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Vážení spoluobčané,
máme za sebou necelý půlrok letošního roku a život se nám pomalu vrací do normálního režimu. Bohužel pořád s různými omezeními, ale díky alespoň zato.
Hlavní pozitivum je v tom, že se podařilo vrátit děti do
škol.
Pokračují práce na projektu kanalizace a ČOV
v místních částech Bouzov, Podolí a Jeřmaň a také na
vodovodu v místní části Hvozdečko a Kovářov.
Dokončilo se výběrové řízení na nákup nových
kontejnerů na tříděný sběr odpadu. Nákupem nových
kontejnerů bude rozšířen počet těchto nádob v jednotlivých místních částech.
Práce spojené s restaurováním dvou křížů v Bouzově a v Jeřmani jsou v konečné fázi a v dalším měsíci
budou umístěny na své místo. S tím také souvisí přemístění stávajícího kříže u bytovky. V současné době
probíhá jeho renovace.

Provedli jsme výsadbu jehličnatých stromů s balem
po místních částech, kdy se jednalo o celkem 50 kusů
dodaných z Arboeka Smržice.
Bylo dokončeno nové dětské hřiště u Mateřské školy v Bouzově, které může sloužit našim dětem a doufáme, že se jim líbí.
V minulých dnech jsme zaslali žádost o dotaci na
národní sportovní agenturu na opravu šaten a sociálního zařízení v Bouzově. Doufejme, že se nám podaří
dotaci získat, a tak zmodernizovat tuto budovu a její
okolí.
Dále připravujeme projekt řešící opravu budovy
obecního úřadu, kde by mělo dojít k úpravám sociálního zařízení, obřadní místnosti, opravu elektroinstalace, topení a vody. Zároveň s tím by se řešila oprava
střechy a fasády.

Došlo k podpisu smlouvy o dílo s projektantem,
který do konce roku zpracuje dokumentaci na chodník z Bouzova na hřbitov vč. osvětlení. V příštím roce
požádáme SFDI o dotaci na tuto velmi potřebnou investici.

V neposlední řadě probíhají práce na změně územního plánu č. 3. Sešlo se mnoho požadavků, které se
v současné době projednávají se zpracovatelem. Je
třeba si uvědomit, že práce s touto změnou jsou velmi
administrativně náročné. Doufáme, že se podaří tento
proces ukončit ještě v letošním roce.

V současné době také vyřizujeme stavební povolení na opravu lesní cesty „Drevnice“ v Bouzově. Tím budeme mít dokončeny veškeré podklady pro možnou
žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství. Výzva
má být vyhlášena na podzim letošního roku.

Na základě rozhodnutí ministerstva pro místní
rozvoj naše obec uspěla ve svých žádostech o dotaci
a získala 6 mil. Kč na opravu místních komunikací
a 1,9 mil. Kč na opravu dětských hřišť v jednotlivých
místních částech.

Byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce rozvodů
vody v domově seniorů a čeká nás ještě oprava balkonu, který je rovněž ve špatném stavu.

O dalších aktualitách Vás budeme informovat
v dalších vydáních našich novin. Protože se blíží doba
prázdnin a dovolených, dovolte mi, abych Vám popřál
hodně zážitků, pořádný odpočinek a nabrání nových
sil do dalšího období.
		
Ing. Zdeněk Foltýn
		
starosta

Za poslední období došlo k opravě střídaček v areálu Sokola Bouzov, úpravám zábradlí u mostku na
Dolech a všech nástěnek, poutačů a směrovek v Bouzově. Ing. Zdeněk Tomek zajistil opravu schodiště na
náměstí v Bouzově, za což mu patří velké poděkování.
Dále byla provedena výměna střechy budovy šaten a sociálního zařízení pro pracovníky v budově
areálu bývalého družstva, která byla v dezolátním
stavu. Zároveň s tím, došlo k opravě střechy v Olešnici a úpravě vnitřních omítek v budově hasičské zbrojnice, rovněž v Olešnici. Připravujeme opravu mostů
v Dolech, Kozově a opravu kanalizace v Bouzově
a v Olešnici.
Byl upraven vstup na hřbitov a předpokládáme, že
se nám ještě podaří opravit budovu „márnice“.

