UPOZORNĚNÍ
1/ Upozorňujeme podnikatele v naší obci na nutnost uhradit poplatek za odvoz odpadu
v pokladně OÚ.
2/ Změna jízdních řádů
Odjezd autobusové linky z Bouzova do Mohelnice byl změněn z 9,30 na 9,05 hod.
Byl přidán nový spoj – odjezd z Bouzova v 10,55 hod.

OZNÁMENÍ
3. ZÁŘÍ 2011 V 19,00 HOD. SE BUDE V RYTÍŘSKÉM SÁLE HRADU BOUZOV
KONAT HUDEBNÍ DOSTAVENÍČKO VÁCLAVA HUDEČKA – HOUSLE.
Vstupné 100/70 Kč, předprodej vstupenek v pokladně Státního hradu Bouzov.

Chce to ohleduplnost
V poslední době se množí stížnosti na hlučný pracovní ruch o nedělích (sekání trávy, řezání
dřeva apod.). Mnohým spoluobčanům hluk narušuje čas odpočinku, neděli opravdu ctí a
dožadují se řešení ze strany obce.
Řešit tuto záležitost obecně závaznou vyhláškou obce je složité. Někomu hluk vadí, jiní
naproti tomu nemusí mít jinou možnost některé práce udělat než právě jen v neděli.
V daném případě je nutný především morální apel. Měli bychom brát ohled na sousedy a
snažit se s nimi vždy dohodnout. Jinak budeme v obci zbytečně narušovat sousedské vztahy.

Oznamujeme, že dne 29. července 2011 zemřela paní Květuše Čihulková,
bývalá dlouholetá občanka Bouzova.

