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Víte, že ...

· 31. července se konaly ve Svojanově velmi
zdařilé oslavy 100 let založení SDH spojené se sjezdem rodáků
· na Olešnicích se začalo budovat dětské
hřiště
· 13. a 14. srpna se v prostorách hradního
parku v rámci hudebního festivalu Moravské hrady cz. konaly koncerty české a slovenské hudební špičky
· 27. a 28. srpna se bude konat 10. ročník
balonové fiesty „Balony nad hradem“, viz
http://balonynadhradem.aspone.cz
· k 31. 07. 2010 bylo u OÚ Bouzov uzavřeno
55 sňatků

Upozornění
1) Žádáme občany, aby do 30. září 2010 uhradili poplatek za odpady za rok 2010 a zálohu na vodné za II. čtvrtletí 2010.
2) Odvoz fekálií provádí pan Zdeněk Hrubý,
tel. 737 417 144
3) Od 1. 9. 2010 bude v Kovářově – bývalé
škole, pan Jiří Novák zajišťovat služby spojené s opravou veškeré obuvi

Příspěvky
V letošním roce proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Je dobré si připomenout, jaká
opatření se realizovala v rámci oprav, rekonstrukcí či investiční výstavby v posledních
čtyřech letech v naší obci:
2007
- dokončení úprav v základní škole Bouzov
a školní jídelně v Bouzově
2008
- přípravné práce na vypracování územního
plánu obce
- oprava kapličky, autobusové čekárny a boží
muky ve Hvozdečku
- rozšíření veřejného osvětlení v Bouzově
- oprava veřejného osvětlení v Kozově

č. 4/2010
- opravy místních komunikací
- výměna části vodovodního potrubí na přivaděči pro Bouzov
- ve spolupráci s Olomouckým krajem opravy silnic Slavětín – Bouzov, Kozov – Blažov
a Kozov – Svojanov
2009
- rozšíření teplovodních rozvodů a navýšení
výkonu kotelny v Bouzově o 1 MW
- výstavba nové tělocvičny v Bouzově
- rekonstrukce zdravotního střediska Bouzov
včetně vytvoření další bytové jednotky
- vybudování dvou dětských hřišť v Bouzově
- vybudování dětského hřiště ve Hvozdečku
- oprava části střechy obecního úřadu a fasády
- oprava kapliček Svojanov, Kadeřín a Blažov
- výsadba zeleně na hřbitově
2010
- rekonstrukce autobusových zastávek a veřejného osvětlení Kadeřín, Blažov a Jeřmaň
- vybudování dětského hřiště Olešnice
- oprava kapličky Podolí
- rekonstrukce bývalých garáží obecního úřadu na muzeum historie a tradic obce a řemesel
- oprava fasád budov na hřišti Bouzov a obecní budovy v Blažově
- oprava hasičské nádrže a zbrojnice ve Svojanově
- zastřešení venkovního posezení na fotbalovém hřišti v Bouzově
- rekonstrukce dalších cca 500 m vodovodního přivaděče pro Bouzov
- ve spolupráci s Olomouckým krajem se podařilo zajistit opravu silnice mezi Jeřmaní
a Kozovem
Důležitým mezníkem pro obec v letošním
roce je i schválení prvního územního plánu,
jehož příprava trvala více jak dva roky. Jedná se o velmi závažný dokument řešící další
rozvoj obce.
Po dlouholetém jednání s Olomouckým
krajem se podařilo naši obec zařadit spolu
se Starým Městem do programu zaměřeného
na rozvoj turistického ruchu. V rámci tohoto