Poděkování
SDH Olešnice děkuje všem, kteří se zapojili do
sběru elektrozařízení s malými hasiči. Ať už
na straně SDH Olešnice, či Vás, občanů, kteří
s námi recyklovali.
Jiří Dudek
starosta SDH Olešnice

JUBILANTI
ČERVENEC

SRPEN

Paní Holubová Ludmila
Pan Pluháček Vladimír
Paní Vykydalová Marta
Pan Holub Jan
Paní Konečná Marta
Paní Komárková Marie
Pan Tomek Zdeněk
Pan Jakubjanec Jiří
Pan Nemerád Václav
Paní Macková Marie
Paní Opluštilová Marie
Pan Spáčil Lubomír
Pan Studený Miloslav
Paní Kamlerová Pavlína
Paní Šmoldasová Alena
Paní Schimerová Drahomíra
Paní Koutná Božena
Pan Chmelina Marcel
Paní Malíčková Jana
Paní Přidalová Anna
Paní Dvořáčková Vlasta

Paní Šmýdová Zdeňka
Paní Ženožičková Ludmila
Pan Písek František
Pan Pustina Vlastimil
Paní Průchová Bohdana
Paní Tichá Emilie
Pan Leibner Petr
Paní Leibnerová Anděla
Pan Kadlíček Karel
Paní Geherová Oľga
Pan Fischer Jaromír
Paní Lepová Miroslava
Paní Nejedlá Eva
Pan Zatloukal Karel

CELOROČNÍ SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Vážení spoluobčané,
na začátku tohoto příspěvku bych vám chtěl poděkovat jménem Kolektivu mladých hasičů SDH Bouzov
a SDH Olešnice za vaši součinnost při sběru nepotřebného elektrozařízení, ke kterému došlo na začátku června 2021.
Jsme rádi, že jste se touto formou s námi připojili k dobré věci – jiné formě třídění odpadu. Činností
kolektivu mladých hasičů není jen cvičení požárních
útoků či štafet, ale také snaha o všeobecný rozvoj
osobnosti, a to formou různých činností, her apod.
Neméně důležité je rovněž postupné začleňování našich mladých hasičů do celospolečenského života
v obci.
V rámci takového rozvoje se oba kolektivy mladých hasičů přihlásily do celorepublikového programu třídění a sběru nepotřebného ELEKTROZAŘÍZENÍ.
Touto cestou vás vyrozumíváme o tom, že se jedná o akci celoroční. To znamená, že již nemusíte tato
nepotřebná zařízení schraňovat doma, ale po telefonické domluvě si je u vás vyzvedneme a uložíme na
sběrné místo, kde je uložíme a zařídíme jejich odvoz.
Rozdělení místních částí:
KMH SDH Bouzov – Bouzov, Doly, Jeřmaň, Bezděkov nad Třebůkou, Kozov, Sojanov, Blažov, Kadeřín.
KMH SDH Olešnice – Olešnice, Podolí, Obectov,
Hvozdečno, Kovářov.
Bližší informace a objednávky odběru nepotřebného zařízení – na tel. čísle: MT – 605 434 038
nebo 585 346 207 (podatelna OÚ Bouzov)
Pozn.: KMH SDH Bouzov bude touto formou zajišťovat i celoroční sběr železného šrotu….

Ještě jednou vám všem moc děkujeme a budeme se
těšit na spolupráci.
za kolektivy mladých hasičů
– Dušan Tejkal a Pavlína Jelenovičová

Zapomenutý muž 

(pokračování příběhu)

