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JUBIlANTI

UPoZoRNĚNÍ
Upozorňujeme občany, který nemají dosud
uhrazený celý poplatek za odvoz TDO na povinnost úhrady do 30. 9. 2016.

Žádáme občany, aby do kontejnerů na směsný odpad neukládali odpad biologický – tj.
trávu, větve apod. Na tento odpad bude na
požádání přistaven speciální kontejner.

SDĚLENí
1/ 20. srpna 2016 proběhne setkání horkovzdušných balónů na hradě Bouzov „Balony nad Bouzovem 2016“. Objízdná trasa je zveřejněna na webových stránkách
obce.

2/ 26. 8 – 27. 8. 2016 se bude na Bouzově konat festival „Moravské hrady“. Objízdná
trasa je zveřejněna na webových stránkách
obce.

3/ Koncem září letošního roku budou zaměstnanci obce provádět odpočty spotřeby
vody. Faktury pro odběratele vody z obecního vodovodu budou připraveny na OÚ ve
2. polovině října 2016.
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Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
53. Řád německých rytířů v Čechách a na Moravě
Dříve než se budu stručně věnovat historii řádu
německých rytířů na našem území, chtěl bych, aniž
bych zabíhal do podrobností a odborných výkladů,
připomenout několik základních informací. V jeho
čele stojí velmistr, kterým je nyní od roku 2000 Bruno Platter a který sídlí ve Vídni. Záležitosti řádu řídí
společně s pětičlennou generální radou, jejímž členem je i bouzovský administrátor P. Metoděj Radomír Hofman OT. Základní historickou středověkou jednotkou byla komenda, označující sídlo řádu, v jejímž čele stál komtur. Vyšší územní
a organizační jednotkou byla a dosud je bailiva. Ta, která zahrnuje Čechy, Moravu a Slezsko,
byla zřízena v roce 1233.
Je těžké stanovit konkrétní letopočet, kdy se členové řádu německých rytířů poprvé objevili v českých zemích. Za oficiální počátek jejich působení
u nás jsou považovány roky 1204 a 1207, v nichž
tehdejší papež Innocenc III. potvrdil řádu jejich první komendy v Opavě a Praze. V Opavě sídlil v místech, kde později vybudoval kostel (dnešní konkatedrálu) Nanebevzetí P. Marie, v Praze bychom ho
zpočátku našli u kostela sv. Petra v osadě Na Poříčí,
obývané převážně německými řemeslníky.
Velkým příznivcem řádu byl český král Přemysl
Otakar I. V roce 1222 vydal významné privilegium,
adresované velmistru řádu Hermannu von Salzovi,
které zásadně posílilo postavení řádu v zemi. Panovník v něm potvrdil rytířům držení všech majetků
v Čechách, na Moravě a v přilehlých územích, které
jim kdy byly darovány, a udělil jim řadu privilegií,
z nichž bych uvedl alespoň osvobození od placení
mýta.
Rozkvět řádu pokračoval i za krále Václava I.,
Přemyslova syna, i dalších panovníků z rodu Přemyslovců. Přízeň mu projevovali nejen králové, kteří
řádu potvrzovali všechna dosavadní privilegia, ale
také mnozí čeští i moravští šlechtici, z jejichž darů
řád trvale bohatl. Sympatie si ovšem řádoví bratři
tehdy získali i mezi prostým lidem, především dík
své rozsáhlé nezištné špitální činnosti.
V přemyslovské době došlo také k rozmachu
řádu na Moravě. Vedle první komendy v Opavě
zde ve 13. století vznikaly další, např. v Moravském
Krumlově, v Krnově, v Deblíně u Brna, Neplachovicích na Opavsku a v řadě dalších míst. K nejvýznamnějším z nich patřila tehdy komenda ve Slavkově,
která kromě samotného městečka zahrnovala ještě
další čtyři okolní vsi.
Podmínky pro další rozvoj řádu v našich zemích se postupně začaly měnit k horšímu v době,
kdy u nás vládla dynastie Lucemburků. Za Jana
Lucemburského změna postoje k řádu ještě příliš patrná nebyla, neboť, jak jsem psal již v minulé části, král ve snaze dále upevnit vztahy k řádu
podnikl i se synem Karlem vojenská tažení do
Pruska a na Litvu.
Chladnější vztah k německým rytířům zaujímal
Karel IV. Bylo tomu tak proto, že řád, který byl tehdy na vrcholu svého rozvoje, se nehodil do mocenských plánů panovníka. Proto také Karel IV. omezil

