, KDY
BUDE PŘISTAVENA ODVOZOVÁ SOUPRAVA.

Článek pod tímto názvem byl již před několika roky
do našich Bouzovských novin zařazen. Stejně jako
tehdy i letos se na základě připomínek zastupitelů obracím na chovatele psů se žádostí o udržení
pořádku po provedeném jarním úklidu. Věřím, že
většina občanů, kteří chodí na procházky se svými
mazlíčky, je mají na vodítku a na cestu berou vhodný
sáček na sebrání výkalů nebo volí vhodnou trasu po
polích a lesích. Je však ještě několik, kterým zatím
nedošlo, že všichni občané a návštěvníci chtějí po
cestách, chodnících a veřejných prostranstvích kráčet bez nebezpečí, že do něčeho páchnoucího šlápnou. Březnové zastupitelstvo obce opět, mimo svůj
program, řešilo, jak pořádek na veřejných plochách,
a tudíž i ve vztazích mezi lidmi zajistit. Na zastupitelstvo se, bohužel, nedostala jména konkrétních
viníků a tak se zatím neúspěšně pokoušíme vymýšlet, jaký všeobecně platný zákaz či příkaz vydat, kdo
by jej kontroloval, jak by se trestalo jeho nedodržení atd. Doufám, že dosud chybující občané svým
pochopením obci tato úřednická opatření ušetří.
Z pověření Zastupitelstva obce
Karel Zatloukal, místostarosta

 Upozorňujeme odběratele tepla, kteří dosud neuhradili vyúčtování za rok 2013, aby
tak učinili nejpozději do 30. 4. 2014. V případě neuhrazení odebraného tepla, bude přívod tepla zastaven.
 Jubilejní 40. ročník tradiční „Bouzovské třicítky“
se bude konat 17. května 2014.
 V PÁTEK 2. a 9. KVĚTNA 2014 BUDE OBECNÍ
ÚŘAD BOUZOV UZAVŘEN.
 UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE V OBCI BOUZOV
PŘED BUDOVOU BÝVALÉHO JZD A V PODOLÍ
BUDOU UMÍSTĚNY BÍLÉ, SBĚRNÉ BOXY NA VYŘAZENÝ TEXTIL, ODĚVY A OBUV A HRAČKY. Vkládejte čisté a zabalené.
 Myslivecké sdružení Bouzov provedlo úklid
veřejného prostranství v Kovářově a jeho
okolí, za což jim srdečně děkujeme.
 Oční ordinace MUDr. Marie Fryšákové CSc. má od
1. května nové telefonní číslo: 732 478 129
 Škola Bouzov pořádá po celý duben sběr
papíru. Pokud máte doma také nějaký papír, kterého se chcete zbavit, nabídněte jej,
prosím, některému z dětí nebo jej přineste
přímo do školy.
Sdělení
V případě, že se bude neustále opakovat nepořádek v posilovně, bude obec nucena toto
zařízení uzavřít. Posilovna není určena jako
prostor k posezení pro mladou generaci, která
si, bohužel, ničeho neváží. Bohužel se nejedná
pouze o toto zařízení. Rodiče by si měli více
všímat toho, co dělají jejich děti ve volném
čase.
Ing. Zdeněk Foltýn - starosta

BOUZOVSKÁ TŘICÍTKA,
které jsme společně vdechli život a po léta ji zdokonalovali, PŘEŽILA i bez nás po celých ČTYŘICET
LET !!! Vzhledem k tomuto úctyhodnému výročí
a k tomu, že jsme si její trasu nikdy společně neprošli, svoláváme vás všechny, kteří jste se na její organizaci podíleli, abyste v sobotu 17. května 2014
s námi, pamětníky, 15 kilometrovou trasu pochodu
společně absolvovali. Sraz v 9 hod. u kiosku na parkovišti (bývalá Jednota). Pokud se rozhodnete, že si
s námi při chůzi krásnou přírodou zavzpomínáte
na časy, kdy jsme byli velmi mladí, ozvěte se nám!
Volejte - pište nejpozději do 7. května 2014 na:
tel. út. a čt: 585 346 280 (knihovna);
e-mail: alenapauliny@seznam.cz;
adresa: Alena Paulíny, 783 25 Bouzov 127.
Moc se na vás všechny těšíme a předem zaručujeme téměř dokonalé počasí, i když: V zdravém
těle zdravý duch! A proto na pochod jdeme i kdyby trakaře padaly! Dostavte se, uděláte radost sobě
i nám!
Vařeka, Příkopa, Kunc,
Kovářová, Paulíny, Nejedlý

Sluníčko nám už nakukuje do oken a láká nás
ven, ale my máme před sebou ještě čtvrt roku práce. Musíme se stihnout hodně naučit a taky máme
ještě spoustu plánů na zábavu a soutěže.
Už jsme Vám psali, že Kryštof Čepák porazil
všechny soupeře v regionálním kole „Mladého Démosthena.“ V březnu za námi přijel pan Ivo Zatloukal a natočil s Kryštofem jeho monolog na profesionální kameru. Porota rozhodla. A my Kryštofovi
gratulujeme! Stal se nejlepším řečníkem olomouckého kraje a postupuje do celostátního kola. Panu
Zatloukalovi moc děkujeme za pomoc a těšíme se
na další spolupráci.
Dík patří i společnosti Bouzovské lesy s.r.o., která věnovala škole, stejně jako vloni, sponzorský dar
ve formě příspěvku na naše školní výlety. A stejně
tak děkujeme i společnosti MJM, a.s. Litovel za finanční dar, který využijeme k nákupu odměn pro
výherce našich soutěží. A co chystáme? Ještě do
Velikonoc stihneme recitační soutěž. Pilně na ni nacvičujeme básničky i taneční vystoupení. Právě probíhá jarní scrabblemánie. Skládat slova nás baví
a navíc si procvičujeme češtinu. Právě probíhá také
sběrová soutěž. Jako obvykle sbíráme starý papír
a pet lahve. Pokud máte doma také nějaký sběr, kterého se chcete zbavit, nabídněte jej, prosím, některému z dětí nebo jej přineste přímo do školy. Ráno
do osmé hodiny ho bude přebírat pan školník v šat-

ně. Budeme rádi za každý příspěvek. Akce trvá do
konce dubna. Další akce, do které se může zapojit
i bouzovská veřejnost, je Český den proti rakovině.
14.května opět budete moci potkat žáky naší školy,
kteří Vám nabídnou žlutý kvítek. Výtěžek akce je zaslán na výzkum rakoviny.
A ještě ve zkratce: 22.4. oslavíme Den Země.
Mimo jiné budeme uklízet v obci. Začali jsme jezdit na plavání. Všichni, kromě prvňáků, se zúčastnili preventivního programu v olomouckém P-centru.
Šesťáci a sedmáci se zapojili do internetové soutěže „Najdi, co neznáš,“ poslali jsme obrázky do výtvarných soutěží Lidice a Pod modrou oblohou. Navštívili jsme velikonoční výstavu na DPS a ve škole
si vytvořili svou vlastní. Dramaťák natočil klip na
téma Dobrodružství s knihou a poslal ho do soutěže Klubu mladých čtenářů. A také máme želízko
v ohni v soutěži společnosti, která vítězi věnuje prostředky na zvýšení bezpečnosti dětí v okolí školy.
Pokud chcete náš projekt podpořit, můžete hlasovat na facebooku na profilu Good year. Za Vaše hlasy děkujeme.
Do prázdnin se ještě můžete těšit na představení
dramatického kroužku. My se zase těšíme na výlety a na sluníčko! A Vám přejeme krásné velikonoční svátky!
děti a učitelé ze ZŠ Bouzov
		