V loňských dubnových Bouzovských novinách byl
zveřejněn můj příspěvek o „Zapomenutém muži“
Františku Příborském z Bouzova. Krátce bych připomněl jeho obsah. František se na začátku okupace
v roce 1939 jako jednadvacetiletý mladík zapojil spolu
s mladou dívkou Marií Pětrošovou do převádění bývalých československých vojáků do sousedního Polska. Když mu hrozilo zatčení, unikl gestapu do Polska
a tam vstoupil do tvořících se čs. vojenských jednotek.
Po pádu Polska následovala cesta do Francie a po její
porážce, do Velké Británie. Jeho kamarádka Marie
Pětrošová zůstala doma, byla gestapem podezírána
z ilegální činnosti a krátce vězněna. Pro nedostatek
důkazů byla propuštěna. Situace se zvrátila po porážce Polska, když zrada přišla z této strany. Byla znova
zatčena, týrána, vyslýchaná gestapem v souvislosti s touto převaděčskou činností. V té době už čekala s Františkem, který to však nevěděl, dítě. V dubnu
1940 byla dočasně propuštěna, aby doma porodila.
V květnu se jí narodila dcera Milena a po sedmi týdnech byla znova uvězněna a poslána do koncentračního tábora Ravensbruck. Tam dostala zápal mozkových blan a v dubnu 1942 zemřela. O malou dcerku
se starali její prarodiče Pětrošovi. František v té době
sloužil u Čs. obrněné brigády, v říjnu 1944 byl u Dunkerque těžce zraněn a odeslán na léčení do Británie.
Domů se dostal až koncem roku 1945 a zde se dověděl, že je otcem malé Mileny, která znala své rodiče jen
z fotografií. Svou matku si vůbec nepamatuje a svého
otce uviděla až při jeho druhé návštěvě vlasti v roce
1946.
Na své setkání s otcem vzpomíná: „Bydleli jsme
tenkrát ve Frýdku na ulici Jiřího z Poděbrad. Teče
tam takový malý potůček a tam jsem pásla tři husy.
Naproti bydlela nějaká paní Barová. Zrovna jsme se
bavily u toho potoka, když k nám přišel takový vysoký pán v uniformě. Ptal se, kde bydlí pan Pětroš, jako
dědeček.“ Na to ona řekla: „Milunko, zaveď toho pána
k vám.“ Když mě tak oslovila, tak on roztáhl ruce
a zvolal: „Milunko, pojď ke mně, já jsem tvůj tatínek.“
František si chtěl dceru odvézt do Anglie. Mluvil
o nové mamince a nové rodině. „Nechtěla jsem se ho
pustit.“ Prarodiče s tím nesouhlasili a obviňovali jej
ze smrti jejich dcery. Milena vzpomíná: „Babička ho
jedněmi dveřmi vyhazovala a děda ho druhými tahal
zpátky.“ Dodnes neví, co si prarodiče s otcem řekli.
Druhý den František odjel a už se nikdy neozval. Milena si až do nedávné doby myslela, že jeho osud byl
naplněn rodinnou legendou.
Do svých třinácti let žila se svými prarodiči. Po smrti babičky se o ni její děda nemohl starat, pobývala
nějakou dobu v dětském domově a pak různě u příbuzných. Vyučila se tkadlenou, ale nikdy tuto práci
nevykonávala. Pracovala jako jeřábnice v Třineckých
železárnách. Od devadesátých let je Milena v důchodu
a žije v horské chalupě nad vodní nádrží Šance.
Do nedávné doby neměla ani ponětí o svém otci
a jeho případné rodině. V roce 2019 publikovala
Mgr. Pavla Plachá, Ph.D. v časopise Historie a vojenství článek, který se zabýval činností mladé odbojářky. Při pátrání po paní Mileně našla její adresu, ta
však už neplatila. Až v roce 2020 se jí podařilo pomocí zjistit její telefonní číslo. Díky tomu se obě dvě
ženy setkaly.
V roce 2020 se z Velké Británie ozvala Anne Priborsky. Její přátelé z ČR upozornili Anne na článek

