Víte, že …
Ø dne 15. června navštívil naši obec president ČR Václav Klaus s manželkou
Ø ve dnech 12. a 13. června proběhly oslavy 100 let založení Sokola Bouzov
Ø 5. června se konal ve Hvozdečku dětský den. Zdařilou akci pod názvem
“Pohádkový les“ pořádali členové SDH
Ø byly zahájeny práce na úpravě garáží ve dvoře OÚ na výstavní prostory
Ø je dokončena výměna veřejného osvětlení v Kadeříně, Blažově a Jeřmani
Ø bouzovští fotbalisté postoupili do I. A třídy
Ø 30. června se bude konat 17.zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů ve Svojanově vás srdečně zve na oslavu
100 let činnosti SDH Svojanov
v sobotu 31. července 2010
Program: 10.00 hod. mše svatá v kapli svatého Gotharda ve Svojanově
13.00 hod. slavnostní schůze hasičů
14.00 hod. ukázka hasičské techniky
Pro návštěvníky bude připravena výstava fotografií a dokumentů, koncert dechové
hudby a občerstvení.

v VE DNECH 27. A 28. SRPNA SE V BOUZOVĚ USKUTEČNÍ 10 ROČNÍK
BALONOVÉ FIESTY „ BALONY NAD HRADEM “

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem organizátorům, kteří zajišťovali program 100 let Sokola Bouzov.
Poděkování a gratulace patří i fotbalistům Bouzova k postupu do I. A třídy.
Děkujeme SDH Hvozdečko za velmi pěknou akci, kterou přichystali pro děti.

Penzion pro důchodce Loštice | Partner pro důstojný život seniorů
V rámci kulturních a společenských akcí realizovaných v Mikroregionu Mohelnicko se
vzájemně potkáváme, ale nevíme o sobě. Chceme to změnit, a proto představujeme
Penzion pro důchodce Loštice, příspěvkovou organizaci zřízenou Olomouckým
krajem.
Jsme pobytová sociální služba CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ a našim partnerem je každý,
především pak senior, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení a jehož momentální zdravotní situace
vyžaduje pomoc někoho jiného.
Posláním týmu odborných sociálních pracovníků v zařízení je snaha, aby člověk
nezůstal nepovšimnut, tedy. aby nezůstal sám ve své opuštěnosti, nemoci nebo
životní beznaději. Do zařízení přijímáme dospělé osoby, zejména seniory se
sníženou soběstačností, kteří dosáhli důchodového věku a nemohou žít běžným
způsobem života ve svém přirozeném prostředí.
Sociální služba chráněné bydlení poskytuje tyto činnosti:
• ubytování (v jednolůžkových či dvoulůžkových bytových jednotkách)
• stravu formou oběda nebo pomoc při jeho přípravě
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky)
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, na
úřady)
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Nabízíme možnost prohlídky Penzionu pro důchodce Loštice | www.ppd-lostice.cz
včetně bytové jednotky, společných prostor a zahrady. Jsme připraveni poskytnou
odbornou pomoc a i konzultaci. Jsme služba a umíme sloužit těm, kteří službu
potřebují.