www.zsbouzov.cz

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
38. „Dolní strana“ panství – Bukůvkové z Bukůvky
Brzy po začátku 17. století
se začalo panství rodu Kobylků, s nímž jsme
se
seznámili
v předcházející
části,
pomalu
rozpadat.
Samotnou Bílou
Lhotu nejdříve
koupil jistý Michal z Hrádku,
vsi kolem Ludmírova připadly ke krakoveckému
panství
a majiteli další
části se stali
příslušníci rodu Bukůvků z Bukůvky, posledního
rodu, který před opětovným spojením původního
bouzovského panství držel část jeho „dolní strany“.
A tomuto rodu bude věnován dnešní díl našeho putování.
Rod Bukůvků pocházel z východních Čech, z vesnice, která se dnes nazývá Bukovka. Na mapě bychom ji našli nedaleko Lázní Bohdaneč na Pardubicku. V ní již od poloviny 13. století žili na malé
tvrzi zemané, kteří se teprve o dvě století později
začali podle své původní vsi nazývat Bukůvkové.
Někdy kolem poloviny 15. století se pak rod rozdělil
na dvě větve, českou a moravskou, a představitelé
moravské části, z převážné většiny českobratrského vyznání, se usadili na střední Moravě.
První známý moravský Bukůvka se jmenoval
Jan Sezema. Víme o něm, že byl soudcem nižšího
soudu v Olomouci a se svou manželkou, Barborou
z Přeboz, a třemi syny žil na tvrzi ve Lhotě, dnešní
Vranové Lhotě. Patřil k nižší šlechtě a díky své ženě
spoluvlastnil celé vranovské panství. Po jeho smrti
se Barbora znovu vdala, tentokrát za zemana Jiříka
z (Červené) Lhoty. Jeho nevlastní syn Albrecht z prvního Barbořina manželství pak vranovské panství
prodal a spolu se svým bratrem Rohovladem koupil v roce 1506 panství červenolhotské, které tehdy
vedle samotné Lhoty zahrnovalo také vsi Řimice,
větší část Hrabí a kus pozemku podél řeky Moravy.
Červenolhotské panství pak rodu Bukůvků patřilo
téměř dvě století.
Z celé řady příslušníků starších generací rodu
Bukůvků bych chtěl připomenout tři. Za zmínku stojí především Albrechtův syn Petr, který se zasloužil
o to, že se majetek Bukůvků začal rychle rozšiřovat.
Petr, který byl také jako jeho děda Jan Sezema komorníkem soudu v Olomouci, přikoupil roku 1559
další panství, které se rozkládalo kolem tehdejší vsi
Třemešku u Šumperka. Kromě Třemešku k panství
patřila mimo jiné také Chromeč, v níž Bukůvkové
žili v nově postavené renesanční tvrzi.

Do dnešních dnů se dochovaly dvě pozoruhodné stavební památky po dalším Bukůvkovi, Janovi,
synovi výše zmiňovaného Petra. Po smrti svého otce
získal téměř celé třemešské panství a přímo v Třemešku nechal postavit pro sebe a svou manželku
Esteru Syrakovskou z Pěrkova nový, renesanční zámek. Jeho dnešní podoba sice není původní, ovšem
přesto všem, kteří Třemeškem pojedou, doporučuji
podívat se na skvost renesanční architektury, který
se dochoval ze starého zámku – vstupní portál, po
jehož bocích jsou umístěny reliéfy stavebníků, tedy
mladé manželské dvojice Bukůvků.
Se svou druhou manželkou, bohatou Johankou
Morkovskou ze Zástřizl, koupil Jan městečko Ivanovice (dnešní Ivanovice na Hané). Také tam se proslavil jako stavebník, když v něm vybudoval v letech
1608-1611 další pozoruhodný pozdně renesanční
zámek.
Třetí Bukůvka, o němž se chci stručně zmínit,
byl Janův bratr Zikmund. Žil na tvrzi ve Chromči
a v nedalekém Postřelmově můžeme naproti kostelu dodnes obdivovat renesanční hrobku, kterou
zde Zikmund vystavěl pro sebe a další členy své
rodiny.
Nás ovšem budou zajímat především ti Bukůvkové, kteří žili v 17. století na tvrzi v Červené Lhotě.
Od 30. let 17. století vlastnil chromečské i červenolhotské panství moravský zemský soudce Zikmund
Bukůvka spolu se svou druhou manželkou Janou
z nám již známého rodu Kobylků z Kobylího. Jak
se zdá, Zikmund ztratil o Chromeč zájem a naopak
červenolhotské panství začal postupně rozšiřovat.
Od tehdejšího majitele bouzovského hradu, Bedřicha z Oppersdorfu, přikoupil roku 1632 vesnici
Hvozdečko a v roce 1637 od Jana Jakardovského
ze Sudic (Bílou) Lhotu. Když po roce 1650 zemřel,
v rozšiřování panství nadále úspěšně pokračoval
jeho syn Albrecht Leopold Petr Maxmilián, císařský
rada a krajský hejtman v Olomouci. Z jeho menších
nákupů bych chtěl uvést alespoň zisk statku a pivovaru v Lechovicích a statku v nedaleké Líšnici,
z významnějších šlo především o Žadlovice.V nich
Albrecht Leopold koupil statek a na místě původní
tvrze, sídla Podstatských z Prusinovic, nechal postavit – zpočátku sám, později se synem Zikmundem
– v letech1679-1705 nový barokní zámek, který se
v podobě, kterou získal při přestavbě v 18. století,
zachoval až do dnešní doby. Albrecht žil až do své
smrti v roce 1688 na tvrzi v Červené Lhotě, ovšem
pak se na téměř sto let stal hlavním sídlem rodu
právě žadlovický zámek.
Albrecht Leopold byl celkem třikrát ženat, jediného syna, Zikmunda Albrechta Jana Maxmiliána,
mu porodila roku 1661 jeho první manželka Magdalena Terezie Humpolecká. Další osudy této rodiny
byly velmi zajímavé. Třetí manželkou Albrechta Leopolda byla Marie Františka Desiderie de la Fosse,
rozená hraběnka z Hodic. Když Albrecht Leopold
v roce 1688 zemřel, jeho syn Zikmund se dva týdny

po smrti otce jako šestnáctiletý oženil s dcerou své
nevlastní matky Marie Františky, Marií Sylvií Kateřinou. Ze šesti dětí, které se jim v manželství narodily, se dospělého věku dožili pouze tři synové.
Také Zikmund dále pokračoval v rozšiřování rodového majetku, zejména v okolí Žadlovic, které
se staly hlavním rodinným sídlem. Od své tchýně
koupil statek v Újezdě ležícím poblíž Líšnice, v roce
1694 dále rozšířil žadlovické panství o Studenou
Loučku.
K zásadní události, která se také přímo týkala
bouzovského hradu a panství, došlo v roce 1695.
Tehdy Zikmund prodal za 40 000 rýnských zlatých