PŘÍSPĚVKY
Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
23. Šelmberkové
Na cestě dějinami bouzovského hradu a panství jsme v červnovém pokračování došli do 70. let 15.
století, kdy je vlastnil Jiří Hrabiše, poslední představitel panského rodu Kostků z Postupic. Zatímco
dosud jsme neměli s určením majitelů a délky jejich vlastnictví hradu žádné problémy, v 70. letech se
situace na zhruba jedno desetiletí mění. Pokusíme se alespoň krátce popsat, jak asi Bouzov v té době
měnil své majitele.
Někdy kolem roku 1472 se Bouzov a okolní panství dostaly do vlastnictví významného a
starobylého českého šlechtického rodu, který v té době držel některé vesnice a městečka i na
Moravě – do rukou pánů ze Šelmberka (někteří autoři o nich hovoří jako o pánech ze Šelnberka nebo
Šelenberka). Povězme si proto nejprve alespoň několik slov o jejich počátcích a další historii.
K nejstarším českým panským rodům patřili již od 1. poloviny 12. století Buzici, kteří měli ve svém
erbu kančí hlavu. Náš známý a nepříliš spolehlivý humanistický historik Václav Hájek z Libočan spojil
počátky Buziců dokonce s Bivojem (právě pro tu kančí hlavu), což by ovšem znamenalo, že bychom se
s nimi dostali až do doby, kdy v Čechách vládla bájná kněžna Libuše. Zůstaneme ale raději u faktů, to
znamená ve 12. století, kdy se tento rod začal rozrůstat. Postupně se z něho vyčlenila řada
samostatných větví, které pak svá panství vlastnily téměř po celém území Čech i Moravy. Patřili k nim
například Zajícové z Házmburka, Lvové z Rožmitálu, páni z Březnice a právě také páni ze Šelmberka.
Pro zajímavost připomeňme ještě často uváděnou pověst, kterou poprvé zapsal náš další známý
historik a znalec moravských dějin Bartoloměj Paprocký z Hlohol, který psal svá díla ke konci 16.
století. Pověst vypráví, že původní erb s kančí hlavou se stal v době panování Přemysla Otakara II.
předmětem sporu mezi třemi příslušníky rodu Buziců. Král proto rozhodl, že páni z Házmburka
dostanou do erbu znak zajíce, páni z Rožmitálu znak lva a kančí hlava zůstala pánům ze Šelmberka.
Své jméno získal tento rod podle sídelního hradu Šelmberka, který si postavil nedaleko Mladé
Vožice na Táborsku. přibližně ve stejných letech, kdy vznikl Bouzov, tedy na počátku 14. století.
Prvním Šelmberkem, který se podle hradu psal, byl v první polovině 14. století jistý Přibyslav z Křimíka
a Šelmberka. Jeho potomci a jejich rodiny žili na tomto hradě až dopočátku 15. století. Poté přešel
Šelmberk do rukou dalších rodů a samotní Šelmberkové se odstěhovali na jiná panství. Hrad pak byl
ještě asi dvě staletí obýván a od poloviny 17. století začal postupně chátrat a kromě krátkého období
po polovině 18. století byl trvale neobyvatelný.
Již od poloviny 14. století se začali Šelmberkové zabydlovat také na Moravě. Jako jedni z prvních
příslušníků tohoto rodu drželi bratři Ondřej a Čeněk městečko Prostějov, jiní Šelmberkové vlastnili
statky na jižní Moravě, především na Znojemsku, kde jim patřil například hrad Templštejn, který
původně vystavěli příslušníci templářského řádu, na severní Moravě zakoupili nebo dostali do
zástavy vesnice na Krnovsku a ve Slezsku. V našem blízkém okolí svěřil v polovině 15. století
olomoucký biskup Pavel z Miličína hrad Mírov a městečka Mohelnice a Svitavy do opatrování tehdy
významnému představiteli rodu, soudci brněnského soudu Jaroslavovi ze Šelmberka. A od něho se
pak konečně dostáváme na hrad Bouzov
Dříve, než se v historii Šelmberků objeví Bouzov, musíme ještě postoupit o jednu generaci rodu
kupředu. Do ní patřil především Jan, Jaroslavův syn, nejvýznamnější a nejslavnější příslušník celého
šelmberského rodu. Byl to obratný diplomat a politik, zastával řadu vysokých funkcí, z nichž uvedeme
alespoň titul nejvyššího kancléře českého království. Za jeho života (zemřel roku 1508) vlastnil rod
nejrozsáhlejší majetek. Jen pro zajímavost:
Janovi patřily v Čechách kromě jiného hrady Kost a Trosky, městečko Boleslav, které se pod jeho
ochranou stalo jedním z hlavních středisek Jednoty bratrské v Čechách, a řada dalších. Několik statků

získal do zástavy od tehdejšího panovníka Vladislava Jagellonského a rozsáhlá panství mu přinesly
věnem i jeho dvě manželky, Johanka ze Stráže a Johanka z Krajku, která jako vdova po Janovi
Tovačovském z Cimburka vlastnila také nedaleký Kojetín a Tovačov.
A právě tento Jan ze Šelmberka koupil snad kolem roku 1472 také hrad Bouzov. Historické
prameny nám ovšem neříkají nic o tom, že by jako majitel na hradě pobýval nebo hrad jakýmkoliv
způsobem stavebně upravoval či rozšiřoval. Také koupě Bouzova se neobjevila v žádném zápise do
zemských desk, takže o přesném datu tohoto převodu můžeme pouze spekulovat. První další
spolehlivé datum je až rok 1481, kdy se majitelem hradu stává Boček Kuna z Kunštátu, poslední
majitel Bouzova z rodu Kunštátů. Ale o něm až příště.
Jan ze Šelmberka měl z prvního manželství šest dětí, z nichž největší slávy dosáhl syn Jaroslav,
který působil více než třicet let až do roku 1549 jako nejvyšší komorník českého království. O jednom
z hradů, který koupil, jsme již hovořili v souvislosti s rodem Kostků z Postupic. Ti ve středních Čechách
vlastnili hrad zvaný nejprve pouze Hrádek, později přejmenovaný na podle majitelů na Kostkův
Hrádek. Když pak kolem roku 1525 prodali toto sídlo komorníkovi Jaroslavu ze Šelmberka, začal být
hrad po něm nazýván Komorní Hrádek. Tento název zůstal obci na Benešovsku dodnes.
Po smrti Jaroslava ze Šelmberka začíná postupně docházet k úpadku rodu. Jeho další členové
rozprodávají v důsledku neutěšené finanční situace jednotlivá panství a navíc ve druhé polovině 16.
století umírají bez potomků i poslední příslušníci tohoto rodu. Proto již na konci 16. století definitivně
mizí slavný šelmberský rod z českých dějin.
Jiří Marek