programu budou vyhlašovány jednotlivé výzvy a v období let 2011 – 2014 se budou realizovat následující projekty:
- úprava náměstí Bouzov
- sportovní areál Bouzov
- rozhledna na Bakuli
- osvětlení hradu včetně úprav příjezdových
komunikací
Dále se jedná o rekonstrukci kulturního
domu v Podolí včetně vybudování přírodního
koupaliště.
Na výše jmenované akce se v současné
době zpracovávají potřebné projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
Dále se zpracovává projekt řešící úpravy
Blažovského potoka od Kozova do Kadeřína.
V rámci tohoto projektu vzniknou další vodní
plochy a tůňky. Projekt úpravy Blažovského
potoka přes obec Kozov řeší Vodohospodářská správa Prostějov.
Je zpravována dokumentace na rekonstrukci úpravny vody v Bouzově včetně vybudování dalších dvou vrtů, které budou řešit
zvýšenou potřebu pitné vody pro další rozvoj
obce. V současné době se vyřizuje stavební
povolení.
Toto je nástin možného programu v dalších čtyřech letech pro nové zastupitelstvo
obce. Kromě tohoto výčtu se budou řešit i další drobnější akce v závislosti na dotačních

programech (kapličky, dětská hřiště, opravy
obecních budov).
Musí se pokračovat v přípravě na vybudování čističky odpadních vod, kde v I. etapě by
se řešily obce Bouzov, Doly, Podolí a Jeřmaň.
Veškerá tato opatření vyžadují pochopitelně velkou potřebu finančních prostředků.
Možným zdrojem by mohlo být i navrácení
cca 2000 ha pozemků bývalému Lesnímu
družstvu obce v Bouzově. Kromě pozemků
se také jedná o několik budov.
Po sedmiletém soudním sporu je stále
velká naděje na získání tohoto majetku.
Vrchní soud rozhodl v náš prospěch a vše
se vrátilo znovu na další projednání. O celé
věci se bude rozhodovat v měsíci září. Věřme v úspěch, protože tento majetek by obci
přinesl trvalý příjem do obecního rozpočtu.
Zúročila by se tak dlouholetá náročná práce spojená se získáním potřebných dokladů
a přípravou soudního řízení.
Protože v měsíci říjnu proběhnou volby
do zastupitelstva obce, je třeba poděkovat
současnému zastupitelstvu, které je zvoleno
z řad nezávislých kandidátů a strany lidové,
za odvedenou práci při naplňování náročného programu a nově zvoleným, aby dále pokračovali v realizaci všech důležitých kroků
pro další rozvoj obce.
Ing. Zdeněk Foltýn, starosta

Vodovod Bouzov

celoročně. Z toho důvodu se také řeší další
možné vrty v dané lokalitě.
V rámci provozního řádu vodovodu je prováděn pravidelný odběr vzorků vody a vodovod je monitorován i hygienou.
V každém ročním období, při využití samospádového vodovodu, dochází pochopitelně
k určitým změnám. Do vody se na rezervoáru dává sagen a na odtoku se přidává chlór.
Tímto opatřením dochází k likvidaci případných mikroorganismů živočišného původu.
Nejhorší pro vodovodní řad byla období, kdy
voda netekla vůbec. Tím docházelo ke znečištění vodovodního řadu, ve kterém vznikaly usazeniny, které komplikují dodávku pitné
vody dodnes. Postupně dochází k výměně
přivaděče z oblasti Kadeřína. I v letošním
roce bude vyměněno cca 500 m potrubí. Je
zpracována projektová dokumentace řešící
další dva nové zdroje a rekonstrukci zastaralé úpravny vody. V současné době se řeší
stavební povolení.

Vodovod zásobující občany Bouzova má
dva zdroje. Jedním jsou provedené zářezy
v oblasti Kadeřína, kde je vybudován systém
sběrných jímek, z kterých samospádem přichází voda do rezervoáru. Tento systém je využíván převážnou část roku s tím, že v případě nedostatku vody je využíván druhý zdroj,
tj. vrty, ze kterých jde voda přes úpravnu rovněž do vodojemu. Vzhledem k vydatnosti jednotlivých zdrojů je nutná kombinace obou.
Samospádový vodovod je ovlivněn počasím
a prostředím, ve kterém se zářezy vyskytují.
Těžbou dřeva, která se v této oblasti provádí a prudkými dešti, které jsou stále častější,
dochází ke změně poměrů v této lokalitě, což
se projevuje znečištěním vody. Dnes máme
vytvořen konečně mechanismus, že v případě přívalových dešťů dojde k zastavení tohoto zdroje a využívají se vrty. V případě, že se
znečištěná voda dostane do rezervoáru, je
třeba jeho objem čítající 120 m³ dostat co
nejrychleji ven. K dnešnímu dni jsou funkční
dvě místa, která pomohou toto řešit, ale je
třeba pomoc odběratelů vody - občanů, aby
odpustili zakalenou vodu z přípojek. Tímto
opatřením zajistíme všichni okamžitou výměnu znečištěné vody.
Je nutné si uvědomit, že kdybychom chtěli zajistit vodu pouze z vrtů, musela by se
značně zvýšit cena vodného. Navíc vydatnost
současných vrtů nepokryje potřebu vody

