Víte, že
§
9. a 10. října 2009 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volby se budou v jednotlivých obcích konat na obvyklých místech, v pátek 9. října od 14,00 do
22,00 hodin a v sobotu 10. října od 8,00 do 14,00 hod.
§

12. září SDH Olešnice pořádá Pohárovou soutěž v požárním sportu

§

19. září SDH Jeřmaň pořádá Hodový turnaj ve volejbale

Upozornění
Ø
Žádáme občany, aby pytle s plasty zavazovali a na sběrná místa je dávali pouze den
před odvozem nebo ráno v den odvozu.

POVODNĚ 2009
VEŘEJNÁ SBÍRKA OLOMOUCKÉHO KRAJE
na pomoc obcím, neziskovým organizacím a jednotlivcům postiženým
bleskovými záplavami na Hranicku a Jesenicku v červnu 2009.
Číslo účtu 24100217/0100

Jak peníze rozdělíme?
„Ve spolupráci se starosty a Radou Olomouckého kraje pohlídáme, aby se dostalo na každou
z 29 obcí, které zasáhla velká voda. Víme, že mediálně nejznámější obce dostávají pomocnou
ruku ze všech stran. Pomůžeme i těm méně viditelným, kde povodeň napáchala téměř
stejnou nebo jen o málo menší spoušť,“ vysvětluje princip rozdělení peněz hejtman Martin
Tesařík.
Podrobnější informace na www.kr-olomoucky.cz/povodne2009
Potvrzení o poskytnutí finančních prostředků obdržíte poštou na základě žádosti zaslané na email:sbirka@kr-olomoucky.cz
Peníze můžete posílat do 30.11.2009. Děkujeme

70. výročí otevření měšťanské školy v Bouzově spojené s prohlídkou
nově postavené tělocvičny
12. a 13. září 2009 proběhnou v Základní škole v Bouzově oslavy 70. výročí
založení měšťanské školy v Bouzově. Je připraven bohatý program.
Součástí oslav je prohlídka nově postavené tělocvičny.

Omluva
Omlouváme se čtenářům za uvedení nesprávného termínu konání pouti u sv. Maří
Magdaleny.
Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
11. Bouzov a páni z Poděbrad
Již potřetí si připomeneme rok 1414, kdy na hradě začala fakticky vládnout další kunštátská
větev – páni z Poděbrad. Co o nich, zejména v souvislosti s Bouzovem, víme?
Zakladatelem poděbradské větve byl někdy kolem poloviny 14. století Boček z Kunštátu a
Poděbrad. Jako první významný příslušník kunštátského rozrodu se odstěhoval do Čech a zde
začal postupně budovat své panství, které postupně zahrnulo rozsáhlá území v Čechách i na
Moravě. Za hlavní středisko své moci si zvolil Poděbrady, které získal sňatkem s Eliškou, dcerou
Hynka z Lichtenburka, představitele tehdy významného českého šlechtického rodu.
Při rozšiřování Bočkova panství hrála důležitou úlohu skutečnost, že patřil mezi oblíbence
krále Karla IV. Na jeho dvoře zastával významnou funkci královského číšníka a král mu po smrti
Hynka z Lichtenburka věnoval Poděbrady do dědičného vlastnictví.
Své další územní plány zaměřil Boček do východních Čech. Tam se stal majitelem hradu a
panství Litice nad Orlicí, které se staly východiskem pro další rozšiřování pozemkového.
vlastnictví v tomto kraji a později i na polském území.
Stranou jeho zájmu ale nezůstala ani Morava. Nyní ovšem dříve projevovaná přízeň krále
ochladla. Důvodem byly Bočkova – dá se říci ilegální - stavební činnost. Rozhodl se totiž, že na
nově zakoupeném panství kolem Bystřice pod Hostýnem postaví bez vědomí moravského
markraběte Jana Jindřicha, bratra Karla IV., velký hrad nazvaný Obřany. Tímto krokem chtěl
podstatně posílit svou moravskou pozici. To pochopitelně nebylo markraběti po chuti a nakonec
dosáhl toho, že král nařídil hrad zbořit, a později se mu dokonce podařilo získat celé toto
panství pro sebe. Boček se musel spokojit s koupí městečka Potštát v Oderských vrších, které
ovšem stálo stranou jeho ostatních městeček a vsí..
Po smrti Bočka z Kunštátu (asi roku 1373) nastoupila druhá generace poděbradského rodu
a hlavním dědicem se stal syn Boček II., označovaný někdy také jako starší. Kromě dvou bratrů,
Hynka a Jana (Ješka), o nichž víme jen velmi málo, měl i sestru Alžbětu, která byla představenou
kláštera sv.Jiří v areálu Pražského hradu
Ve veřejné činnosti navázal Boček starší na aktivity svého otce. Do vysokých funkci ho uvedl
již král Karel IV., který ho před svou smrtí jmenoval nejvyšším komorníkem. Zajímavě se pak
vyvíjel jeho vztah k jeho synovi, králi Václavu IV., který nastoupil na trůn v roce 1378. Již jsme
hovořili o tom, že část vysoké šlechty, k níž patřil i Boček starší, byla nespokojena s vládou
Václava IV., vytvořila spolek zvaný panská jednota a dvakrát krále zajala. Když se ale na počátku
14. století pokusil Václavův bratr, uherský král Zikmund, získat vládu v Čechách, změnil Boček
svůj postoj a postavil se za českého krále. Byl za to pochopitelně náležitě odměněn. Král mu
svěřil funkci nejvyššího zemského písaře a zároveň ho jmenoval členem nejvyšší královské rady.
Stejně jako další příslušníci poděbradské větve, také Boček starší stál v počátcích husitského
hnutí v jeho řadách. Jako jeden z prvních moravských pánů podepsal dva listy, jimiž moravská
šlechta protestovala proti věznění a následnému upálení Mistra Jana Husa.Nevíme ovšem, jak by
se dále vyvíjely jeho osudy, neboť brzy nato, v roce 1417, umřel.
Majetkový zájem Bočka staršího se soustředil na dvě území: na Čechy a na Moravu, i když
Čechy mu byly bližší i proto, že trvale sídlil na Poděbradech. Zaměřil se zejména na rozšiřování
svého panství ve východních Čechách, kde získal např. Náchodsko i s hradem, hrad Rychmburk a
městečka Hlinsko a Skuteč, král Karel IV. mu dal do zástavy hrad Lipnici ad.
Po kunštátské větvi získal Boček starší i velký majetek na Moravě, i když dosti roztříštěný.
Část z něho si ponechal, část odprodal nebo směnil za výhodnější statky. Na jižníMoravě vlastnil
např. Velké Bílovice a Podivín, na východní Moravě majetky kolem Napajedel a již zmiňovaný a
stranou ležící Potštát. K jeho nejvýznamnějším hradům a panstvím na Moravě patřil Bouzov a
nedaleký Špránek, hrad Pyšolec nad řekou Svratkou (dnes je to jen zřícenina), Moravská