červenolhotské panství Františku Josefu, hraběti
z Hodic, majiteli bouzovského hradu a „horní strany“ panství, který tak po více než sto letech opět
spojil bouzovské panství do jednoho celku.
Na závěr ještě několik stručných poznámek.
Zikmund Bukůvka zemřel roku 1705 v Žadlovicích
a stejně jako jeho rodiče byl pochován v rodinné
hrobce v moravičanském kostele sv. Jiří. V roce
1719 byli rod Bukůvků povýšen do panského stavu
a v roce 1800 obdržel hraběcí titul. Rod, který měl
až do roku 1800 v erbu dva stočené, dvakrát překřížené stříbrné rohy v červeném poli, vymřel po meči
teprve v polovině 20. století.
Jiří Marek

Kopka hledá krásy tohoto světa

Dodatek k udělení
výroční ceny města Hodonína.

Hodonínská komise pro udílení Výroční ceny
města navrhla na ocenění pro rok 2013 jednaosmdesátiletého pedagoga a fotografa Václava Kopku.
Ten v současnosti žije v rodném domě ve Svojanově u Bouzova. Taková cena by ho určitě potěšila. Je
pořád činný, vystavuje a hledá krásy tohoto světa,“
říká bouzovský místostarosta Karel Zatloukal.
Václav Kopka spojil svá učitelská léta s Hodonínskem. Třináct let učil v Základní škole v Ratíškovicích a pak se na tři desetiletí upsal hodonínské Lidové škole umění. V roce 1967 stál u zrodu
výtvarného oboru. „Když jsem přišel, nezbylo tady
po dvou odcházejících učitelích vůbec nic. Nebyli
ani žáci, ani vybavení. Druhý adept na jeho vedení
by asi utekl,“ připomíná si své hodonínské začátky
Kopka.
Studenty přilákal na hodiny propagací a výstavami. S materiálním zajištěním mu pomohli ti, které už dříve něco naučil. „Bez mých bývalých žáků
ze základní školy, kteří byli instalatéři, zedníci nebo
zámečníci, bych ale prostory pro vyučování nedal
dohromady,“ říká pedagog s tím, že tehdejší ředitelé příliš nepomohli. „Nestáli za nic“, podotýká.
Kopkovi se dokonce podařilo otevřít pro svůj obor
i výstavní síň v barokní hřbitovní kapli u zimního
stadionu. „Ve své době byla jedinou v Československu, kterou výtvarné obory měly. Spravoval jsem
ji jednadvacet let, a dokonce se v ní natáčel i film
o keramice,“ vzpomíná.
Tehdy mu navíc ministerstvo školství udělilo
titul Zasloužilý učitel. „Překvapilo mě, že jsem byl
mezi oceněnými jediný výtvarník,“ poznamenává
jednaosmdesátiletý fotograf. Po třiceti letech vedení oboru v lidušce přešel do domu mládeže, kde
vedl výtvarný kroužek. Učitelskou kariéru završil
v hodonínské střední rodinné škole. V důchodu se
pak vrátil do rodného domku nedaleko známého
hradu Bouzov.
Do Hodonína, kde má syna, dojíždí jedenkrát
za měsíc. A opět pořádá výstavy. Kromě té, která je
naplánovaná na květen v Galerii Vednevnoci, uvidí
jeho snímky také v Ratíškovicích, kam rád jezdívá
za svými žáky. Svůj organizační talent uplatňuje
i na Bouzovsku.
Z deníku „Hodonínsko“ ze dne 6. 2. 2014,
se souhlasem autora Petra Turka.

Kandidáty, buď jednotlivce nebo organizace,
jmenuje komise magistrátu města. Já jsem byl letos kandidátem jediným. Cena mně byla udělena
za dlouholetou práci v kulturní a školské oblasti.
Ve školství za obnovu existence a podmínek provozu výtvarného oboru Základní umělecké školy.
Dále za mimořádné pedagogické výsledky, každoroční reprezentaci školy v celostátním a mezinárodním měřítku. Také za vybavení a jednadvacetiletou péči o unikátní výstavní síň, která byla
tehdy jedinou ve státě. Svým zařízením umožňovala uspořádání velkých výstav (i v krajském měřítku). Sedm let jsme čekali na pořízení grafického lisu pro hlubotisk. Do té doby nám sloužil malý
ruční mandl z bazaru. Stál mě osm korun. Pořízení skutečného lisu (dnes je v každé škole) nám
umožnilo zpracovat nejen linoryt. Žáci tak mohli
rýt své obrázky do všelijakých náhradních fólií.
I tak vznikaly kouzelné výsledky, náročné však
potom na tisk. Tak jak jsme rozšiřovali možnost
různých technických postupů i v modelování,
rostla i pestrost výsledků práce, popularita oboru i zájem veřejnosti. Obor měl už přes sto žáků
a tak bylo nutno nové vybírat. Hodonín měl tehdy
pět základních škol a návštěvnost každé z našich
výstav dosahovala ke třem tisícům. Velký zájem
měly i venkovské školy a některé řešily dopravu
žáků formou zájezdů (roku 1988 až z Kopčan na
Slovensku). I návštěvníci nám psali do kroniky
o stoupající úrovni výstav. Proto jsou v článku
zmiňovány jako důvod udělení výroční ceny moje
pedagogické výsledky. Není tam ale zmínka o reprezentační velké výstavě v Praze z pověření celostátního metodika a o udělení medailí z celostátních a mezinárodních soutěží dětské tvorby,
jak zaznamenává naše kronika (k nahlédnutí na
výstavách).
V oblasti kultury pak byla důvodem udělení
výroční ceny moje vlastní výstavní činnost v Hodoníně i jinde, která trvá dodnes.
Václav Kopka