V případě převodu provozování vodovodu
na odbornou organizaci by veškeré náklady
související s údržbou a případnou výstavbu
vodovodu řešila tato organizace z příjmů od
odběratelů, navíc by byl problém se získáváním dotací pro tuto organizaci.
Je nutné konstatovat, že zatím současné
náklady nepokrývají tržby z vodného.
O dalším „osudu“ vodovodu bude muset
rozhodovat nové zastupitelstvo.

Z D Ě J I N

B O U ZO V S K É H O

17. Bouzovský hrad v době Kunštátů a Poděbradů
V několika
předchozích
částech našeho putování
dějinami jsme
samotnému
bouzovskému hradu a jeho stavebním proměnám věnovali jen velmi málo pozornosti. Dnes se proto naopak pokusíme ukázat, jak se jeho celková podoba vytvářela
v době, kdy byl v držení mocných rodů Kunštátů a Poděbradů.
Na začátku připomeneme několik již
známých faktů. Rod Kunštátů získal hrad
od markraběte Jošta v podstatě v takovém
stavu, v jakém stál již v době, kdy Bouzov
vlastnili Vildenberkové. Vzhledem k mnohaletým bojům se svým bratrem Prokopem, které se z velké části odehrávaly na
Moravě, zajímal Jošta hrad zejména z hlediska jeho obranyschopnosti, a proto nechal místo původního dřevěného ohrazení
vybudovat kamennou hradbu kolem celého předhradí a další kamennou zeď kolem
samotného hradu. Protože však na hradě
nebydlel, neměl čas ani zájem nějakým
způsobem rozšiřovat jeho obytné a reprezentační prostory.
Stejně tak tomu bylo i v letech, kdy hrad
patřil prvním příslušníkům kunštátského
rodu. Také oni - Heralt starší i jeho synové
Heralt mladší a Jiří – na hradě nebydleli
a jak již víme, peníze na opravu hradního
paláce, které od Jiřího dostal Jan Puška
z Otaslavic, použil tento jeho purkrabí především ke svému vlastnímu obohacení,
a palác proto dále zůstal nezměněn.
Čilý stavební ruch začal na bouzovském
hradě až v první polovině 15. století, kdy
hrad vlastnila další větev kunštátského
rodu – Poděbradové. A právě příslušníci jejich třetí generace, do níž mimo jiné patřili
Boček III. mladší, jeho bratr Viktorin a jeho
syn Jiří, pozdější český panovník, přispěli
k tomu, že se bouzovský hrad změnil jak