své vztahy k němu spíše na přátelství s některými
jeho představiteli.
Z doby před polovinou 14. století rád připomněl
jeden umělecký skvost, mající vztah k řádu. V nejstarší části zámku v Jindřichově Hradci, v paláci
vybudovaném tehdy Oldřichem III. z Hradce, se na
stěně dochovaly malby více než padesáti scén, připomínajících legendu o sv. Jiří, jednom z patronů
řádu, které vznikly z podnětu místní komendy.
Ač to nelze tvrdit jednoznačně, byl vztah Karlova syna, krále Václava IV. k řádu spíše negativní. Je
ostatně známo, že tento panovník měnil své názory
na různé osobnosti či události velmi často. Z tohoto hlediska byla pro německé rytíře nejtěžší doba
po králově útěku z vězení ve Vídni na sklonku roku
1403, kde byl zadržován na příkaz bratra Zikmunda Lucemburského. Václav IV. tehdy potřeboval
doplnit svou finanční hotovost, z velké části rozkradenou Zikmundem, a proto vypsal zemské berně
(daně), které citelně postihly právě řadu komend.
Rytíři museli dokonce komendu ve východočeském
Miletíně prodat a severočeské Býčkovice předat do
pronájmu.
Řádová pokladna pak zchudla ještě více po prohrané bitvě u Grunwaldu v roce 1410. Rytíři si museli půjčovat peníze u Václava IV., který řadu komend
na pokrytí jejich dluhů přenechal svým dvořanům.
Tak mezi jinými skončily také významné komendy
v českém Chomutově a moravském Slavkově. Mnoho far obsadila rytířům také husitská vojska, která
pro řád znamenala další pohromu.Po polovině 15.
století tak v našich zemích přežíval jen zlomek původních řádových komend a far.
Následujících sto let prožívali němečtí rytíři na
území celé Evropy období svého největšího úpadku, česká bailiva prakticky přestala existovat. Navíc, jak jsem již zmiňoval v minulém pokračování,
v roce 1525 přijal velmistr Albrecht z dynastie Hohenzollernů luteránskou víru a Prusko prohlásil za
světskou zemi.
Počátek oživení řádu přineslo v roce 1590 zvolení arcivévody Maxmiliána z rodu Habsburků velmistrem. Byl prvním z vládnoucího habsburského rodu
a jeho příslušníci pak tuto nejvyšší řádovou pozici
zastávali více než 300 let. Je zajímavé, že arcivévoda Maxmilián zemřel v roce 1618, tedy v době počátků protihabsburského povstání českých stavů,
proti nimž ostře vystupoval.
S příchodem nového řádového velmistra, arcivévody Karla Habsburského, se zájem řádu zaměřil na našem území na severní Moravu, zpočátku
především na Krnovsko a Bruntálsko. Tam také získal celou řadu tvrzí, vesnic a celých panství, zčásti v podobě konfiskátů po protestantské šlechtě,
která se po roce 1618musela často svých majetků
vzdát a které řádu daroval velmistrův bratr, císař
Ferdinand II., zčásti koupí. Jmenujme alespoň ty
nejvýznamnější z nich, které pod řád přešly do roku
1624, v němž velmistr Karel zemřel.
Z majetků, které němečtí rytíři v uvedené době
získali, bylo patrně nejvýznamnější bruntálské pan-

ství, které původně patřilo Janu mladšímu z Vrbna
a na Heralticích. Zdejší zámek se od roku 1625 stal
sídlem místodržícího, který byl přímým zástupcem
velmistra řádu a pod něhož spadalo kromě bruntálského také sovinecké panství.Původně se dokonce
uvažovalo o tom, že se Bruntál stane sídlem samotného velmistra.
Druhé rozsáhlé panství, hrad Sovinec s okolními městečky a vesnice, získal řád za stejný obnos,
tedy za 200 000 zlatých, od jeho původního majitele, Jana staršího Kobylky z Kobylího, rovněž

postiženého za účast na stavovském povstání.
Z menších zisků můžeme ještě jmenovat např.
Dívčí Hrad na Krnovsku a panství kolem Města
Albrechtic, které však arcivévoda brzy přenechal
jezuitům. Z vesnic ležících poblíž Uničova patřily řádu Horní Sukolom a zámek v Horní Dlouhé
Loučce.
Tím se pomalu blížíme ke koupi bouzovského
hradu a panství, které nás pochopitelně zajímá nejvíce a kterému se budeme věnovat příště.
Jiří Marek