Třebová, Kunštát a Boskovice. Na Bouzově ale podobně jako jeho otec nesídlil a není ani známo,
že by hrad navštívil.
Z poděbradské větve sehrála v dějinách bouzovského hradu největší úlohu její následující,
třetí generace. O ní si povíme v následující části.

Jiří Marek

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví)
vyhlásila

Fotosoutěž
„Moravská cesta žije“
Jedná se o soutěž amatérských fotograií. Účastníci fotosoutěže posílají barevné nebo černobílé
fotografie formátu nejméně A4 na fotografickém papíru a v běžném elektronickém formátu (CD,
DVD, mail, v případě potřeby lze zajistit v kanceláři MAS) Každý soutěžící může přihlásit do
soutěže maximálně 5 fotografií, které dokumentují život na venkově (jak zde lidé pracují a jak se
baví). Fotografie musí pocházet z území MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Jedná
se o území obcí Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Moravou, Cholina,
Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, Střeň
a Žerotín. – mapa území je zveřejněna na www.moravska-cesta.cz.

Uzávěrka soutěže je 30. září 2009.
Autoři nejlépe hodnocených fotografií získají finanční odměnu (autor fotografie na 1. místě
3000Kč, 2. místo 2000Kč a 3. místo 1000Kč). Pořadí fotografií bude určeno hlasováním
návštěvníků výstav, které proběhnou od 5. října do konce roku 2009. Fotografie budou také
zveřejněny na www.moravska-cesta.cz.
Doručte fotografie, které jsou na zadní straně podepsané s napsaným názvem fotografie.
Součástí zaslaných fotografií je stručná charakteristika soutěžícího, která bude obsahovat
především odkud je, co ho zajímá na fotografování a krátký popis fotografií. Soutěžící svojí účastí
ve fotosoutěži souhlasí s případným použitím fotografií při výstavách a k vydávání propagačních
materiálů vyhlašovatelem soutěže.
Bližší informace Vám poskytne: Ing. Petr David, 774710391