ve zmiňovaném časopise. Pro Anne a další členy rodiny to bylo fantastické, poněvadž o tomto příběhu
nic nevěděli. Jejich otec jim o tom nic neřekl. V roce
2019 Anne napsala pro svou rodinu malou knížku
„My Czech Book“ a v ní popsala své pátrání po otcově
minulosti a zařadila do ní malou fotografii děvčátka
v kroji, kterou našla v otcově pozůstalosti. Z vyprávění
rodičů zná okolnosti jejich seznámení. „Když byl otec
v roce 1940 ve Wellesbourne ve Warwickshirn, setkal
se s Elisabeth na sobotní taneční zábavě. Matka pracovala v ženské pozemní armádě. Pamatuji si, jak vyprávěla, že když ho potkala, uměl anglicky jen: ‚It is ze vor
– I tis thewar (Je válka)’. Nemyslím si, že jeho znalost
angličtiny byla o moc lepší, když se vzali. Ona říkávala,
že slova tehdy nebyla nutná.“
Na otce Anne vzpomíná: „Mezi ostatními členy rodiny vybočoval. Proč si dává do kaše máslo, proč si tak
tlustě maže chleba? Zdálo se nám to divné. Vždy říkal,
že naše matka neumí knedlíky, jaké se dělaly ‚u nich
doma’, lehké a nadýchané. Ne ty její dělové koule. Až
později jsem zjistila, že měl úplnou pravdu. Ale nešlo
jen o jídlo. Měl tak silný přízvuk, že mu nikdo z mých
přátel nerozuměl. Neudržoval žádné kontakty se svými krajany, nikdy jsem ho neviděla, že by komunikoval
s někým ze stejného prostředí nebo kultury. Nemyslím
si, že bychom tehdy opravdu chápali, jak je to pro něj
těžké.“
„Vždycky jsem uvažovala, že se vydám do Československa, abych našla další členy rodiny Příborských“, vypráví Anne. „Jak roky plynuly a měla jsem vlastní děti,
přemýšlela jsem čím dál víc o svých genech, o svých
zkušenostech a o tom, co formuje naše životy.“ V roce
1983 se s manželem rozhodli, že s dětmi podnikneme
dvoutýdenní cestu do Československa. „Jak se nám
to podařilo zorganizovat, už si přesně nepamatuji.
Bylo to samozřejmě prostřednictvím cestovní kanceláře a vše se domlouvalo telefonicky. Vzpomínám si,
jak jsme museli předem naplánovat trasu, rezervovat
ubytování a zaručit se, že utratíme každý den určitou
částku peněz. Všechny informace se musely předložit
českým orgánům. Pak teprve jsme dostali povolení
cesty.“ Když se o plánu dověděl otec, nadšený nebyl.
Frank říkal, že je to pro nás nebezpečné, že bychom to
měli vzdát. Po několika dnech se trochu uklidnil a smířil se s našimi plány.
Po několikadenním pobytu v Praze se vydali do Litovle, o ní se otec zmiňoval. Po jistých komplikacích

František Příborský (Frank Priborsky) se svou anglickou
rodinou, druhá polovina padesátých let.

s místní Veřejnou bezpečností se jim nakonec podařilo najít otcova nevlastního bratra. Díky němu se sešli
i s jeho dalšími sourozenci. Podívali se i do Bouzova,
otcova rodiště (ne úplná pravda- rodiště Nový Jičín).
Přes vřelá přijetí se ale Anne o otci od jeho příbuzných
mnoho nedověděla (značný věkový rozdíl mezi Františkem a ostatními nevlastními sourozenci, při odchodu do zahraničí byli nevlastní sourozenci malými
dětmi a jeden z nich ještě nebyl na světě). Z Československa mu od nich přivezla dopisy. Snažil se ty dopisy
číst, ale nezatelefonoval jim. Asi to bylo pro něj těžké,
svým rodným jazykem už s nikým nemluvil, zapomněl
ho. Za osm měsíců, v dubnu 1984, Frank Priborsky zemřel. V roce 1989 se do Československa také poprvé
podívala její matka Elisabeth Priborsky. S českými příbuznými se od té doby setkávali pravidelně až do roku
2011, kdy zemřela.
V roce 2020 se Mgr. Pavle Plaché, Ph.D mailem
ozvala Anne Priborsky a tehdy už se jí podařilo najít
telefonní kontakt na paní Milenu. A jak píše, že s bušícím srdcem a smíšenými pocity vytáčela Milenino
telefonní číslo a čekala, jak bude reagovat na to, až
se po osmdesáti letech paní Milena dozví, že má dva
bratry a tři sestry. Ta po této informaci věděla hned, že
se chce se svými sourozenci spojit. Od května už Milena, Anne, Janet a Jane pravidelně komunikují pomocí
chytrých telefonů a Google překladače. A na rok 2021
si plánují své první osobní setkání…
Jaromír Fischer, Bouzov
květen 2021

Fotografie šestileté Mileny, kterou našli angličtí potomci
Františka Příborského v jeho pozůstalosti,
aniž by věděli, že jde o jejich nevlastní sestru.