Prázdniny
„Ahoj Toníku! To je na čase, že se taky ukážeš. Co
si se oženil, odstěhoval a rozmnožil, tak se vidíme
jen sporadicky. Vlastně jen tehdy, když tě žena vyšle, že se jí něco rozbilo nebo malé Kačence koupit
náušnice. Telefonovat si nebudeme, to je jasný, nejsme holky, ale na chvilku, tak na tři, možná sedm
piv, to bychom se občas sejít mohli. Ne?“
„To mohli, to máš asi pravdu…“
„No, a kde vůbec máš ten svůj „harém“?“
„Jsou prázdniny, odjely na prázdniny…“
„Aha? O prázdninách mám taky trochu jinej rytmus. O prázdninách je všechno trochu jinak. Děcka mají zkreslený pojem o čase, víkendová pohoda se vsakuje do všedních dnů, a když jdeš něco
shánět, tak často narazíš na ceduli s nápisem:
„Dovolená“. Domácí řád a pořádek se nám vymyká
z rukou a do září s tím asi nic neuděláme. To ale
k létu patří, tak jako horko a dusno před bouřkou
nebo dotěrná hovada, co si na nás chtějí zpestřit
svůj jídelníček.
Kam ale vlastně odjely? A proč si nejel taky?“
„Víš, ona mě ta „moje“, zahla kramlem. Prostě si
na tu dovolenou do Řecka jela s tím svým novým
šamstrem. Všechno to naplánuju, makám jako blázen celej rok, abychom tam nevypadali jak chudáci,
a pak takový překvápko.
Nějakej Honza, říká mu „Jene“. Hubenej, bledej
týpek, jistě o nějakej rok mladší. Jistě umí skvěle anglicky a obstojně i německy a španělsky. Věřím, že
i základy francouzštiny a maďarštiny tam budou.
Když se blížil čas našeho odletu, měla Lenka
(moje žena), asi tisíc důvodů, proč se jí nechce balit a cestovat. V tom okamžiku mi to přišlo divný.
Vždycky to byla ona, co se všude hrnula s nadšením. Trochu jsme se chytli, to nezapírám, ale už to
nešlo jinak. Řekl jsem jí, že nikam jezdit nemusíme,
a jestli chce jet sama, tak ať si klidně jede. Že na
takovou dovolenou prostě nepojedu. Ona tedy nakonec odjela s tím svým novým „Jenem“ a naší Kačenkou a já jsem tady.“
„Aha? To jako že místo čtrnácti dnů v Řecku, budeš trávit čtrnáct dnů jako že u mě? No to ses asi
praštil do hlavy, ne? Zas takový kámoši Toníku zase
nejsme, ale nějak to snad uděláme.
Nemám na tebe víc času jak na svýho kocoura.
Ráno čaj, žádný dlouhý kecy, večer chudá večeře,
čtvrt hodiny rozhovoru a spánek. Jinak si dělej, co
chceš. Na velkou běž na záchod a na malou na zahradu pod jabloň. Je na to zvyklá.“