Architekt František Kolář
se narodil v Podolí 22. května 1890, jako páté
dítě v početné rodině rolníka a hostinského
Františka Koláře a jeho manželky Anny, rozené
Zatloukalové. Obecnou školu vychodil v Bouzově
a poté měšťanku v Lošticích. Jako malý chlapec
sledoval dění ve vesnici a hlavně na něj zapůsobila rozsáhlá přestavba hradu Bouzova, která určila směr jeho dalšího života. Po skončení povinné
školní docházky začal pracovat u menší stavební
firmy v Lošticích. Jeho šikovnosti a ochoty, postavit se ke každé zadané práci, si brzy povšiml
majitel firmy a zprostředkoval nadanému chlapci studium na německé stavební průmyslovce
v Brně. Po maturitě zde navíc úspěšně absolvoval stavitelské zkoušky. Jeho následující život,
stejně jako životy tisíců jiných lidí, ovlivnila 1.
světová válka. Na jejím počátku mladý František
studoval architekturu ve Vídni, hlavním městě
tehdejšího Rakouska – Uherska. Na studium si
vydělával příležitostnými pracemi. Nebylo lehké
přežít tuto dobu všeobecného strádání a hladovění, které se na něm podepsalo tělesnou slabostí a vyhublostí. Tak se mu podařilo uniknout
odvodu do rakouské armády. Tuto dobu však využil k získání nových poznatků a zkušeností ve
stavebnictví. Ve Vídni pracoval ještě po skončení
studia a do nově utvořené Československé republiky se vrátil kolem roku 1921.
V nově vzniklém samostatném Československu nastal velký rozmach v budování těžkého
průmyslu, těžby uhlí a stavebnictví. V Moravské
Ostravě bylo třeba postavit mnoho průmyslových
staveb a pro vzrůstající počet obyvatel byty, školy a jiné objekty občanské vybavenosti. František Kolář, jako vystudovaný architekt a stavitel
s praktickými zkušenostmi z Vídně, se společně
se svým přítelem z brněnské průmyslovky začal
zúčastňovat soutěží na projekty nových staveb.
Postupně založili úspěšnou firmu „Kolář a Rubý,
architekti a stavitelé, Moravská Ostrava“. Díky své
pracovitosti a pečlivosti při vedení firmy a také
díky zaměstnancům, mezi kterými bylo mnoho
příbuzných z rodiny Kolářů, ale také zedníci i tesaři z Podolí a Bouzova, firma získávala mnoho
zakázek a stala se známou svou precizně odváděnou prací. Velkým úspěchem pro architekta Františka Koláře a Jana Rubého bylo získání prvního
místa (spolu s prof. Fischerem) v soutěži o projekt
na stavbu nové ostravské radnice.
Tato budova je všem jistě známá z úvodu při televizním vysílání Regionálních zpráv z Moravskoslezkého kraje a která tvoří výraznou dominantu
města Ostravy. O stavbě se uvažovalo již za Rakouska - Uherska v 19. století, ale stavět se začalo
až v roce 1925, po vzniku tzv. Velké Ostravy podle
velkorysého projektu, který předložili architekti
František Kolář, Jan Rubý a prof. Fischer. Nebylo
jednoduché se v soutěži prosadit, ale jejich nadčasový projekt byl nakonec přijat a radnice byla

v roce 1930 dostavěna a 28. října slavnostně otevřena. Na svoji dobu vyniká unikátní konstrukcí
ocelové, prosklené, měděným plechem opláštěné věže, která je dodnes se svými 85 m nejvyšší
radniční věží u nás. Ve výšce 73 m je veřejnosti
přístupná vyhlídková plošina, která poskytuje panoramatický výhled na Beskydy, Jeseníky i Oderské vrchy. Věž se vypíná nad rozsáhlou úřední budovou, na jejíž centrální čtyřposchoďovou část se
sochami zdobeným průčelím, navazují postranní tříposchoďová křídla. Nezaměnitelný symbol
moderní Ostravy slouží svému účelu již více jak
80 let.
Po realizaci radnice se stal architekt František Kolář předsedou Společenstva stavitelů a architektů v Ostravě. Firma „Kolář a Rubý“ stavěla
nejen velké průmyslové budovy např. dusíkárnu,
objekty pro koksovny, sklady, ale i moderně řešené rodinné domy a také ubytovny pro své zaměstnance. Opět přišla válka, která byla ještě ničivější, než ta předešlá. František Kolář se musel
vyrovnat i s touto situací a zajistit práci svým zaměstnancům. Po válce se mu podařilo překonat
těžkosti způsobené odchodem společníka Rubého z firmy. Ten se přihlásil k německé národnosti
a jeho život se bez ohledu na firmu ubíral jiným
směrem. František Kolář vedl pak firmu sám.
Jeho firma opravovala válkou poškozené objekty
a podílela se na stavební obnově Ostravy i celého
kraje.
Po Únoru 1948 byla firma bez náhrady znárodněna a architekt František Kolář se stal zaměstnancem Pozemních staveb Ostrava, kde pracoval
až do vysokého stáří.
Životní pouť architekta Františka Koláře skončila 28. března 1969, kdy ve věku 79 let zemřel
v Ostravě, ve městě, o jehož rozvoj se velmi zasloužil. Pochován je tamtéž.
Architekt František Kolář byl člověk pracovitý,
pilný, skromný ve svém vystupování, se silným
sociálním cítěním. K těmto hodnotám vedl spolu
s manželkou Antonií (roz. Podešvovou) i své syny
Zdeňka a Jaroslava, kteří rovněž vystudovali stavební fakultu. Jaroslav dosáhl dalším studiem aspirantury na Českém vysokém učení technickém
v Praze, titulu kandidát technických věd CSc. Oba
synové kráčeli v otcových stopách a celý život pracovali ve stavebnictví.
Architekt František Kolář nikdy nezapomněl
na rodnou vesničku Podolí, kde se v domě číslo
popisné 23 narodil a na poměry, z nichž vyšel. Po
celý svůj život udržoval kontakt se svými četnými
příbuznými a vrstevníky z Podolí i Bouzova, kam
se rád vracel.
Dílo architekta Františka Koláře, rodáka z Podolí, připomíná nejen velká pamětní deska na ostravské radnici, ale i kovová destička s jeho jménem, vsazená po roce 1989, do dlažby na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě.
Jiřina Marková

ZPRÁVY Z FARNOSTI

JUBILANTI

Velikonoce

Požehnané a milostiplné
svátky velikonoční
ze srdce přeje
bouzovské farní společenství.

Květen
Pan Stanislav Forétek

Kovářov

Pan Vlastimil Přidal

Bouzov

Paní Ludmila Spurná

Hvozdečko

Pan Vlastislav Krumnikl Kozov
Paní Libuše Šipková

Bouzov

Pan Karel Fišnar

Bezděkov

Pan Pavel Mejzeš

Bouzov

Paní Věra Vařeková

Podolí

Pan Vojtěch Vařeka

Obectov

Paní Marie Jorníčková

Bouzov

Paní Marie Poulíčková

Bouzov

Pan František Finsterle

Bouzov

Pan Miloslav Kolář

Obectov

Červen
Paní Helena Köhlerová

Bouzov

Paní Žofie Kunčarová

Bouzov

Pan Antonín Komárek

Obectov

Paní Libuše Malínková

Podolí

Paní Anna Nýdrlová

Podolí

Paní Anna Kuncová

Bouzov

Pranostika
Květen
Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

Kalendář

24. 4. - 18.00 hod. mše svatá ze svátku sv. Jiří, patrona Řádu bratří Panny Marie v Jeruzalémě
(Německého řádu). Bouzov, kostel sv. Gotharda.
4. 5. - pouť ke svatému Gothardovi. Poutní mše
svatá u příležitosti svátku patrona bouzovské farnosti svatého Gotharda. V 9.15 hod.
liturgický průvod od kříže na náměstí obce.
18. 5. - 10.30 hod. mše svatá za arcivévodu Evžena,
obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka. Bouzov, kostel sv. Gotharda.
23. 5. - Noc kostelů
„Nechť jsou světla
na nebeské klenbě, aby
oddělovala den a noc. Budou
na znamení časů, dnů a let.“
verš 1,14 ze starozákonní knihy
Genesis (První Kniha Mojžíšova)