HRADU

z hlediska opevnění, tak také z hlediska
jeho stavebního uspořádání.
Je pravděpodobné, že se nikdy nepodaří
přesně určit, které konkrétní práce byly na
hradě prováděny v době jednotlivých vládnoucích Poděbradů. Můžeme ale s jistotou
předpokládat, že v prvních desetiletích
15. století byla pozornost věnována především opevňovacím pracím. Již jsme hovořili o tom, že páni z Poděbrad patřili k předním zastáncům a podporovatelům husitských myšlenek, a proto museli počítat
s tím, že jejich sídla se stanou cílem útoků
všech nepřátel kalicha. Teprve po skončení husitských válek, v době, kdy hrad patřil Jiřímu z Poděbrad, nastalo v Čechách
alespoň na určitou dobu klidnější období,
v němž byl čas i na stavbu světských staveb, zejména paláců.
Zkusme se přenést zpátky do doby po
roce 1450 a vypravme se na hrad. Co by
nás asi čekalo? Vyjdeme z městečka pod
hradem a pokud budeme mít štěstí, můžeme si prohlédnout místní trh, který se zde
pravidelně koná již od doby prvních Kunštátů. na náměstíčku, do kterého ústí také
cesta z blízké Farářovy Lhoty, která stávala
v místech dnešního kostela sv. Maří Magdaleny a pivovaru. Ke hradu jsme mohli
i tehdy dojít pouze jedinou možnou přístupovou cestou – od jihu, protože ze všech
ostatních stran chránily hrad prudké srázy,
které by tvořily přirozenou ochranu hradu
před útočícími nepřátelskými vojsky. Cesta
ke hradu ovšem nevedla parkem, ale po víceméně holém úbočí a alej byla vysázena
teprve v 19. století
U první branky, která je umístěna v dřevěné hranaté baště, nás vítá dnešní průvodce, purkrabí Jan Svojše ze Zahrádky,
který býval dlouhá léta významným husitským hejtmanem. Jeho pán, král Jiří z Poděbrad, žije v této době již trvale v Praze,
a proto nebudeme panstvo rušit. A purkrabí hned ukazuje první část opevnění: nově
zrekonstruovanou hradbu, až pět metrů
vysokou, táhnoucí se v podobě nepravidel-

ného oválu kolem celého hradu. Hradbu
nechali Kunštáti z jižní strany, odkud by byl
hrad nejspíš napaden, posílit ještě dvěma
kruhovými baštami, které by pomáhaly zachytit první nápor nepřítele.
Hned za vstupní brankou je hluboký příkop, tvořený dvěma částmi, které obepínají jednak předhradí, jednak samotný hrad.
Přes příkop přecházíme po dřevěném,
v horní části padacím, mostě do předhradí. Tam kolem sebe vidíme nízká dřevěná
stavení, která slouží k zajištění hospodářského chodu hradu, k ubytování hradní posádky a čeledi. Sem tedy páni z Poděbrad
přenesli z vnitřního hradu, který slouží
pouze jim, veškerou správu.
Dále nás purkrabí vede přes druhou,
vnitřní část příkopu, po dalším dřevěném
mostě do samotného hradu. Ten je obklopen další, vnitřní hradbou, kterou asi před
padesáti lety nechali přestavět a zpevnit
pěti kruhovými baštami páni z Kunštátu. Uprostřed nádvoří samotného hradu,
na kterém se zastavujeme, je vyhloubena
studna, která by i v době vojenského obležení zajišťovala hradní posádce dostatek
vody.
Po naší levé ruce máme nejstarší dřevěnou budovu, stojící při jižní straně hradeb.
Ta byla postavena již v době, kdy hrad patřil Vildenberků. Páni v ní tehdy měli své
soukromé a reprezentativní místnosti.
Je ovšem pochopitelné, že purkrabí nám
nejprve ukazuje největší chloubu hradu –
před několika lety nově vzniklý kamenný
dvoupatrový palác při severní straně hradeb, který v tehdejším stylu vrcholné gotiky nechal postavit současný bouzovský
pán, král Jiří z Poděbrad. Postavit nový palác se přitom chystal už jeho otec Viktorin,
ale povinnosti v husitském vojsku mu vyčerpávaly veškerý jeho čas i energii. Do tohoto paláce jsou také soustředěny veškeré
místnosti panstva, včetně nového hlavního
rytířského sálu hradu. Ten původní, který
byl umístěn ve starém vildenberském paláci, již přestal sloužit svému původnímu
účelu, a proto z něho udělali prachárnu
a zbrojnici.