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
16. Rod Kunštátů na Líšnici
V jednom z prvních vyprávění o dějinách hradu jsme se vypravili na nedaleký Špránek, který
s Bouzovem ke konci 14. století spojovala osoba majitele, tehdejšího markraběte Jošta. Tentokrát se
vypravíme z Bouzova na opačnou stranu, do Líšnice. Proč právě tam? Na líšnickém panství, které ve 14. a
15. století přímo sousedilo s panstvím bouzovským, tehdy sídlila další z větví kunštátského rodu –
líšnická. Její příslušníky bychom neradi v našem vyprávění vynechali, především proto, že někteří z nich
měli s majiteli bouzovského hraduúzké vztahy.
Co je známo o počátcích Líšnice? První zprávy o líšnickém hradu (i když dnes to zní poněkud nezvykle,
ale menší hrad tam skutečně stál), sídlu této kunštátské větve, pocházejí z poloviny 14. století. Jsou tedy
asi o třicet let mladší než první zmínky o hradu bouzovském. Jejich první známý představitel měl časté
kunštátské jméno - Boček. Již tehdy se majetek jeho rodu sestával ze dvou, od sebe poměrně vzdálených
částí. Na jedné straně to byla samotná Líšnice se dvorem, který stál někde uprostřed dnešní vesnice,
dále nedaleké Vyšehorky (původně zvané Vyšehoří), Pavlov a později také Lechovice s dvorem. Druhou
část jeho panství tvořily části vesnic Loučan, Senice na Hané a Seničky.
Se svou ženou Ankou, která ho o několik let přežila, měl Boček celkem osm dětí, z nichž. některé se
vydaly na církevní dráhu. V této souvislosti připomeňme alespoň syna Bedřicha, který působil jako
kanovník v Praze na Vyšehradě a nakonec se stal děkanem olomoucké kapituly. Nejdůležitějšího
světského postavení z Bočkových dětí dosáhl syn Smil, který zastával významné místo na brněnském
dvoře moravského markraběte Jošta a patřil k jeho věrným spojencům. Pro zajímavost připomeňme, že
první Smilovou ženou byla s největší pravděpodobností Kateřina z Vildenberka, dcera nám již známého
dřívějšího majitele bouzovského hradu Beneše z Vildenberka.
Smil zemřel v posledních letech 14. století. Se svými dvěma ženami měl čtyři děti. My se budeme dále
věnovat pouze jednomu z nich, který má k našemu vyprávění nejbližší vztah, k Heraltovi.
S Heraltem se také známe z minulých vyprávění. Byl to právě on, kdo se po smrti bouzovského Bočka
mladšího z poděbradské větve stal asi v roce 1430 poručníkem tehdy ještě nezletilého Jiřího z Poděbrad
a správcem jeho rozsáhlého majetku. Můžeme se právem domnívat, že v těch letech pobýval Jiří často
v našem kraji, ať již na líšnickém, nebo na bouzovském hradě. A byl to také Heralt, s kým se v roce 1434
mladý Jiří zúčastnil na straně umírněných husitů a katolického panstva rozhodující bitvy u Lipan.
Brzy potom se Jiří stal plnoletýma Heraltovo poručnictví skončilo. Je zajímavé, že líšnický pán i nadále
spravoval hrad Bouzov, což podle některých autorů svědčí o přátelském vztahu těchto dvou mužů.
Od té doby se Heraltovy osudy rozvíjely velmi bouřlivě. Tehdy byl českým králem zvolen Zikmund
Lucemburský a vládu nad Moravou měl v rukou jeho zeť Albrecht Rakouský. Heralt se s Albrechtovým
jmenováním odmítal smířit a začal v okolí napadat majetky jeho spojenců. Je jasné, že Heraltovo
pustošení cizích vesnic nezůstalo bez odezvy. Albrecht udeřil se svým vojskem na Líšnici, dobyl
Heraltovo sídlo a věnoval je svému zemskému hejtmanovi Janovi z Lomnice. Samotný Heralt byl veřejně
označen za „zemského zhoubce“ a povolán k zemskému sněmu do Olomouce a pak do Brna, aby se
zodpovídal ze svých činů. Ovšem na žádné z těchto zasedání se nedostavil a svou nepřítomnost na nich
ani neomluvil.
Také samotný závěr Heraltova života byl velmi vzrušený. Kvůli sporu s městem Brnem se tam Heralt,
který tehdy sídlil v Boskovicích, v roce 1444 rozjel. Jel tam bez obav, protože brněnští páni mu zvláštním
listem zaručili bezpečný příjezd, pobyt ve městě i odjezd. Ovšem
při samotném jednání se Heralt dopustil do té doby neslýchaného činu. Svévolně zničil několik pečetí u
projednávaných dokumentů, což byl čin považovaný tehdy za těžký prohřešek proti zemskému soudu.
Heralt byl proto zatčen a na pokyn zemského hejtmana Jana Tovačovského z Cimburka ve věku asi
šedesáti let vzápětí popraven.
Bočkova smrt tehdy vyvolala v kunštátském rodě ostré protesty, Jiří z Poděbrad dokonce uvažoval o
vojenské odvetě proti Brnu. Nakonec se ale vše vyřešilo smírem.
Posledním mužským potomkem líšnické větve Kunštátů se stal jediný Heraltův syn Jan Heralt.
Sňatkem s Johankou z Kravař rozmnožil majetek líšnických Kunštátů o plumlovské panství, do něhož