„Myslel jsem,.. spíš,.. jako, že by si mě mohl poradit… Jako co s tím?“
„Myslíš jako s tím, že Lenka s Kačenkou a nějakým Honzou jeli na dovolenou, co si plánoval ty a ty
mi tu budeš dělat celou dobu společnost? To běž
do někam! Mám svých starostí dost. A těch mezilidských až nad hlavu.“
„Měl jsem za to, že už máš nějaký zkušenosti v týhle problematice. Seš přece rozvedenej, děti máš
taky… A vypadáš,jako že je všechno v pohodě.“
„To je asi tak Toníku. Když víš už ze zkušeností,
že oheň pálí, tak do něj pak nesaháš.
Anebo když saháš, a jsi si toho vědom, tak už tě
to pálí jen málo. Zvykneš si, vypěstuješ si odolnost,
že tě to pálí jen tak, jako by tě to lechtalo. Když tě
to bude pálit stále moc, jsi, Toníku, pitomec. Mám
takový pocit, Antoníne, že jsi prostě pitomec!“
„Hm. Mám ji stále rád. Všechno jsem doma opravil, zařídil, uklidil, fňuk…, s Kačenkou šel k zápisu
do první třídy, fňuk, fňuk,…
„A co já s tím?“
„No, myslel jsem, že mi poradíš.“
„Tak mě dobře poslouchej, Antoníne, řeknu ti
to jednou a naposled. Víš, ty seš Toníku takový
Ťuňťa, který sice všechno spraví, nachystá a zařídí. To ale není všechno. Dokonalost v těchto
racionálních věcech je jen pár procent úspěchu
v partnerském životě. Na tohle prostě ženský
ve výsledku kašlou. Ženský většinou vedle sebe
chtějí mít trochu protiklad sebe, trochu nesnesitelný hovado, se kterým se bude mít stále o co
dohadovat. Hodný chlapec, jako ty, pracovitý
a bez nějakých jiných problémů, ten bude dycky tahat za kratší konec provázku. Prostě ti to
vždycky uletí. Dokonalý prototyp muže jednadvacátého století je „poloumětel, co má plnou
hubu keců, kde všude byl a co všechno umí, ale
většinou „skutek utek“. To je prostě takový dnešní trend, který bude jistě trvat déle než do září
tohoto roku.
Představ si to asi takhle:
Ráno ti Lenka řekne, co máš všechno udělat
a zařídit. Ty to bez protestů přijmeš, zařídíš a nachystáš.
To máš jako s autem. Když ti funguje, je to jistě prima, ale pak si ho stejně přestáváš považovat.
Když se na něm, tu a tam, něco rozbije, tak ho máš
pak více rád. Musíš mu věnovat i jinou pozornost,
než tu racionální.

tonín bude starat o Bohouška, ledacos ho Bohoušek naučí. Já pak na oplátku Toníkovi budu večer
věnovat víc jak čtvrt hodiny svého času.
„Ještě na jednu věc jsem si, Antoníne, vzpomněl. Když ti žena odejde s jiným mužem, není to
pro tebe žádná prohra. Vím, jistě to bolí, ale není to
bolest na věky. Přebolí to dřív, než si teďka myslíš.
Horší by bylo, kdyby ti žena odešla s jinou ženou.
To už by rozhodilo i mě. Nejhorší varianta je, když
je to všechno špatně a žena se tě drží jako klíště.
A to mi věř, Toníku! Jsi vlastně šťastnej chlap, jen
o tom ještě nevíš. Večer si něco ugrilujem. Máme
nekonečné téma, uděláme si hezkých čtrnáct dnů.
Bohoušek nového kamaráda taky jistě ocení, jsou
přeci prázdniny.“
Pomáhat bližním je jistě dobrá věc. Člověk si ale
musí uvědomit, že když máte zlomenou ruku a pan
doktor vám ji chce narovnat, aby vám srostla trochu
rovně, tak to jistě ještě nějak křupne a „K…a!!!“ to
zabolí. V tom šoku ze zlomené ruky, se to dá ale přežít. Po letech se tomu budete smát jako blázni.
Prázdniny jsou fajn. To nemusíte být ani kantorem. Běžte si taky něco ugrilovat nebo se vetřete
k sousedům, co už grilují, třeba s vyprávěnkou, že
jste si zrovna pověsili prádlo, že ho budete mít vyuzený a tak. Plátek krkovičky vyřeší sousedské spory
lépe, než sterilní dopisy s pruhem. Udělejte si hezký
konec prázdnin i vy!
Michal Mayer