NOC KOSTelŮ POPRVÉ I U NÁS

Bouzovská farnost se letos poprvé zapojí do celostátního projektu Noc kostelů, aby zpřístupnila
všem zájemcům kostel sv. Gotharda. Chystáme
pro vás koncert, děti budou hrát divadlo, můžete
se zúčastnit májové pobožnosti i tiché večerní adorace. Připravujeme výstavu z historie farnosti, prohlédnete si historické ornáty, liturgické předměty,
k vidění budou i fotky z táborů, které naše farnost
už tradičně pořádá. Plakáty s podrobným časovým
programem budou včas vyvěšeny, vy si zatím můžete v kalendáři označit pátek 23. května 2014 .
Těší se vás tým pořadatelů

Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

Soukromě hospodařící zemědělec Josef Šipka
ml., Olešnice 24, 783 25 Bouzov, koupí nebo
pronajme větší výměry pozemků.
Nabídky na tel. 604 809 810.

Červen
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc
září.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho
myší, urodí se hodně hub.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli
naposledy rozloučit s naší drahou
zesnulou manželkou a maminkou
paní Jarmilou Zatloukalovou.
Rodina Zatloukalova ze Svojanova

POZVÁNKA
Firma Agir spol.s.r.o.
zve všechny občany na prezentaci záměru

„Těžby vápence na DP Hvozdečko“,
které se uskuteční
dne 23. 4. 2014 od 17.00 hod.
v Radničním sále v Bouzově.

Staré dobré věci
Když jsem byl v lednu, v reprezentativní prodejně olomouckých syrečků v Lošticích s kilovou krabicí tvarůžků v podpaží, paní za pultem již věděla
a obě její ruce mi šly přes pult naproti. Bylo to až
dojemné a kdyby nás někdo pozoroval, mohl by si
i myslet, že snad spolu něco máme.
Tak jako v tichosti mizí při první jarní grilovačce
klobásky z grilu, všichni natěšeni předčasnou jarní
náladou, s vědomím, že každý rok letní sezóna začíná jarem.
Paní za pultem okem odborníka vyhodnotila situaci a povídá: „Chcete zpět peníze nebo si vyberete něco jiného?“
„Dejte mi ty samé, já to jen tak nevzdám!“ povídám paní prodavačce chraplavým hlasem, protože
je ráno a jsou to dneska moje první slova. Paní mi
v tichosti, s poděkováním a omluvou, podává v igelitové tašce veliké balení nových syrečků zpět.
„Děkuji též!“ A s vyvolaným pocitem dealera
drog, přeji paní prodavačce hodně radosti v novém
roce.
Cestou domů jsem si uvědomil, proč staré dobré, osvědčené věci nemají nárok na věčnost. Proč
si věci na vrcholu své dokonalosti nemůžou spokojeně žít svým životem. Proč člověk (vždycky se
nějaký debil najde) má stále tendenci věci vytvářet
jinak, po novém, ještě lepším způsobem. Když se
něco vyrábí desítky let, u syrečků se to dá počítat
i na stovky let, stejně, jedině blázen by to chtěl dělat jinak. Chcete jednoduše olomoucký syreček, co
libě páchne svoji specifickou vůní. Čerstvý chleba,
namazaný máslem, posázený tímto „jantarovým“
pokladem. Co se asi honí hlavou takovému inovátorovi, který se rozhodl vyrábět syrečky „lépe“, „po
novém“!?!?!
Před pár lety se v plzeňském Božkově rozhodli,
že „starý dobrý fernet“ budou prodávat v nových
lahvích. Krásnou, ladnou, jednoduchou láhev vyměnili za jinou. Od té doby se mi ekluje fernet
kupovat, i když obsah je jistě stejný. Nevím, co výrobce dobrého fernetu tlačí k tomu, že láhev musí
vypadat jak flakon od laciné voňavky. Odevzdaně čekám, kdy podobný nápad postihne „chytré
hlavy“ v karlovarské Becherovce. Možná, že obal,
třeba ve tvaru matrjošky, čeká ještě na svého objevitele.
Co nutí výrobce olomouckých syrečků k tomu,
že z „jantarového pokladu“ se nechtěně vytváří „camembert“? Nevím, nerozumím tomu.

V letošním roce budu mít malé jubileum. Od nástupu do učení se věnuji řemeslu 30 let, což je docela dlouho. V podstatě jsem tomu obětoval těch 30
let, ani nevím jak. Mladické nadšení je sice již totam,
ale stále mě to naplňuje a baví. To musím uznat.
Tak, jak je to v každém řemesle, práce se dělí na
dva hlavní proudy. Jeden proud je rutina. To znamená, že i kdyby jste to, co děláte, chtěli udělat jinak,
tak to prostě nejde. Nelze to provést ani lépe, ale
naštěstí ani hůř. Je to prostě dané. Je to na vrcholu
své dokonalosti.
Chcete v kuchyni novou vodovodní baterii? Protože ta stará má svoji životnost již za sebou? Jestli
že ano, tak chcete, aby voda hlavně tekla a nebo netekla. Nic víc, nic míň. Vodovodní baterie vám přeci
nemusí večer před spaním zpívat ukolébavku na
dobrou noc. Vyměnit vodovodní baterii je rutina.
Druhý proud je umění, chcete-li improvizace.
Na to už potřebujete odvahu, zkušenosti a alespoň
kousek sebevědomí. Mnohdy i skousnout pilulku
hořkosti z nepodarku, protože tady platí ta skutečnost: „pokus – omyl,“ v přímém přenosu. A když
omyl, tak pak už jen: „znovu a lépe.“
Prvního září to tedy bude 30 let, co jsem šel do
učení. Třicet let si tedy uvědomuji ty dva proudy,
přemýšlím o nich, jak fungují, jaké jsou mezi nimi
souvislosti. Rutina je pohoda a nepodarky téměř
žádné. Umění je dřina, vždy s nejistým koncem. Na
rutině zůstáváte stát, ale umění má tu moc vás posouvat dopředu. Ovšemže rutina ale není umění.
Ta se posouvat nikam nedá. Pilník bude vždy jen
pilovat a nůžky stříhat. To je tak už dané.
Udělám tedy prvního září pro pár kamarádů
z „mokrý čtvrti“ asi malej mejdan. Loštické syrečky
a božkovský fernet nebudou chybět. Nebo camembert a flakon s voňavkou?
Michal Mayer
To bylo malé postesknutí nad tím, že vždy neplatí to, že když si budeme chtít polepšit, tak si polepšíme. Staré dobré praktiky bychom měly uctívat
a novinky brát s ostražitostí. Ještě žiju v přesvědčení, že naše dobré pivo se stále vaří z ječného sladu
a žateckého červeňáku. Alespoň do té doby, než nějaký „jelito“ napadne vařit pivo z použitých fuseklí
a drahou reklamou do nás masírovat názor, že je to
nejlepší pivo na světě.
Abych nekončil u piva z použitých fuseklí, tak tu
mám jednu:
O jarních koťátkách
Jaro voní hezky, sluníčkem,
koťátka si hrají, nejraději s klubíčkem.
Nebo jen tak, v trávě si skotačí,
než sluníčko nad mrakem se zamračí.
Potom se i třeba aprílově rozprší,
stojím ve dveřích, s koťátky v náručí.
Z modrého nebe, s poslední kapkou,
ona jsou tak hravá, slušně mě drápou.
Koťátka s klubíčkem, pěkně si hrají,
v ruce mám fialku, moc hezky voní.
Michal Mayer