Jak jsem poznala Rarášky a měla tak o starost míň 
Někdy koncem března tohoto roku přišla na návštěvu mateřského centra Ovečka v Mohelnici,
kam jsem se svou dcerou Nelou chodila trávit čas s ostatními maminkami a dětmi každý
čtvrtek, paní Radka Jensen z lesní školky Rarášci v Podolí u Bouzova. Představila nám
principy, na kterých jsou lesní školky založeny a předvedla ukázku z pásma říkadel
a písniček, do kterých se naše děti hned samy zapojily. První dojem byl velmi pozitivní,
a tak jsem se rozhodla s manželem a dcerou navštívit školku osobně a zúčastnit se běžného
dne s dětmi.
Jak probíhá? Po příchodu do školky se děti s učitelkami pozdraví a podají si ruce. Jakmile
dorazí do školky všechny děti, už je volá píšťalka, aby si s ní šly zazpívat písničky, rozhýbat
těla a procvičit hlavy při různých tradičních říkadlech. Děti si pak vezmou batůžky se
svačinkou a pitím a vyrazí do nedalekého lesa, kde na ně z mlází vykoukne kamarád maňásek,
aby si s nimi trošku zašprýmoval při angličtině. Celé dopoledne pak děti tráví hrou a
poznáváním lesa, přírody vůbec a jejich zákonitostí.
V poledne na ně čeká ve školce oběd převážně z biopotravin, který dokáže uspokojit jejich
mlsné jazýčky. Po obědě následuje čtení pohádky a odpočinek. Do spaní tu nikoho nenutí, ale
nejmladší děti po dni na čerstvém vzduchu většinou stejně usnou. Odpoledne je pak věnováno
různým činnostem rukodělným, výtvarným, nebo hře s ostatními dětmi v útulné zahradě.
Děti se pohybují v bezprostředním kontaktu se zvířátky. Kdo by nestál o to svézt se občas na
poníkovi, nebo krmit ovečky?
Když jsme ráno dorazili na místo, trochu mne překvapilo, že děti mají zázemí v hliněném
domečku, kde byl pouze velký stůl, židličky, kamna a spí se ve spacácích na karimatce.
Na závěr dne jsem však zjistila, že děti jsou celý den venku tak spokojené, že nepotřebují
plné police hraček, že je pro ně mnohem zajímavější obrovské pískoviště ve tvaru lodi
i s kapitánským můstkem, nebo lanové centrum a houpačky mezi vzrostlými stromy, kde si
vydrží hrát opravdu celý den. Čtení pohádek a následné spaní ve spacáku je pak pro děti
velkým dobrodružstvím a ne nepohodlím, jak by se to z našeho dospěláckého pohledu mohlo
zdát.
Byli jsme popravdě nadšeni, a tak jsme dceru přihlásili od příštího měsíce. Školka funguje
zatím dva dny v týdnu pondělí a úterý (od září plánují už i třetí den). Protože jsem byla
čerstvě po porodu druhého dítěte, bylo to pro mne jako sen, možnost odpočinout si na dva dny
od naší malé dračice a zároveň vědět, že je o ni skvěle postaráno a ona se bude pokaždé vracet
usměvavá a spokojená.
Co nám lesní školka přinesla? Nela se zklidnila, ač velmi dominantní osobnost, tak skvěle
zapadla do kolektivu, získala fyzickou obratnost, koordinaci a odvahu zkoušet nové věci.
A že budu za výchovu své dcery platit víc než v klasické školce? Za to spokojené a zdravé
dítě mi to opravdu stojí….
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Jensen a paní Vaňkové za jejich empatický
a příkladný přístup k dětem. Obdivuji, s jakou lehkostí zvládají ty naše ne vždy poslušné
rarášky a doufám, že za pár let bude moct navštěvovat školku i můj mladší syn.
Mgr.Veronika Kolářová, Mohelnice
mgr.veronika.kolarova@seznam.cz
Kontakt na Rarášky: www.permalot.org/rarasci; Tel: 737 410 259,
email: radka@permalot.org