Kdy si udělal někdy něco jinak, než-li tvoje žena
chtěla? Kdy si ji někdy něčím překvapil? Jistě nemyslím velkou kytku k narozeninám. Myslím překvapil, ve smyslu slova, jako že si něco provedl proti
její vůli. Zůstal si někdy v hospodě do svítání? Měla
ta holka někdy vůbec o tebe strach? Za co si tě měla
považovat, když si takhle dokonalý a bezchybný?
Na tohle ženský ve výsledku z vysoka prdí! Ženská
chce vedle sebe chlapa i s jeho nedostatky. Musíš
se, Toníku, začít chovat jako chlap. Občas se někde
zapomenout a ráno se probudit s neumytýma nohama. Občas se zapomenout oholit, umýt, vybodnout se na pár bodů z tvého seznamu úkolů. Prostě
nebýt tak dokonalý, jen pro to, že si myslíš, že je to
tak dobře.“
„Myslíš? Já měl za to, že když jí ve všem budu
vycházet vstříc, že mě za to bude mít ráda.“
„Jsi Ťuňťa, Toníku. Jako kamarádka jistě ano, ale
jako manželka jistě ne. Mám pocit, že si vůbec nic
nepochopil. I ten nejoddanější pejsek se tu a tam
svému pánovi zatoulá, nebo se vyválí ve smradlavým lejně. Co by to bylo prosím tě za psa, kdyby tohle neudělal? Snad jen ten plyšovej, co mají děcka
v pokojíku. Ty jsi Toníku Plyšovej Ťuňťa!“
Toník mlčí a lesknou se mu oči. Možná mu to po
kouskách začíná docházet a závidí v koutku duše
tomu oddanému pejskovi, co se na procházce naparfémoval teplým kravským lejnem. Myslím, že mě
čeká zajímavých čtrnáct dní. Nakonec, když se An-

TJ SOKOL BOUZOV
Konečná tabulka III. třídy OFS Olomouc – ročník 2015/2016
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

družstvo
Sokol Majetín
Sokol Drahanovice
SFK Nedvězí
Sokol Mladeč
Sokol Bouzov
FK Hlubočky „B“
Sokol Bohuňovice „B“
Sokol Nová Hradečná
SK Náměšť na Hané „B“
FC Lužice
TJ Těšetice
Moravský Beroun „B“
SK Králová
Sokol Velký Újezd

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
21
16
14
11
11
11
11
10
9
8
9
7
7
6

VP
1
4
2
4
3
3
0
2
2
3
1
1
2
3

PP
1
1
2
4
2
1
4
3
3
3
0
5
2
0

P
3
5
8
7
10
11
11
11
12
12
16
13
15
17

skóre
93:24
101:61
84:49
39:45
57:53
60:60
47:52
48:59
54:51
36:56
53:78
53:77
44:74
41:71

Rozpis podzimních zápasů
7. 8.
14. 8.
21. 8.
28. 8.
4. 9.
10. 9.
18. 9.
24. 9.
28. 9.
2. 10.
9. 10.
16. 10.
23. 10.
29. 10.
6. 11.

NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
ST
NE
NE
NE
NE
SO
NE

14.30
10.15
14.30
16.30
14.30
16.00
14.30
15.30
15.30
14.30
15.00
14.30
14.30
14.30
14.00

Sokol Bouzov
FK Hlubočky B
Sokol Bouzov
Sokol Mladeč
Sokol Bouzov
SFK Nedvězí
Sokol Bouzov
TJ Těšetice
Sokol Dlouhá Loučka
Sokol Bouzov
FC Sigma Hodolany
Sokol Bouzov
Sokol Bouzov
FC Lužice
Sokol Bouzov

-

Sokol Dlouhá Loučka
Sokol Bouzov
SK Náměšť na Hané B
Sokol Bouzov
1. FC Olešnice
Sokol Bouzov
Granitol M. Beroun B
Sokol Bouzov
Sokol Bouzov
Sokol Bohuňovice B
Sokol Bouzov
Sokol Střelice
Sokol Nová Hradečná
Sokol Bouzov
FK Hlubočky B

B
66
57
48
45
41
40
37
37
34
33
29
28
27
24

Výuka angličtiny
Chcete se naučit anglicky nebo si vaše dítě (nebo
vy) potřebujete zdokonalit angličtinu nebo se připravit k maturitě atd... ?
Možnost výuky i u vás doma...
V případě zájmu nebo více informace volejte:

Bouzovská
třicítka
Letošní Bouzovská třicítka se druhý rok
po sobě vydařila. Akce se zúčastnilo 800
zapsaných aktérů. Za zdařilý průběh je
třeba jako vždy poděkovat dobrovolníkům,
bez jejichž pomoci by to nešlo.
Jsou to: M. Nosek, V. Aigl, V. Konečná,
R. Konečný, L. Dvořáček, M. Dvořáček,
A. Bálek, A. Vymazalová se sestrou
Markétou, D. Tejkal, D. Hapl, M. Rosi,
T. Blechtová, M. Blechta, L. Machalová,
L. Mayerová, H. Dvořáčková, L. Hyjánková
a p. Baroňová.
				
							
Za Sokol Bouzov Petr Formánek

603 939 885

nebo pište na e-mail:

millefleur@email.cz
Do you want to learn English or does your child
(or you) need to improve your English or do you
need to prepare for the school leaving examination
etc...?
Also possibility lessons at your home...
When you are intrested or you want more information call:

603 939 885

or write a E-Mail:

millefleur@email.cz

Furka – elektro s.r.o.
nabízí volná místa na pozici:

dělník/ce pro zapojování a vkládání
statorových svazků el. motorů.
Nástup ihned.
Pracoviště: Kozov – obec Bouzov.
Vzdělání: základní, příp. výuční list.
Proškolení zajistíme.
Požadavky: spolehlivost, flexibilita,
ochota učit se novým věcem, ranní
směna.
Kontakt: Furka Josef
mob.: 603 366 757
email: josef.furka@seznam.cz
tel. Kozov 587 408 795

Událo se .....................
V sobotu 25. 6. 2016 proběhlo slavnostní přivítání nových „občánků“. Celkem bylo přivítáno 7 dětí, a to Vik

tor Sabo z Jeřmaně, Sebastien Hynek z Obectova, Jaroslav Köhler z
Podolí,
Martina Buknová z Bouzova,
     
Amalie
z 
Hvozdeč  
 Gottlieb
   

 

 

ka, 
Helena
Macková
z Bou
zova a Klaudie Kramplová

z Bouzova.




         



Ve
čtvrtek
30.
6.
2016
proběhlo
v
obřadní
síni
obce
Bouzova
slavnostní
rozloučení se žáky 9. třídy
       
ZŠ Bouzov. Po slavnostním projevu místostarosty obce pana Ing. Marcela Chmeliny a projevu paní

ředitelky Mgr. Andrey Řezníčkové, následoval proslov žáků na rozloučenou s celým učitelským


 a
 
sborem
poté 
paní 
třídní učitelka
Mgr. Eva Veselá předala žákům jejich vysvědčení. Z 9. třídy ZŠ

Bouzov odchází Kryštof Čepák, Nikola Kout-



 ná, Eliška Kramplová, Natálie Kramplová,
 František Mayer, Natálie Smékalová a Alena

Vlasáková.


         
        


 

 
 
V tentýž den – čtvrtek 30. 6. 2016 jsme se slavnostně rozloučili
i s 
dětmi
MŠ Bouzov
– s budoucími
prv

odchází
 

Mezi

ňáčky, kterým od 1.září nastanou již školní povinnosti.
Z mateřské
školky
celkem
15 dětí.









 Prokop Machala, Vanessa Jarošová, Matyáš Koutný, Rudolf
prvňáčky tak byly předáním šerpy „pasováni“:

Knápek, Tereza Hirtová, Jan Šťastný, Renny Kadlec,
Marián
Příkopa, Jakub Vašek, Štěpán Pospíšil, Katrin


Labonková, Vanessa Škrabalová,


Veronika Petříková, Eliška Vyslouži

lová a Magdaléna Zachová.















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

Sběr bude proveden v sobotu 22. 10. 2016
na těchto místech:

Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

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

1. skupina
8.00 hod.
8.45 hod.
9.45 hod.
10.30 hod.
11.20 hod.

2. skupina
8.00 hod.
8.30 hod.
9.00 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
10.50 hod.
11.30 hod.
12.10 hod.

8.30 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
11.00 hod.
11.50 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 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 DNE A HODINU SVOZU!!!
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