Co se bude na hradě dít v dubnu
a v květnu?
Od 5.4. probíhá výstava historických radiopřijímačů, která potrvá po celou návštěvnickou
sezónu.
18. 4. Mezinárodní den památek – V rámci Mezinárodního dne památek nabízíme tento den
trasu „Hrad Bouzov“ za sníženou cenu. Hrad
bude mimořádně otevřen od 9 do 15 hodin.
21. 4. Velikonoce na hradě - Po celý víkend i na Velikonoční pondělí bude hrad oživen velikonoční a květinovou výzdobou.
26. 4. a 27. 4. Čarodějnice na hradě – Hrad bude
tento víkend patřit čarodějnicím, které se
k nám slétnou nejen z nejbližšího okolí, ale
i ze známých filmových pohádek. Poznáte
je?
26. 4. a 27. 4. Flóra – jarní etapa – V rámci jarní
etapy květinové výstavy v Olomouci bude
hrad vyzdoben květinovými vazbami. Přímo na výstavišti bude umístěn reklamní
rollup se svatební tématikou.
4. 5. Koncert Collegium muzicum – koncert v rytířském sále od 18.00
20. 5. - 22. 5. Putování s Večerníčkem - Chcete vašim menším žáčkům zpestřit školní výlet na
hrad a vidět nadšení a překvapení v jejich
očích? Objednejte jim netradiční prohlídku
s oblíbenými pohádkovými postavičkami.
24. 5. – 25. 5. Světci a světice – Zveme Vás na
prohlídky hradu, zpestřené výstupy světců
a světic, které uctívali nejen němečtí rytíři,
ale i prostý lid. Zajímá Vás, jakým životem
žili a proč se stali tak věhlasnými?
Sylva Marková
Vinárna Bouzov přijme brigádníky

na období květen – září.
Informace u pana Tomáše Michla,
tel.: 777 893 529

TJ SOKOL BOUZOV
Rozpis jarních zápasů
Sokola Bouzov
30.3.

NE

14.30

BOUZOV

Blatec

5.4.

SO

15.30

Přáslavice

BOUZOV

13.4.

NE

14.30

BOUZOV

Příkazy

20.4.

NE

14.30

Odrlice

BOUZOV

27.4.

NE

14.30

BOUZOV

Hlubočky B

3.5.

SO

16.30

Olešnice

BOUZOV

11.5.

NE

14.30

BOUZOV

Dolany B

18.5.

NE

16.30

Štěpánov B

BOUZOV

25.5.

NE

14.30

BOUZOV

M. Libavá

1.6.

NE

15.30

Drahanovice

BOUZOV

8.6.

NE

14.30

BOUZOV

Náměšť B

14.6.

SO

16.30

BOUZOV

Slavonín B

Malířství - Natěračství
Bouzov, Bezděkov
Petr Smrček
Tel.: 608 700 761  petrsmrcek@seznam.cz

www.VÝVOZ-ŽUMP.cz

Vývoz žump a septiků
CENA VČETNĚ DOPRAVY OD 500 Kč.
Tel.: 776 686 049

Likvidace Odpadů s.r.o., pobočka:
LITOVELSKO – BOUZOVSKO – OLOMOUCKO
- UNIČOVSKO – PROSTĚJOVSKO – KONICKO ŠTERNBERSKO

EKOGEN – PŘÍRODNÍ TECHNOLOGIE

EKOGEN spol. s r.o. byla založena v roce 2009 na základě letitých zkušenosti. Využíváme přírodní zdroje užitečných
nepatogenních bakteriálních kmenů a enzymů ke zpracování organiky v odpadním hospodářství, např. žumpy, jímky,
septiky, komposty, odpadní systémy, domovní čistírny.
Bakterie jsou rozhodující pro existenci všech ekosystémů a nezbytné pro mnoho kroků v přirozeném cyklu jako je
recyklace. Mají neuvěřitelně všestranný metabolismus, což jim umožňuje růst v širokém prostředí jakýchkoliv podmínek, životně důležitá pro jejich růst je voda, která nás neustále doprovází v každodenním životě. Vyskytují se na celé
planetě, jsou to živé organismy, které mají schopnost konzumace různých druhů organických odpadů a mají skvělou
reprodukci. Žijí na pouštích, v Antarktidě, mořských hlubinách, nejvyšších polohách planety, v atmosféře i v zemské
kůře. Jsou i součástí lidského těla, které obvykle obsahuje 10x více bakterií než lidských buněk, z nichž největší počet
těchto bakterií je v kůži a trávicím ústrojí, pro lidské tělo mají v imunitním systému obrovský význam.

Domovní žumpy
HomeGen
Bakteriální sypká směs

DOMOVNÍ ŽUMPY, SEPTIKY A JÍMKY S PŘEPADEM ČI BEZ PŘEPADU
Přírodní směs vybraných bakteriálních kultur rozkládá organiku v žumpách, jímkách a septicích, po aplikaci
dochází ke snížení kalů a zvyšuje se kvalita odpadní vody. Frekvence vývozů zůstávají většinou stejné, po
pravidelném dávkování přírodní směsi zůstává obsah beze zbytků tuhé organiky a toaletního papíru. Současně
po aplikací se časem snižuje nasedaný organický sediment na vnitřních stěnách, čímž se vytváří větší rezerva
pro vyčištěný vodní obsah a počet vývozů se může snižovat. Takto zpracovaný obsah se stává tekutinou bez
agresivního organického zápachu.
Doplnění: přírodní bakterie snižují poměr mezi tuhou složkou odpadu a vodou, minimalizováním chemických
prostředků lze vodní obsah dále využít, nutnost je dodržet vzdálenost 10m od studny.