patřilo také město Prostějov. Až do své smrti působil Jan Heralt jako nejvyšší komorník olomouckého
soudu. V roce 1490, což byl také rok jeho smrti, prodal celé líšnické panství, které tehdy zahrnovalo
např. část Žadlovic, Radnici, Studenou Loučku, část Svojanova (ovšem Svojanova u Maletína), Lechovice
a další vsi, Bočkovi Kunovi z Kunštátu. Líšnický hrad byl ale v té době již asi v troskách, protože se o něm
v tehdejších dokumentech hovořilo jako o pusté tvrzi.
O Bočkovi Kunovi jako pozdějším majiteli bouzovského hradu budeme mluvit někdy příště.
Jiří Marek

Výzva
Obecní úřad Bouzov v souvislosti s budováním síně tradic a bouzovských řemesel žádá občany o
pomoc v získávání historických exponátů pro vybavení tohoto obecního zařízení. Jednotlivé exponáty
budou prezentovat historii našich řemeslníků, kteří na bouzovsku v dřívějších dobách působili.
Jedná se o historické předměty denní potřeby a věci používané v domácnostech. Například staré pivní
sklenice signované pivovary, zejména pivovaru bonzovského a sklenice popřípadě kivety z bouzovské
sodovkárny. Dále staré hodiny i nejdoucí, hmoždíře, hlíněné nádobí, starý kuchyňský stůl, kuchyňské
vyšívané ,,kuchyňky“ na stěnu, obrazy, přeslici ke kolovratu, dřevěné formy na máslo, ,,máselnice“, staré
žehličky ohřívané na plotně nebo uhlím apod., kosisko s luňákem, cep na mlácení obilí, koňský chomout,
staré kuchyňské mlýnky a mašinky, diži na těsto při pečení chleba, kopyst na míchání těsta, různé staré
nářadí a jiné starožitnosti používané v domácnostech. Dále vybavení ševcovské dílny, kovářské dílny,
řeznické nářadí, starou hasičskou uniformu pracovní bílou a vycházkovou, helmu, vycházkovou čepici
plátěnou, sekyrku s opaskem, dále historické listiny, tovaryšské listy, výuční listy různých cechovních
profesí, kroniky, staré mapy bouzovského panství a obcí, staré fotografie a pohlednice z veškeré činnosti
bouzovska, historické písemností různých organizací (hasičů, Sokolů, Orlů, včelařů, JZD Mír Bouzov,
Farního společenství, Kina Bouzov, bonzovského panství apod.
Exponáty je možno obci účelově věnovat pro uvedenou expozici nebo je lze zapůjčit k vystavení, o
čemž bude vystaven OÚ Bouzov doklad.
Pokud se týče listin nebo fotografií, je možno je věnovat nebo zapůjčit a po skenování budou vráceny.
Pokud chcete věnovat pro tuto expozici nějaké exponáty, nahlaste nebo doneste je na Obecní úřad
v Bouzově nebo se spojte s Jiřím Ženožičkou, Bouzov 106, č.t. 485346294, který vám podá informace.
Předem děkujeme za ochotu přispět k vybudování této historické síně tradic našeho kraje a těm, kteří
již přispěli dodáním exponátů rovněž děkujeme.
OÚ Bouzov
Vážení spoluobčané,
od 1.5.2010 zahájila svou činnost půjčovna zahradní techniky TECHING – půjčovna strojů a nářadí.
PROVOZOVNA:
Bouzov 132, 783 25, GSP Loc:49°42‘17.201“N, 16°53‘44.026“E
Stroje lze zapůjčit po předchozí tel.rezervaci.
Tel. 721 703 729 / 776 762 478
Nabídka strojů bude průběžně doplňována. Případné návrhy na stroje,
které byste potřebovali jen občas a nechcete si je kupovat, pište na email: pujcovna-bouzov@email.cz