SOKOL BOUZOV – oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si stručně zhodnotit jarní část fotbalové sezóny 2008/2009.
Muži „A“
Naše mužstvo, ač bylo nováčkem soutěže, skončilo v uplynulém ročníku na pěkném 5.
místě I. B třídy KFS Olomouc. Díky pohledné kopané, kterou hráči většinou předváděli,
navštěvoval domácí utkání slušný počet diváků, za což bychom jim rádi poděkovali a věříme, že i
v nadcházející sezóně si cestu na fotbal najdou. Také proto se snažíme neustále zlepšovat
divácké zázemí, aby naši fandové byli spokojeni nejen s fotbalem, ale i prostředím v areálu. Opět
budeme provádět poločasové losování vstupenek o pěkné ceny a připravujeme i dovednostní
soutěž. Touto cestou bychom tedy chtěli pozvat všechny fanoušky fotbalu.
Muži „B“
Mužstvo hrající v Olešnicích se v jarní části podstatně zlepšilo, získalo třikrát více bodů
než na podzim a podařilo se jim prodrat na 5. příčku tabulky. Od nové sezóny vstupuje tento tým
jako samostatný klub 1. FC Olešnice a my tomuto mužstvu přejeme, aby se jim v boji o postup do
III. třídy dařilo lépe, než doposud.
Tabulka – muži „A“, I. B třída, skupina B
1. Dub na d Mor. 16 6 4 59 : 33 54
Mohelnice
16 5 5 70 : 30 53
Hlubočky
15 4 7 60 : 30 49
4. Bohuňovice
15 2 9 56 : 36 47
5. Bouzov
13 3 10 55 : 52 42
6. Černovír
12 4 10 43 : 39 40
7. Slavonín
12 4 10 35 : 34 40
8. Lutín
11 5 10 52 : 42 38
9. Červenka
9 4 13 40 : 42 31
10. Chválkovice 8 6 12 43 : 45 30
11. Drahlov
8 6 12 38 : 63 30
12. Paseka
8 3 15 33 : 57 27
13. Příkazy
7 5 14 44 : 55 26
14. Horka
2 3 21 21 : 91 9

Tabulka – muži „B“, IV. třída, skupina B
1. Grygov 14 3 1 55 : 19 45 2.
2. Králová
12 3 3 62 : 22 39 3.
3. Mladeč
11 2 5 42 : 20 35
4. Mor. Hůzová
9 3 6 37 : 40 30
5. Bouzov B
7 3 8 34 : 35 24
6. Příkazy B
4 7 7 30 : 42 19
7. Nedvězí B
5 2 11 13 : 32 17
8. Tršice
4 4 10 26 : 42 16
9. Luká
3 6 9 22 : 37 15
10. Štěpánov B
2 5 11 26 : 58 11

Přípravka
V uplynulém ročníku se představili také naši nejmenší fotbalisté a pod hlavičkou FKM
Konice “A“ s přehledem vyhráli Okresní přebor mladších přípravek. O tento velký úspěch se
zasloužili tito borci: Natálie Čampišová, Vojtěch Machala, Pavel Mejzeš, Daniel Rosenberg, Daniel
Leibner, Filip Leibner, Jan Šimko, Tobiáš Řezníček, František Majer a Patrik Zapletal. Úspěšným
trenérem mužstva je Radek Zapletal.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům a trenérům za reprezentaci
Bouzova a všem fanouškům za jejich podporu. Dále také děkujeme všem našim sponzorům.
Sponzoři Sokola Bouzov: Obecní úřad Bouzov, multigate, a. s., Fortuna sázková kancelář, a. s.,
Stavební firma Tomek, DCD Ideal Slavětín, Pivovar Litovel, MJM Litovel, AZ stavebniny Litovel,
Bouzovská pila, s r.o., PRODOS Hvozdečko, Sklářská minihuť a Galerie v podhradí Bouzov, Zenit
Červená Lhota, ZLKL Loštice, Hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně, Arboretum Bílá Lhota, Stáj
Pokorný Bouzov, Sportovní minikáry, Jiří Švec, David Škrabal.