Balení

100g / 180,- Kč
250g / 400,- Kč

Domovní odpady
HomeGen
Bakteriální sypká směs
Balení

100g / 180,- Kč
250g / 400,- Kč

Domovní tuky
PT Gen
Bakteriální sypká směs
Balení

100g / 230,- Kč
250g / 500,- Kč

Domovní komposty
HomeGen
Bakteriální sypká směs
Balení

100g / 180,- Kč
250g / 400,- Kč

Domovní suché WC
HomeGen
Bakteriální sypká směs
Balení

100g / 180,- Kč
250g / 410,- Kč

Wcmatic - WcGen
Enzymatický přípravek
Balení

1 litr / 280,- Kč
3 litry / 840,- Kč

Dávka: 100g / 10 m3, způsob aplikace je uveden na obalu, toto balení je cca na 2-3 měsíce
Tip! Ideální doplněk tohoto výrobku je enzymatický prostředek E-UNI
Upozornění: Aplikaci provádějte po vývozu nebo po polovičním zaplnění žumpy atd.

VEŠKERÉ ODPADNÍ SYSTÉMY (UMYVADLA, VANY, DŘEZY, WC)
Směs vybraných bakteriálních kultur zlepšuje celkovou funkčnost odpadních systémů, zamezuje tvorbě
nežádoucích pachů z odpadů při změně tlaku. Ty postupně přestávají zapáchat, zlepšuje se odtok a opakovanou
aplikací produktu se nasedané nánosy postupně pozvolna uvolňují. V některých případech používání
nevhodně volených chemických prostředků dochází ke krátkodobému řešení, které naopak neprůchodnost
v odpadech urychlí. Naproti tomu proces čištění přírodní technologií je dlouhodobější a trvalejší.
Dávka: 25g / 1x za 21 dní do tří odpadů jako prevence, další dávkování uvedeno na obalu
Tip! Jako předvoj při špatném odtoku doporučujeme použít S-odpad společně s Octovým koncentrátem, ideální
doplněk tohoto výrobku je enzymatický prostředek E-UNI

VEŠKERÉ ODPADNÍ SYSTÉMY (UMYVADLA, VANY, DŘEZY, WC)
Bakteriální kultury rozkládají navrstvené tuky na organických usazeninách, zlepšují celkovou funkčnost
odpadních systémů. Využívají se v přečerpávajících jímkách u domovních a bytových jednotek nebo menších
čistíren. Preventivní aplikací dochází k minimalizování tvorby tuků na vnitřních stěnách potrubí, snižuje se
tvorba nežádoucích pachů a předchází se manuálnímu čištění kalového čerpadla v přečerpávacích jímkách,
čímž dochází k finančním úsporám.
Dávka 50g / 3m3 - jímka, 50g / čistírna 4-10 EO, 50g / do tří odpadů – dále uvedeno na obalu
Tip: před aplikací směsi je možné použít S-odpad a Octový koncentrát (aplikace přes odpady)

VOLNĚ LOŽENÉ KOMPOSTY A KOMPOSTÉRY
Přírodní směs obsahující nepatogenní bakterie pro urychlení rozkladu a snížení organiky, bez překopávání se
docílí kvalitnějšího humusu, snižuje se zápach a přírodní bakterie zamezují růstu patogenních mikroorganismů.
Na menších zemědělských plochách nedochází k plýtvání biogenních prvků a takto ošetřený humus příznivě
působí v půdě na dlouhodobou úrodnost, struktura půdy a vláhové poměry se zlepšují.
Dávka 100g / 8-10 m3, opakovat 3x za sezónu nebo dle vlastního uvážení, např. v případě četnosti sečení
nebo množství posekané hmoty – dále uvedeno na obalu, v letních měsících doporučujeme občas zabezpečit
vlhkost kropením vodou, zabráníte vyschnutí biologicky ošetřené hmoty

SUCHÉ WC NA CHATÁCH, HŘIŠTÍCH, TÁBORECH
Vybrané přírodní nepatogenní bakterie urychlují zpracování a rozklad organických fekálií, toaletního papíru,
snižuje se zápach a obsah organiky klesá až o dvě třetiny. Aplikací se eliminuje tvorba patogenních bakterií, jenž
mohou být pro lidský organismus nebezpečné, během biorozkladu zvláště v letních měsících doporučujeme
udržovat organickou hmotu ve vlhkém stavu.
Dávka 50g / 3m3 organiky, opakujte 1x za 14 dní nebo dle vlastního uvážení, např. při zvýšení zápachu nebo
navýšení organiky, vše záleží na frekvenci využívání suchého WC – dále uvedeno na obalu.
Tip! doplněk tohoto výrobku může být enzymatický prostředek WCmatic

SUCHÉ WC NA CHATÁCH, HŘIŠTÍCH, TÁBORECH, PISOÁRY V POHOSTINSTVÍ
Přípravek obsahuje vybrané přírodní enzymy, které rozpouští a rozkládají organickou hmotu v toaletách
a pisoárech. Aplikováním přírodní technologie se snižují nepříjemné pachy, odtok je plynulejší a minimalizují
se mechanické zásahy, v některých případech se již žádné nemusí provádět – záleží na lokalitách. U pisoárů
je všeobecný problém, ucpávání močovým kamenem a mazem, který se na něm usazuje
Dávka: 0,5dcl  / 2x týdně do pisoáru – přesnější dávkování uvedeno na obalu
Tip! V lokalitách, kde je tvrdá voda, doporučujeme na uvolnění vodního kamene jako předvoj S-odpad s Octový
koncentrát a následně aplikovat enzymatický prostředek Wcmatic

S-odpad – S Gen
Přírodní směs
Balení 500g / 70,- Kč
(náplň) 500g / 60,- Kč
2 kg / 210,- Kč
Octový koncentrát
Univerzální přírodní
rozpouštědlo
Balení 1 litr / 32,- Kč
          
Vůně Citron - Novinka!
Broskev
Jablko, Natur
Domovní ČOV
HomeGen
Bakteriální směs
Balení

100g / 180,- Kč
250g / 410,- Kč

Aqualive - Jezírka
Bakteriální směs

Balení

50g / 170,- Kč
100g / 340,- Kč
250g / 750,- Kč

VŠEOBECNÉ VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH
Kombinace přírodních solí, minerálů a hornin má široké, které má uplatnění v mnoha oblastech, má čisticí
schopnosti, vytváří pozitivní efekty v odpadovém hospodářství, minimalizuje zápach. Výrobek je využíván jako
předvoj před dávkováním přírodních směsí, nahrazuje chemické prostředky, např. hydroxid sodný, kyselinu
solnou a další. Doplňkem tohoto výrobku je octový koncentrát
Dávka / 2 polévkové lžíce nasypte do odpadu
Tip: Rychlý pomocník pro snížení momentálního zápachu, při náhlém ucpání a špatném odtoku odpadů