Napravo od brány do hradu se jdeme
podívat na bergfrit, mohutnou kulatou
věž, která by plnila svou funkci především
v době vojenského napadení hradu. Proto ji také stavitelé umístili tak, aby chránila jediný vchod do hradu. A k čemu slouží
v době míru? Jak sděluje purkrabí, v jejím
tmavém sklepení je umístěna hradní hladomorna, kam on sám zavírá potrestané
poddané (jen pro upřesnění – jde o věž,
dnes zvanou Búzovka).
Pochopitelně nás zajímá, co chystá purkrabí pro nejbližší léta. Kromě jiného by
chtěl pokračovat ve vnitřních úpravách paláce a v budování dalších částí hradního
opevnění. Jdeme se podívat severně od
Búzovky, kde má v plánu nechat na původním parkánu postavit terasu, na kterou by
bylo možné umístit v případě potřeby několik děl.
A zde naše společná prohlídka tehdejšího hradu končí. Je samozřejmé, že celý
areál hradu a jeho okolí jsme si prohlédnout nemohli, a je také možné, že některé
údaje pana purkrabího nebyly zcela přesné. Přesto nás ale prohlídka velmi zaujala
a doufáme, že byla sice první, ale zdaleka
ne poslední.
Jiří Marek

Viděli jsme fotografie ve Svojanově.
V sobotu 31. července 2010 jsme se zúčastnili oslav stého výročí založení Hasičského
sboru ve Svojanově. Samozřejmě, že bylo
co slavit. Místní prohlásili, že tolik známých
i neznámých příznivců se ve Svojanově již
dlouho nesešlo.
Pro nás však zlatým hřebem sobotního
odpoledne byla prohlídka výstavy fotografií
pana Kopky. Zdařilé představení souboru
černobílých a barevných fotografií v čistě
upravených prostorách bylo skutečným pohlazením po duši. Nelze přehlédnout obrovský význam předložených fotografií jak historických dokumentů, ale také citlivé umělecké zpracování jednotlivých okamžiků, zachycených objektivem fotoaparátu. Zvláště
černobílé fotografie, při jejichž tvorbě je při
hře světla a stínů mnohdy potřeba čekat na
správný čas stisknutí spouště fotoaparátu
celé hodiny a někdy i dny, hovoří o profesionalitě autora. Snímek nesoucí název Inverze
je dokladem pohotovosti fotografa.
Škála pohledů na hrad Bouzov ze strany
od Svojanova byla pro nás novým poznáním.
Také barevné fotografie, na nichž jsou zachyceni občané poklidně sedící u plotu a nebo
při významných událostech jsou důležitým
svědkem toho, jak se ve Svojanově žilo. Mnozí
lidé poznali na fotografiích jak sebe v mladších letech, tak své příbuzné a známé, kteří
již nejsou mezi námi. Díky, pane Kopko, že
jste takovou výstavku pro nás připravil. Přejeme Vám ještě hodně pěkných zážitků při Vaší
činnosti.
Manželé Kubovi z Mohelnice

V sobotu 31. července 2010 jsme navštívili
své známé ve Svojanově a velice nás potěšila společenská událost, se kterou jsme se
zde setkali.
Tento den se konala oslava 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů ve Svojanově, spojena se sjezdem rodáků. Oslava začala slavnostní mší v nově opravené
kapli. Po obědě jsme shlédli průvod hasičů
v historických uniformách, mladých hasičů
a návštěvníků oslavy. Na návsi následoval
krásný projev o historii hasičů ve Svojanově.
Součástí programu bylo předvedení hasičského útoku vodou a pěnou, což byl především zážitek pro děti. Ukázku hašení předvedl dětský hasičský sbor z Bouzova.
K oslavě připravil p. Václav Kopka grafický pamětní list a též výstavu fotografií
z Bouzovského kraje a další dokumentární
fotografie v místní knihovně a v nově opravené hasičské zbrojnici. Uspořádání tak
hodnotné výstavy není obvyklé. Místní hasičský sbor vydal dokumentární publikaci
o Svojanově.
Velice nás překvapila výborná organizace celé akce. Bylo zajištěno občerstvení jak
pro velké tak malé návštěvníky, místní ženy
upekly v chlebové peci na uvítanou koláčky. Hrála zde živá hudba, dechovka. Oslavy se zúčastnilo přes dvě stě návštěvníků.
K hojné návštěvnosti přispělo i krásné počasí.
Martina Kotrbáčková, Klecany