Zdroje:
Mgr. Pavla Plachá, Ph.D – Matku ztratila za války. Sourozence našla po 75 letech
ČT 24 – Dcera odbojářů objevila ve Velké Británii pět
sourozenců. Do svých 80 let o nich nevěděla
Matrika obce Bouzova, Červenky, Luké
Foto: Anne Priborsky, My Czech Book

Začal červen a nám se blíží konec školního roku.
Že to není možné? Že tento školní rok sotva začal?
Také se nám to tady ve škole tak jeví, ale je to pravda.
Bohužel normální školy jsme si letos moc neužili, ale
za to, jak učitelé, žáci a rodiče zvládli distanční
výuku, musím všem vyseknout velkou poklonu a moc
jim poděkovat! Nebylo to někdy lehké, všichni jsme
notně unavení, ale dali jsme to se ctí. Od 12. dubna
jsme se postupně vraceli do školy a za tu dobu jsme
stačili stihnout vedle učení spoustu dalších aktivit.
Hodně se snažíme učit se venku, abychom si oddychli
od roušek a měli pohyb na čerstvém vzduchu. Takže
běžná je matika na chodníku před školou, výtvarka
před zbrojnicí a před budovou obecního úřadu,
dějepis v Galerii u koně nebo na hradě a přírodověda
v hradním parku a u rybníků.
V dubnu a květnu proběhly zápisy do I. třídy
základní školy a do mateřské školy. Bylo zapsáno
celkem 12 prvňáků a už teď se na ně všichni v září
moc těšíme. V mateřské škole ještě zbylo několik
volných míst, takže kdo z rodičů zaspal zápis, může se
dodatečně ozvat a své dítko přihlásit.
Ve škole i ve školce realizujeme dotační projekt,
který se jmenuje Šablony do škol. V rámci tohoto
projektu se podařilo získat velké finanční prostředky na
nákup tabletů do výuky, na pořádání tzv. projektových
dnů ve škole nebo mimo ni, na doučování slabších žáků
atd. Z tohoto projektu jsme už zorganizovali Den
s dravci pro žáky a den ve Sluňákově pro děti ze školky.
Další zajímavou akcí bylo malování kamínků proti
rakovině, čímž jsme přispěli k akci Ligy proti rakovině.
Stihli jsme si zajet do Mohelnice na dopravní hřiště
a dostali jsme pochvalu, protože jako jedné z mála škol
se podařilo úplně všem čtvrťákům a páťákům úspěšně
získat cyklistický průkaz. Do školy přijelo mobilní
planetárium, takže jsme si mohli vytvořit iluzi pobytu
pod hvězdnou oblohou a ve vesmíru. V úterý 1. června
jsme si připomenuli Mezinárodní den dětí a také ho
náležitě oslavili soutěžemi, vycházkami i sportovním

kláním. Děkujeme panu Kaufovi za milou pozornost ve
formě zmrzliny. Ze všech akcí máme spoustu hezkých
fotek ve fotogalerii našeho webu www.zsbouzov.cz,
tak si je určitě projděte.
Čeká nás ještě promítání 3D kina, tentokrát v něm
navštívíme druhohory i s dinosaury, a školní výlety.
Chystáme se do Jeseníků, na Drahanskou vrchovinu
i do arboreta. A pak už bude konec školního roku a my
se rozloučíme s deváťáky nejen na společném školním
setkání, ale také při slavnostním obřadu na obecním
úřadě. Rozloučíme se bohužel také s dlouholetou paní
učitelkou I. stupně, paní Světluší Najmanovou, která
se chystá na zasloužený odpočinek. Chceme jí moc
poděkovat za její profesionální pedagogickou práci, za
její neutuchající energii, tvořivost a optimismus a za
to, co za dlouhá léta vložila do několika generací dětí.
Přejeme jí mnoho zdraví a spokojenosti.
Teď už jen přejeme všem krásné léto, pevné zdraví
a spoustu dobíjejících zážitků o prázdninách.
Za všechny Mgr. Andrea Řezníčková,
ředitelka ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD Bouzov