VŠEOBECNÉ VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH
Díky přírodním rozpouštědlům má vysoké čistící a desinfekční schopnosti, kombinací s přírodními minerály
zdvojnásobí efekt čištění v odpadech a pisoárech, snadnější a rychlejší cestou oproti chemickým prostředkům
vyčistí mnoho povrchů.
* Odstraňuje usazeniny vodního kamene a usazeniny mýdla ze sprchových závěsů a keramických
dlaždic * Čistí a leští zrcadla i pochromované povrchy, nerezová umyvadla, kohouty, pracovní desky, keramické
dlaždice, spotřebiče a WC mísy * Uvolňuje pračku od vodního kamene, změkčuje prádlo * Stabilizuje barvy
na oděvech * Čistí a odstraňuje pachy z mikrovlnné trouby, z chladničky a odpadkových košů * Zamezuje
v odpadním potrubí zarůstání vodním kamenem, minimalizuje zápach v pisoárech
Kombinace: s výrobkem S-odpad při aplikaci do odpadů

DOMOVNÍ ČISTÍRNY 4-10 EO
Směs obsahuje přírodní bakterie, jenž zlepšují stabilizaci biocenózy v aktivační zóně domovní čistírny.
Mikroorganismy podporují biologické procesy v anaerobním prostředí, snižuje se pěnivost a zápach, na
odtoku se zlepšují výsledky (CHSK, BSK, NL). Pomocí vybraných aerobních a anaerobních bakterií se rozloží
i biologické látky např. toaletní papír, usazeniny vzniklé z praní, rozpouští se nanesené tuky. Při výpadku nebo
abnormálních zatíženích lze aplikací obnovit čistící proces a zvýšit výkon, např. větší počet osob, dovolená
a víkend. Aplikaci provádějte přes WC
Tip! Ideální doplněk tohoto výrobku je enzymatický prostředek E-ČOV
Dávka: ČOV 4-10 EO / startovací 50g , stabilizační 25g / 1x za 21 dní - dále uvedeno na obalu

ZAHRADNÍ OKRASNÁ JEZÍRKA
Přírodní směs obsahující nepatogenní bakteriální spóry, enzymy a živiny důležité pro činnost mikroorganismů,
jenž řeší několik požadavků přírodního čištění najednou. Rozkládají a snižují objem organického odpadu
a usazenin, které se usazují na dně. Ve vodním sloupci pomocí přírodních nemodifikovaných aerobních
a fakultativních anaerobních bakterií se obnovuje rovnováha vodního ekosystému, kořeny vodních rostlin mají
lépe zpřístupněný přísun živin. Jsou-li v jezírku ryby jsou vitálnější, zkvalitňuje se čistota vody a předchází se
tvorbě řas. Ta potřebuje k životu živiny, které naaplikované mikroorganismy do jezírka pojídají, řasa je bez nich
oslabená, padá ke dnu, postupně odumírá a přírodním procesem je rozložena.
Dávka: 50g / 10m3 - doporučujeme dávkovat 1x měsíčně a to od napuštění po celou sezónu. Úspěch stálosti
čistoty a kvality vody se odvíjí od zajištění cirkulace, byť minimální nebo výkonné filtrace.
Tip: Ideální dávkování je na jaře a poslední dávku aplikovat na podzim. V zimním období podzimní dávka
zabezpečuje odstraňování plynů vznikajících při hnilobných procesech.

Přírodní nepatogenní bakterie jsou přítomné v půdě, vodě, vzduchu a jako symbionti v jiných organismech. Pro
představu, v 1g špinavé vody je víc mikroorganismů než lidské populace na světě, v 1g půdy je obsaženo cca 40 milionů bakteriálních buněk, dále pak na světě asi 5 × 10 30 bakterií. Tvoří více než polovinu z biomasy na Zemi, včetně
poloviny organického uhlíku a více než 90% organického fosforu a dusíku, jsou rovněž dle odhadů zodpovědné za 50%
až 90% světové produkce kyslíku.
Dnes se vyrábí silnější chemické výrobky, začínáme si uvědomovat, že to nebude pro přírodu bez následků. Tento
nárůst využívání chemie v běžném životě nás nutí zamyslet a vracet se pomalými kroky zpět k hledání přírodních procesů, které jsou z každodenního života vytlačovány. Aplikace přírodních produktů je jednoduchá, nenáročná a trvalejší, po odstranění organických nánosů v odpadním systému si přírodní technologie následně tento prostor monitoruje
a udržuje v čistotě. Jsou-li odpadní materiály velmi složité (např. kal či čpavek) začnou bakterie produkovat enzymy,
které tento odpad komplexně rozloží na jednoduché sloučeniny, jenž si umí sami následně spotřebovat. Přírodní výrobky na rozdíl od chemických potřebují několikadenní až týdenní čas na svoji práci k nastartování čistícího procesu,
srovnáme-li dlouhodobější výsledky, chemické výrobky odstraní problém okamžitě, ale krátkodobě.
Lidstvo má štěstí, že mladí lidé z velké většiny vyrůstají jako Ekologická Generace, která vnáší naději a zájem
využívat přírodní zdroje na zpětné posílení přírody. Používáním těchto produktů odlehčujeme a pomáháme přírodě
přirozenou cestou zpracovávat organické odpady, po aplikaci nedochází k znečištění povrchových, podzemních a vypouštěných vod do veřejné kanalizace.
Objednávky produktů můžete zasílat:
1) na níže uvedenou emailovou adresu
2) nebo nás navštívit osobně po telefonické dohodě na níže uvedené adrese
3) na obecním úřadě je možné vypsat objednávkový formulář
V případě potřeby poskytujeme bezplatné informace a poradenství.
KOGEN spol. s r.o.
Provozovna: Partyzánská 3, Prostějov 796 01
Tel / +420 775 551 417
www.ekogenspol.cz

objednávky / obchod@ekogenspol.cz
Tel / +420 775 995 711

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

Sběr bude proveden v sobotu 7. 6. 2014
na těchto místech:
1. skupina

Obectov 					
Podolí						
Olešnice					
Hvozdečko				
Kovářov				

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

Kadeřín					
Blažov						
Svojanov					
Kozov						
Doly					
Bezděkov				
Jeřmaň 				
Bouzov - obě skupiny
(na autobusové točně)

8.00 hod.			
8.30 hod.			
9.00 hod.			
9.30 hod.		
10.15 hod.		
10.50 hod.		
11.30 hod.		
12.30 hod.		

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

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 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 a hodinu svozu

Tělovýchovná jednota Sokol Bouzov
pořádá

jubilejní 40. ročník
turistické a cykloturistické akce

BOUZOVSKÁ

TŘICÍTKA

v sobotu 17. května 2014
pěší trasy 3, 15 a 30 km
cyklotrasy 27 a 42 km
Start 7 - 10 hod. na fotbalovém hřišti.

V cíli pro účastníky upomínkový předmět,
diplom a možná výhra v tombole

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM!
- vystoupení šaška Vikyho pro děti
- přílet živého sokola
- vystoupení živé hudby
- vystoupení cvičenců Sokola
- ukázka sokolských krojů
- odlet horkovzdušného
balónu s výhercem
hlavní ceny losování
účastnických listů!
BOHATÉ OBČERSTVENÍ

Srdečně zvou pořadatelé.
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