Jubilanti
Září

Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan

Pavel Vyroubal
Jitřenka Studená
Ludmila Michlová
Olga Pechová
Marie Reifová
Alena Leibnerová
Anna Lakomá
Marie Krobotová
Aloisie Recová
Marie Frodlová
Miloslav Blažek
František Rec Ing.
Petr Frodl

Kozov
Kozov
Bouzov
Bouzov
Obectov
Bouzov
Bouzov
Olešnice
Bouzov
Blažov
Jeřmaň
Kadeřín
Blažov

Říjen

Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní

Jozef Podsklan
Marta Pluháčková
Marie Ulrichová
Jarmila Holušová
Marie Maksantová
Eva Adamcová
Josef Hyjánek
Zdeněk Zatloukal
Vlasta Vařeková
Štěpánka Finsterlová

Bouzov
Kozov
Bouzov
Kadeřín
Podolí
Bouzov
Bouzov
Olešnice
Podolí
Blažov

FOTBALOVÝ klub SOKOL BOUZOV
Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si stručně zhodnotit fotbalovou sezónu 2009/2010. Naše mužstvo před sezónou
posílilo o několik zkušených hráčů a vytkli jsme si za cíl postup do vyšší soutěže, což se nám
celkem suverénně podařilo.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem fanouškům za jejich podporu. Dále také děkujeme všem našim sponzorům.
Nyní už se těšíme na novou sezónu a věříme v podporu fanoušků, které tímto na naše zápasy
zveme.

Rozpis utkání FK Sokol Bouzov – podzim 2010

8.8.
15.8.
22.8.
28.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
2.10.
10.10.
16.10.
24.10.
30.10.
7.11.
14.11.

NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
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
Šumvald
BOUZOV
Mor. Beroun
BOUZOV
BOUZOV
Leština
BOUZOV
Vikýřovice
BOUZOV
Šternberk
BOUZOV
Loučná n. D.
Medlov
BOUZOV

Medlov
BOUZOV
Štíty
BOUZOV
Štěpánov
Troubelice
BOUZOV
Písečná
BOUZOV
Loštice
BOUZOV
Bludov
BOUZOV
BOUZOV
Šumvald

TJ SOKOL BOUZOV
Ve dnech 12. a 13. června
úspěšně proběhly oslavy stého
výročí založení Sokola Bouzov.
V sobotu sehrála fotbalové utkání stará garda Bouzova s Červenkou, následoval mistrovský zápas
mezi Bouzovem a Červenkou, před kterým
byl našemu mužstvu předán pohár pro vítěze
I. B třídy skupiny B z rukou zástupců Krajského fotbalového svazu Olomouc. Po utkání, ve
kterém domácí zvítězili 5:1, probíhaly oslavy
postupu spojené s diskotékou Ládi Sovjeta.
Nedělní pokračování oslav zahájila mše
v kostele, poté se konala v Radničním sále
slavnostní schůze, které se zúčastnilo ze 150
pozvaných současných i bývalých členů Sokola necelých 60. Na schůzi byla dle dostupných materiálů stručně zhodnocena stoletá činnost organizace, svůj proslov pronesl
starosta obce ing. Zdeněk Foltýn a zástupce
Regionálního sdružení ČSTV pan Jaroslav
Novák. Poté byli oceněni zasloužilí členové
Sokola. Nejvyšší možné vyznamenání udělované Českým svazem tělesné výchovy, medaili za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu, obdržel z rukou zástupce RS ČSTV pan
František Písek. Čestným odznakem ČSTV
byli oceněni Mgr. Miroslav Nosek, Mgr. Miloslav Zukal, František Kukrle, Zdeněk