Věřím, že Vás naše nabídka služeb zaujme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Libor Vařeka - jednatel
CENÍK půjčovny:
Stroj:

Cena za 1 den

Cena za 1/2 dne

Kauce

elektrický štípač VARI 7TON

350,-

210,-

5.000,-

motorová pila STIHL MS 361

540,-

320,-

9.000,-

elektrická pila Husqvarna 321

220,-

130,-

3.000,-

motorový plotostřih Husqvarna 123 HD 65

370,-

220,-

5.000,-

elektrický plotostřih STIHL HSE 61

180,-

110,-

2.000,-

křovinořez STIHL FS 74

270,-

160,-

3.000,-

křovinořez Husqvarna 235R

430,-

260,-

5.000,-

bubnová sekačka DAKR RZS 69 s pojezdem

650,-

390,-

8.000,-

el. vysavač a foukač na listí Flymo GardenVac 2300 Turbo

140,-

80,-

500,-

motorová sekačka Mountfield TDL 484TR s pojezdem

300,-

180,-

4.000,-

průmyslový mokrosuchý vysavač METABO AS 1200

170,-

100,-

2.000,-

kotoučová pila METABO KS 54

200,-

120,-

2.000,-

příklepová vrtačka KRESS SB2 850

220,-

130,-

2.500,-

pneumatické kladivo METABO UHE 22 Multi

250,-

150,-

2.500,-

úhlová bruska KRESS WSE 1200

180,-

110,-

2.000,-

úhlová bruska METABO WX23-230

250,-

150,-

3.000,-

úhlová bruska METABO WX25-230

280,5L PHM + příslušenství
= 200,-

170,-

3.000,-

Pozn. k půjčovnému benzínových 2- dobých strojů nutno dokoupit PHM

Technické parametry strojů:
Stroj:
elektrický štípač VARI 7TON - 230 V, štípací síla 7 tun, max. délka polena 104 cm
motorová pila STIHL MS 361 - lišta 40 cm, výkon 3,4 kW, hmotnost 5,6 kg
elektrická pila Husqvarna 321 - lišta 35 cm, 230 V, 2000 W
motorový plotostřih Husqvarna 123 HD 65 - lišta 60 cm, max.pr.větve 15mm, výkon 0,6 kW, hmotnost 7,3 kg
elektrický plotostřih STIHL HSE 61 - lišta 50 cm, 230 V, výkon 0,5 kW, hmotnost 4,1 kg
křovinořez STIHL FS 74 - výkon 0,7 kW, hmotnost 5,6 kg, strunová hlava
křovinořez Husqvarna 235R - výkon 1,3 kW, hmotnost 7,3 kg, strunová hlava nebo žací nůž
bubnová sekačka DAKR RZS 69 s pojezdem - šířka záběru 69 cm, výkon 3,5 kW
el. vysavač a foukač na listí Flymo GardenVac 2300 Turbo - 230 V, výkon 2300 W
rotační sekačka Mountfield TDL 484TR s pojezdem - šířka záběru 46 cm, výkon 3,7 kW, hmotnost 30 kg
průmyslový mokrosuchý vysavač METABO AS 1200 - max. průtok vzduchu 60 l/s, 230 V, 1200 W, hmotnost 5 kg
kotoučová pila METABO KS 54 - pr. kotouče 160x2x20mm, max.hloubka řezu 54 mm, 230 V,1010 W, hmotnost 3,4 kg
příklepová vrtačka KRESS SB2 850 - upínání - válcová stopka, max.pr.vrtáku 13 mm, 230 V, 850 W, hmotnost 2,3 kg
pneumatické kladivo METABO UHE 22 Multi - SDS+ upínání, vrtání + sekání, síla úderu 2,2 J, 230 V, 705 W, hmotnost 2,7 kg
úhlová bruska KRESS WSE 1200 - pr.kotouče 125mm, otáčky 0 - 10.000 ot/min, 230 V, 1200 W, hmotnost 1,8 kg
úhlová bruska METABO WX23-230 - pr.kotouče 230mm, 230 V, 2300 W, hmotnost 5,1 kg
úhlová bruska METABO WX25-230 - pr.kotouče 230mm, 230 V, 2500 W, hmotnost 5,3 kg