Rozpis utkání FK Sokol Bouzov – podzim 2009
9.8.
16.8.
23.8.
30.8.
6. 9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
31.10.
8.11.
15.11.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE

16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
15,30
15,00
15,00
14,30
13,30
13,30
13,00

BOUZOV
Bohuňovice
BOUZOV
Lipová
BOUZOV
Slavonín
BOUZOV
BOUZOV
Mohelnice "B"
BOUZOV
Paseka
BOUZOV
Červenka
Příkazy
BOUZOV

Příkazy
BOUZOV
Drahlov
BOUZOV
Moravský Beroun
BOUZOV
Černovír
Hlubočky
BOUZOV
Velký Týnec
BOUZOV
Chválkovice
BOUZOV
BOUZOV
Bohuňovice
Za Sokol Bouzov
Petr Formánek

Jubilanti
Září
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Pan

Jiřina Šimková
Jaromír Vařeka
Ludmila Michlová
Zdeněk Rosí
Bedřich Motzke
Anna Lakomá
Zdeněk Nejedlý
Marie Frodlová
František Rec Ing.
Eva Koukalová
Jaroslav Nosek

Podolí
Podolí
Bouzov
Bouzov
Kovářov
Bouzov
Hvozdečko
Blažov
Kadeřín
Hvozdečko
Bouzov

Říjen
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan

Antonie Borovičková
Jitka Franková
Marie Maksantová
Stanislav Finsterle
Vlasta Vařeková
Slavomil Zeman

Obectov
Hvozdečko
Podolí
Bouzov
Podolí
Hvozdečko

Paní
Pan
Pan

Štěpánka Finsterlová
Josef Filip
Josef Koukal

Blažov
Bouzov
Hvozdečko

Pranostika
Září
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Září, na léto jde stáří.
Na Panny Marie narození /8. září/, vlaštoviček shromáždění.
Kolem svatého Václava, nové léto nastává.
Říjen
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Svatý František /4. října/ zahání lidi do chýšek.
Na svatého Šimona /28. října/ přikluše k nám zima tiše.

Maminčiny recepty
Osvěžující letní bábovka
500 g tvarohu, 120 g změklého másla, 200 g moučkového cukru, 400 ml mléka, 1 sáček
želatiny (20 g), dětské piškoty, hrst borůvek
Postup:
Želatinu vsypeme do 200 ml mléka a necháme 10 minut nabobtnat. Pak za stálého míchání
zahříváme, dokud se nerozpustí, ne až k bodu varu, nesmí vařit. Odstavíme. Do mixéru
nalijeme zbylých 200 ml mléka, teplé mléko se želatinou, cukr a změklé máslo. Rozmixujeme a
pak po částech přidáváme tvaroh. Všechno rozmixujeme dohladka. Bábovkovou formu
vypláchneme studenou vodou a na dno nasypeme trochu borůvek. Zalijeme trochou
rozmixované hmoty, naskládáme piškoty, posypeme borůvkami a tak pokračujeme do
vypotřebování. Poslední vrstva jsou piškoty.
Formu umístíme do ledničky a bábovku necháme několik hodin ztuhnout.
Formu i s obsahem ponoříme na chvilku do hodně horké vody, bábovku vyklopíme na talíř a
dáme znovu na chvíli do ledničky (horká voda způsobí změknutí povrchu, který se trochu
rozteče, ale v ledničce zase ztuhne).

Zapečené těstoviny
Máte rádi klasické české šunkofleky? Pak Vám doporučujeme ochutnat jejich italskou
variantu.
350 g těstovin, 50 g másla, 50 g hladké mouky, 600 ml mléka, sůl a pepř, 150 g sýra s modrou
plísní, 150 g kvalitní šunky na plátky, 3 rajčata na plátky, 25 g strouhaného tvrdého sýra
(zkuste nazlátlý mimolete)

Těstoviny uvařte podle návodu, uvařené sceďte.
Zatímco se těstoviny vaří, rozehřejte v hrnci máslo, přisypte mouku, udělejte jíšku a pak vlijte
mléko. Za stálého míchání nechte zhoustnout; osolte a opepřete.
Plísňový sýr pokrájejte nadrobno nebo rozdrobte a vmíchejte do bešamelové omáčky. Nechte
ho rozpustit a pak vše přelijte přes těstoviny.
Směs dejte do zapékací formy. Proložte plátky šunky i rajčat a posypte strouhaným sýrem.
Zapékejte v předehřáté troubě na 200 °C asi 25 minut, aby povrch byl zlatavý a sýr se
rozpustil.
Variace, které si zamilujete
S pikantní hořčicí: Namísto plísňového sýra vmíchejte do bešamelové omáčky jemně
nastrouhaný tvrdý sýr spolu se lžící kvalitní kremžské hořčice. Dobře rozmíchanou omáčku
pak přelijte přes těstoviny.
Smetanovo-sýrová: Nahraďte plísňový sýr strouhaným tvrdým, např. žlutým mimolete nebo
uzeným sýrem. Omáčku zjemněte dvěma lžícemi smetany ke šlehání. Posypte týmž sýrem,
který jste dali do omáčky.