Dvořáček, Ing. Jan Adamec a Jiří Vlček
a čestným uznáním ČSTV Marta Adamcová,
Olga Štajncová, Václav Vařeka, Jiří Kolavík a Petr Formánek.
Po obědě následovala prohlídka Bouzova
(Galerie v podhradí, nová tělocvična atd.) a na
fotbalovém hřišti byl připraven bohatý zábavný program s CK BAVI. Vystoupila zde popová
škola Olomouc předvádějící ABBA show, kouzelnická show českého Coperfielda – Magic
Sebastian, mažoretky Golden Bees z Litovle, k vidění bylo cvičení tatínků s dětmi ze
Sokola Tovačov s názvem Sedm statečných,
k nim se přidaly i maminky s vystoupením
Tančí celá rodina, následovalo cvičení žen
Sokola Náklo, fotbalové utkání benjamínků,
soutěže pro děti se šaškem Viky, bohatá tombola s hlavní cenou, kterou je let horkovzdušným balónem. V průběhu a na závěr odpoledne proběhlo vystoupení country skupiny
A. M. Úlet. Po celou dobu byla k vidění výstava
z historie Sokola Bouzov.
Za zdárný průběh akce je nutno poděkovat
přípravnému výboru celé akce, Obecnímu
úřadu v čele se starostou ing. Foltýnem, SDH
Bouzov a v neposlední řadě všem členům
i nečlenům Sokola, kteří se jakýmkoliv způsobem na průběhu akce podíleli.
Sokol Bouzov:Petr Formánek

Pranostika
Září jezdí na strakaté kobyle.
Na svatého Václava, každá pláňka dozrává.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
O Marie narození, vlaštovek tu více není.
Na Ludmily světice obouvej střevíce.
Jaké počasí v září, tak se i březnu daří.

Teplý říjen – studený listopad.
Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné
měj, po svatém Lukáši, za ňadra je dej!
Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Studený říjen – zelený leden.
Svatá Hedviky medu do řepy přimíchá.

Vaše recepty
Maso podle Michala Davida

¾ kg vepřové kýty nebo kuřecích řízků
3 vejce
2 lžíce solamylu
1,5 lžíce maggi
1,5 lžíce majoránky
1 lžička soli
¼ lžičky pepře
½ lžičky mletého kmínu
½ lžičky kari
½ lžičky worchestrové omáčky
trochu chilli
8 – 10 stroužků česneku
Postup:
Maso nakrájíme na řízky a lehce naklepeme.
Ostatní suroviny smícháme. Do této směsi
namáčíme řízky a skládáme do misky nebo
jiné nádoby. Zbytkem marinády je zalijeme,
nádobu uzavřeme, dáme do ledničky a necháme uležet. Pak rychle opékáme z obou
stran na oleji. Takto naložené řízky prý vydrží v ledničce i dva měsíce.

Salát s fazolemi a kukuřicí
250 g těstovin
1 plechovka červených fazolí
ve slaném nálevu
1 plechovka sterilované kukuřice
150 g zakysané smetany
1 lžička sušené bazalky,
hrst posekané zelené petrželky
sůl, pepř,

Postup:
Těstoviny uvaříme ve
slané vodě. Fazole scedíme a propláchneme,
kukuřici jen scedíme.
Všechno smícháme dohromady. Ve smetaně
rozmícháme sůl, pepř
a bazalku. Vmícháme
do salátu společně
s petrželkou. Promícháme a podle potřeby dochutíme solí,
pepřem, případně chilli omáčkou. Necháme
v chladu odležet.
Cuketový nákyp

600 g nastrouhané cukety
3 – 4 vejce
150 g bílého jogurtu
1 cibule
6 – 10 stroužků česneku
sůl, mletý pepř, drcený kmín,
velká hrst čerstvého koriandru
80 g anglické slaniny
200 g uzeného masa
80 – 100 g tvrdého sýra
180 g polohrubé mouky
3 lžíce oleje
Po půlce červené
a žluté papriky
Postup:
Cibuli a slaninu nakrájíme nadrobno a osmažíme na rozpáleném oleji dozlatova. Vmícháme rozmačkaný česnek. Cuketu nahrubo
nastrouháme, osolíme a necháme 30 min,
stát. Uzené a papriky pokrájíme na kostičky, koriandr posekáme nadrobno, sýr nahrubo nastrouháme. Z cukety slijeme vodu,
přidáme žloutky, jogurt, osolíme, opepříme,
okmínujeme. Vmícháme mouku, obsah pánve, všechny nakrájené suroviny. Vmícháme
sníh z bílků a špetky soli. Pečeme na 180°C
60 min.
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