Fekální rozhovory
Dobrých zpráv není nikdy dost. Po neveselém jaru,
kdy se mi jedna smutná událost střídala s druhou,
ještě smutnější, začínal jsem mít fobii z toho, co se
zase stane.
Vytahovat z poštovní schránky dopisy označené
pruhem barevným, to je ještě relativně v pohodě. To
jsou věci, které se dají vyřídit, i když ne vždy je to příjemné, ale řešení to má. Horší je nic neříkající bílá
obálka, někdy dekorovaná černou linkou, což znamená jediné, že odešel někdo blízký, někdo koho jsme
měli rádi, s kým jsme zažili velký krajíc z bochníku
zvaného život.
Poslední dobou proto otevírám kastlík s poštou
s větším respektem než kdy dřív, ale jak říkal Václav Havel, jak už bude všechno úplně špatně, nastane obrat k lepšímu. Nebudu tedy ani já, neustále ze
schránky vytahovat poštu se smutným obsahem.
A ejhle, stalo se. Ve schránce jsem našel vypracovaný elaborát o již dlouho uvažované kanalizaci a čističce odpadních vod. Konečně, řekl jsem si. Napustil
jsem si plnou vanu vody, tam se mi takové věci čtou
samy. Nejlépe se vstřebávají. Postupně si dopouštím
obratným hmatem horkou, neb čas je relativní a voda
chladne. Opustíme středověké návyky, použitou vodu
vylévat před dům, tiše tolerovat žumpy, co nemají dno,
septiky, co bez ostychu odtékají s dešťovkou do okolí.
Morová nákaza ve středověku byla vlastně vytvořena
tím, že si lidi káleli u domu. V řídké zástavbě je to ještě
vstřebatelná záležitost. Když je to ale dělá celá ulice,
je to už slušný potok. Když je těch ulic více pohromadě, vytvoří tyhle splašky řeku fekálií. Ty potom ochotně kontaminují spodní vody. Výsledkem je, že místo
křišťálové vody z naší historické studny budeme pít
koktejl ochucený našimi exkrementy, ovoněný práškem na praní a tabletou z myčky na nádobí.
Příroda je mocná a jen tak něčeho se nezalekne.
S kdejakým hovínkem, nebo vyčůráním si hravě poradí. Když je toho ale celá řeka, je potřeba i té přírodě krapánek pomoci. Jsem proto velice rád, že
došlo konečně i na nás. Pro člověka, kterému je lhostejné, kam tečou jeho exkrementy, to bude jistě starost a nějaký výdaj navíc. Pro většinu občanů v naší
obci (jsem od nátury optimista), to bude velká úleva.
Odměnou nám bude dobrý pocit, že naše výkaly nebudeme vzájemně popíjet. K dvacátému, vlastně už
k jednadvacátému století to prostě patří.
Je to přibližně třicet roků zpátky, možná i víc, co
v naší obci netekla pravidelně týdny voda. Spousta
lidí si to musí pamatovat. Bylo to peklo, umývat se
dešťovkou, studny taky nebyly bezedné, takže koupel
v hasičské nádrži v Podolí, nebo v lomu na Nové Vsi
nebyla často od věci. Panské rybníky v té době ještě
nebyly a ve Špraňku voda tekla sporadicky. Dnes už
to zní jako scifi. Kdyby vám v té době někdo položil
otázku, jestli byste chtěli tekoucí vodu z kohoutku,
i kdyby byla desetkrát dražší? Nebo to nekonečné sucho, kdy voda tekla z řádu spíše svátečně? Většina
by raději byla pro vodu za jakoukoli cenu, to je přeci
jasné. S druhým koncem tohoto řetězu už to tak jasné není. Jak jde o výkaly, většina lidí dělá jako že nic.
Královská louka. Developerský projekt s parametry, které se sice trochu vymykají zdejším mravům,