SDH Kozov Vás zve na 10. ročník tradičního fotbalového turnaje

KOZENKY CUP
v sobotu 26. června 2010 od 8,00 hodin hřiště Kozov
Program:
8,00 – 15,00 utkání ve skupinách
15,00 – 17,00 play – off
17,00 finále
17,50 ukončení turnaje

Pro diváky, hráče a fanoušky je zajištěno bohaté občerstvení.

SDH KOZOV POŘÁDÁ
V PÁTEK 16.7.2010 OD 20.00h NA HŘIŠTI V
KOZOVĚ

TRADIČNÍ KARNEVAL
K TANCI A POSLECHU HRAJE:
MEFISTO
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ OBVYKLÉ

Myslivecké sdružení Kozov – les pořádá
pod záštitou OÚ Bouzov – ing. Foltýna

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
VE STŘELBĚ MALORÁŽKOU

V sobotu 3.července 2010 na
střelnici v Bouzově v 9.00hod
Střílí se malorážkou na vzdálenost 50m v stoje na terče (srnec, liška,
kňour).Na každý terč se střílí 5 ran. Cena položky včetně 2
nástřelných ran činí 50,-Kč. Soutěží se ve dvou kategoriích (ženy,
muži).
Nejlepší soutěžící budou odměněni věcnými cenami.
Pro děti je připravena střelba ze vzduchovky.
Občerstvení a pořadatelskou službu zajišťují členové
MS Kozov – les.
Na Vaši účast se těší MS Kozov - les

Jubilanti
Červenec
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní

Margita Smékalová
Bouzov
Anna Spurná
Bouzov
Věra Mausová
Olešnice
Marta Vykydalová Kovářov
Marie Macková
Bouzov
Jan Kunc
Bouzov
Božena Leibnerová
Doly
Marie Pokorná
Kozov
Vojtěch Příkopa
Bouzov
Alena Šmoldasová Kovářov
Marie Pechová
Bezděkov

Srpen
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Jana Milarová
Jeřmaň
Jarmila Hloušková Bouzov
Miroslav Zdařil Ing. Bouzov
Jaroslav Ruprecht Bezděkov
František Slouka Blažov
Jiří Čech
Olešnice
Jana Pustinová
Obectov
Marie Grézlová
Jeřmaň
Anežka Vymětalová Jeřmaň
Anděla Leibnerová Hvozdečko
Jana Heinrichová Bouzov
Olga Šafářová
Obectov

Pranostika
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Do svatého Vavřince nechval pšenice.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.

/2. července

VAŠE RECEPTY
Vynikající pizza
250 g hladké mouky, 120 g másla, 1/8 l mléka, 20 g droždí, 2 kostky cukru, špetka soli
V trošce mléka s cukrem rozmícháme kvasnice a necháme vzejít. Do osolené mouky nakrájíme
tuk, přilijeme vzešlý kvásek a připravíme těsto. Necháme 30 minut kynout, pak těsto rozválíme
na velký vymazaný plech. Potřeme kečupem nebo rajským protlakem, posypeme na nudličky
nakrájenými paprikami, kolečky rajčat, šunkovým salámem, žampiony a sýrem. Pečeme asi 15
minut při 150°C.

Zelný salát s koprem
½ hlávky zelí (asi 500 g), kopr, 1 lžička moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 2 lžíce jablečného
octa, sůl
Zelí nakrouháme na nudličky, lehce prosolíme a rukama pořádně promačkáme. Necháme asi
půl hodiny stát. Dochutíme, přidáme olej, kopr a promícháme.