Vážení sportovní přátelé,
chtěli bychom vás informovat o změnách ve fotbalovém klubu Sokol Bouzov.
V závěru uplynulé sezóny oznámil předseda a hlavní sponzor fotbalového klubu David Crha
na schůzi výboru, že kvůli pracovním povinnostem v zahraničí v bouzovském fotbalu končí. Tím také
skončili všichni hráči, kteří byli v Bouzově na hostování nebo byli puštěni do jiných klubů. Zdálo se, že
zde fotbal nadobro skončí, což hrálo do karet několika škarohlídům, ale díky dobré práci Jirky Švece
se podařilo dát dohromady v rekordně krátkém čase partu kluků, kteří tu dříve hrávali, ať už v mužích
nebo v mládežnických kategoriích. Určitě nebude jednoduché pro nově složený tým se po kratší či
delší pauze znovu vrhnout do fotbalového kolotoče, ale s tím všichni počítáme. Přihlásili jsme se do
III. třídy OFS Olomouc, což pro nás bude zkouška ohněm, ale hlavní cíl už jsme splnili, a tím je
záchrana fotbalu v Bouzově. Čeká nás sice spousta práce, abychom získali finance na chod klubu, ať
už na různých akcích nebo od sponzorů, ale byla by obrovská škoda, kdyby pěkný areál nebyl využit a
především by fanoušci přišli o svou celoroční společenskou zábavu. Všichni věříme, že nás naši
příznivci i v těžších chvílích podrží a budou v hojném počtu navštěvovat naše zápasy. Tímto všem
předem děkujeme.
Nový tým tvoří tito hráči: Petr Bešta, Petr Odložil, Martin Dvořáček, Petr Jakša, Jiří Jaroš,
Michal Jaroš, Michal Konečný, Radek Konečný, Jiří Kryl, Jaroslav Křížek, Miloš Kučera, Robert Losa,
Martin Rosí, Vladislav Řezníček, Rostislav Stach, David Škrabal, Michal Šmíd, Libor Vařeka a Martin
Wagner.

7.8.
14.8.
21.8.
28.8.
3.9.
11.9.
17.9.
25.9.
1.10.
9.10.
15.10.
23.10.
29.10.
6.11.

Rozpis podzimních zápasů
NE
16,30 Sokol Paseka
NE
16,30 BOUZOV
NE
16,30 SK Náměšť n/H B
NE
16,30 BOUZOV
SO
16,30 Sokol Babice
NE
16,00 BOUZOV
SO
16,00 Sokol Blatec
NE
15,30 BOUZOV
SO
15,00 Hvězda Město Libavá
NE
15,00 BOUZOV
SO
15,00 TJ Mladějovice
NE
14,30 BOUZOV
SO
13,30 Sokol Dlouhá Loučka
NE
13,30 BOUZOV

BOUZOV
FK Nové Sady B
BOUZOV
Sokol Odrlice
BOUZOV
TJ Střeň
BOUZOV
Sokol Slavonín B
BOUZOV
Sokol Náklo
BOUZOV
FK Přáslavice
BOUZOV
Sokol Paseka