ale budiž. Když už do toho někdo půjde a nasype do
toho hromadu peněz, zajímal by mě výraz takového
klienta, který si bude objednávat několikrát do roka
fekální vůz. „Za takový prachy a já budu ještě řešit
h..na.“ Je ale možné, že naše Královská louka nám
neplánovaně urychlila vybudování kanalizace a čističky odpadních vod. Budiž ji tedy přáno.
Často si uvědomuji skutečnost, že cesta ke komfortu a pohodlí, je delší než výsledek sám. Lidi, tedy
my všichni, máme tu ne úplně hezkou vlastnost, že
každý výdobytek, každou maličkost, která nám dělá
život lepší, pohodlnější, bereme za chvíli jako normu,
jako by to bylo tak odjakživa. Ale asi bychom měli
přistupovat s pokorou a obdivem, že nám v kuchyni
a koupelně teče voda, většinou i teplá a taky pitná.
Že to byla snaha našich předků, kteří si chtěli svůj život udělat komfortnější, pohodlnější. Do hrobu si to
nevzali, tak k tomu mějme úctu a berme to s dodatečným díkem.
Elektrické dráty, sloužící desítky let, strukturu,
která je v nějakých intervalech obměňována a modernizována, bereme dnes jako by tu byla odjakživa.
Když vypnou proud (většinou plánovaná odstávka),
tak to v nás vzbudí paniku, protože jsme na elektrickém proudu závislí ať chceme anebo nechceme.
Neuvaříte si kafe, neohřejete si polívku. Nepustíte si
rádio, tedy pokud nemáte tranďák na baterky. Nevznikla by ani tato vyprávěnka, ne že by vůbec nevznikla, ale trvalo by to všechno značně delší dobu,
protože můj psací prostředek je taky závislý na elektrickém proudu, přeposlání je v silách internetu. Nejde-li elektrický proud, spoustu věcí sice ještě běží na
zálohový zdroj, ale po chvíli baterie dojde. Jsme tedy
tak trochu ve vlastní pasti.
Za všechno se platí. Když to všechno funguje, je to
prima. Pro většinu lidí je to zcela normální situace,
ale pro mě je to vždycky a bude vždycky malá nástavba nad běžný stav. Možná stará škola, nebo trapná
skromnost přijmout lepší časy jako normu. Ať už je
to jak chce, je to každého pohled na svět. Proto se
ani moc nedivím lidem, kteří nedají dopustit na svůj
suchý záchod, s vyřezaným srdíčkem ve dveřích, kde
se padající lejna přirozeně přeměňují časem ve voňavý humus. Takový záchůdek, ve vnitřku vytapetovaný
aktuálně denním tiskem nebo i barevnými periodiky,
zavánějící zatuchlostí lidského lejna, proměňujícího se v úrodnou půdu. Ve skromném světě, na malém dvorku s velkou zahradou, je to asi věc na svém
místě. Ne ale všichni máme dvůr a velkou zahradu
k tomu, aby naše exkrementy měly přirozený koloběh své přeměny. Většina nás je odkázaná na svoji
žumpu, nebo septik.
Za mě tedy po delší době dobrá zpráva, i když je
o h..ně, je moudré se tím zabývat. Žijeme totiž ve snaze mít se lépe než naši předci, jednou i my budeme
předky našim budoucím, tak bude jistě lepší, když se
tu nebudou brodit v našich lejnech.
Opožděné jaro následuje opožděné léto. Asi to
není úplně blbě, proto si užívejte grilování, tekoucí
vody a taky toho, že si máte kam odskočit a neteče
to k sousedům.
Michal Mayer

BeZPlatnÉ SBěrnÉ míSto Pro PneumatIky
V areálu bývalého ZD Bouzov u pana Zdeňka Zapletala – zámečnické služby
lze celoročně odevzdávat bezplatně použité pneumatiky z motorových vozidel, motocyklů nebo pracovních strojů. Neodevzdávejte tedy pneumatiky
při pravidelném svozu do objemných kontejnerů, tento odpad se započítává obci, a tedy i vám do komunálního odpadu, za který se platí.
Pneumatiky lze dovést v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod. Mimo tuto dobu kontaktuje pana Zapletala
na tel. +420 605 903 208. Děkujeme za spolupráci.
V sobotu 5. 6. 2021 proběhl svoz velkoobjemového odpadu z domácností. Dostali jsme pochvalu, že opravdu
občané vozili odpad až v danou hodinu svozu a odpad třídili dle pokynů osádky sběrných vozů. I přes tuto pochvalu však žádáme občany i chalupáře, aby sklo jako jsou zavařovací sklenice, čisté sklo apod. a čistý papír
(časopisy, noviny…) vhazovali do určených nádob pro tříděný odpad v každé místní části, nejde o velkoobjemový
(nebezpečný) odpad. Dále obalový, čistý polystyren (třeba z nových spotřebičů) patří rovněž do žlutého kontejneru na plast. naproti tomu ale použitý stavební polystyren (např. izolace) je třeba zlikvidovat, jde
o nebezpečnou látku, která nepatří do popelnice ani na skládku. Společnost EKO-UNIMED tento odpad
odvážet bohužel nesmí. Nejbližší sběrný dvůr pro tento druh nebezpečného odpadu je SueZ olomouc, u Panelárny 456/2, 779 00 olomouc, Chválkovice.

Co PatŘí a nePatŘí do tŘíděnÉho odPadu:
Do žlutého kontejneru na plast patří:
• PET lahve a plastové nádoby (před vhozením sešlápněte)
• Brčka
• Sáčky, tašky a plastové folie nebo mikrotenové pytlíky (nevadí papírové etikety z obchodů)
• Plastový hřeben, kelímek
• Krém v plastovém obalu
• Plastový obal na maso, plastové obaly na čokoládu
• Obal od čisticích a kosmetických prostředků a mýdel (pokud není obsah nebezpečná látka)
• Krabičky od jídla, ideálně vymyté
• Vymytá a nemastná plastová láhev od oleje
• Plastové kýble, obaly od CD disků
• Polystyren (obalový, čistý) – menší kousky
označení (symbol):

Do kontejneru na plast NEpatří:
• Linoleum, podlahové krytiny
• Molitan, novodurové trubky
• Videokazety
• Znečištěné a mastné obaly od jídla
• Nebezpečné látky i obaly od nich
Do modrého kontejneru na papír patří:
• Noviny, časopisy, letáky
• Knihy, brožury
• Potištěný papír
• Papírové obaly – před vhozením rozložit
• Karton i lepenka
• Drť ze skartovačky (kancelářský papír)
• Krabice od bot
• Obálka (nevadí plastové průhledné okénko)
• Papírová krabička od léků
• Papírová taška, pohlednice
označení (symbol):

Do kontejneru na papír NEpatří:
• Znečištěný, voskovaný a uhlový papír
• Kelímky od kávy (nejsou vhodné k recyklaci kvůli vrstvě plastu, která zabraňuje
protečení)
• Papír s velkými kovovými komponenty
(sponky ze sešívačky nevadí)
• Kapesníky a ubrousky (znečištěné)
• Obaly na vajíčka nebo ruličky od toaletního papíru (jsou již mockrát recyklované a na další zpracování se nehodí. Vyhoďte je na kompost nebo do směsného
odpadu.

Do bílého kontejneru na sklo patří
(bezbarvé/čiré i barevné sklo)

• Lahve, sklenice (nevadí potisk ani víčko, pokud
•

nelze vhodit do kontejneru na kovy)
Tabulové sklo, skleněné obaly

ŽALUZIE – DOSOUDIL
NABÍZÍ:
● INTERIÉROVÉ ŽALUZIE
● HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ

označení (symbol):

● VENKOVNÍ ROLETY A ŽALUZIE
● SÍTĚ A SÍŤOVÉ DVEŘE PROTI HMYZU
● BALKONOVÉ MARKÝZY
● GARNÝŽE A JINÉ BYTOVÉ DOPLŇKY

Do kontejneru na sklo NEpatří:
• Porcelán, keramika
• Drátěné sklo, zrcadla
• Žárovky všeho druhu
• Televize a monitory

POSKYTUJEME:
● PORADENSKÝ SERVIS

nápojové kartony od mléka, džusů, vín apod. patří do oranžových pytlů a sváží se společně s plasty.

● ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
● VÝMĚRA ZDARMA
● ODBORNÁ MONTÁŽ VŠECH PRODÁVANÝCH PRODUKTŮ

DODÁVKA A MONTÁŽ DO 10 DNŮ
označení (symbol):

KONTAKT: 608 353 994

Bouzovské noviny č. 3/2021 • Periodický tisk územního samosprávného celku obce Bouzov • Vychází 18. 6. 2021
Vydává Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25, IČ 00298719
Tel. 585 346 207, e-mail: podatelna@obec-bouzov.cz, www.obec-bouzov.cz
řídí redakční rada • 1x za 2 měsíce • bez jazykové úpravy • uzávěrka příštího čísla ke dni 8. 8. 2021 • Evidenční číslo: MKČR E 12627