Turnaj v malé kopané
Sokol Bouzov pořádá 4. ročník turnaje v malé kopané, který se uskuteční v sobotu 24. září
2011 na hřišti v Bouzově, začátek v 10,00 hodin. Tímto zveme všechny příznivce kopané, občerstvení
zajištěno.
Za Sokol Bouzov
Petr Formánek

JUBILANTI
Září
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní

Ing. Václav Jaroslav
Šipková Marie
Ševčíková Dagmara
Nemerádová Anuše
Pecha Jaroslav
Kotrlová Karla
Reifová Marie
Pechová Olga
Ing. Rec František
Frodlová Marie
Michlová Ludmila
Lakomá Anna

Bouzov
Olešnice
Kovářov
Bouzov
Bezděkov
Podolí
Obectov
Bouzov
Kadeřín
Blaţov
Bouzov
Bouzov

Říjen
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Paní

Ing. Beranová Anna
Ruprechtová Marta
Ing. Zatloukalová Jarmila
Tichý Bronislav
Spurná Alena
Mayerová Eva
Müllerová Anna
Blaţková Drahomíra
Navrátilová Vlasta
Dudková Emilie
Hyjánek Josef
Vařeková Vlasta
Maksantová Marie
Finsterlová Štěpánka

Bouzov
Bezděkov
Hvozdečko
Podolí
Hvozdečko
Bouzov
Hvozdečko
Bouzov
Blaţov
Bouzov
Bouzov
Podolí
Podolí
Blaţov

PRANOSTIKA
Září
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Na Panny Marie narození /8. 9./ - vlaštoviček rozloučení.
Po svatém Matouši /21.9./, čepici na uši.
Říjen
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Den svaté Terezičky /3.10./ nebývá bez vlažičky.
Svatý František /4.10./ zahání lidi do chýšek.
Do svatého Lukáše /18.10./, kdo chceš, roce volné měj, po svatém Lukáši, za ňadra je dej!

RECEPTY
BYLINKOVÉ ŘÍZKY
6 kuřecích prsních řízků, sůl, mletý pepř, 2 vejce, 250 g bílého jogurtu, strouhanka, hrst zelených bylinek,
olej, 8 – 10 strouţků česneku
Jogurt s vejci vidličkou rozšleháme na hladkou hmotu. Strouhanku smícháme s posekanými bylinkami
v libovolném poměru.
Řízky lehce naklepeme, z obou stran osolíme a opepříme a vloţíme do jogurtu s vejci. Necháme několik
hodin uleţet.
Na pánvi rozpálíme olej. Česnek oloupeme a kaţdý strouţek trochu rozmáčkneme. Vhodíme je do
rozpáleného oleje a necháme osmaţit dozlatova. Pak je vyjmeme a v česnekovém oleji smaţíme z obou stran
řízky, které postupně vytahujeme z marinády a obalujeme v bylinkové strouhance. Strouhanku na řízky při
obalováni dobře přimáčkneme.
Podáváme s bramborovou kaší a čerstvou zeleninou nebo s bramborovým salátem.
ZELENINOVÉ OSVĚŢENÍ
Kousek salátové okurky, 1 – 2 rajčata, snítka bazalky, 1 malý bílý jogurt, sůl, pepř
Okurku a rajčata nakrájíme na kousky. Osolíme, opepříme, přidáme lístky bazalky a promícháme. Vrstvíme
do misky či poháru střídavě s jogurtem. Podáváme vychlazené jako lehkou letní svačinku nebo s pečivem
jako večeři.
PODZIMNÍ KOLÁČ
Těsto: 500 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 150 g moučkového cukru, 250 g hery nebo
másla, 1 vejce, 2 lţíce citronové šťávy
Náplň: 500 g strouhaných jablek, 1 vanilkový pudinkový prášek, 3 – 5 lţic cukru (podle kyselosti jablek),
skořice podle chuti, rozinky (nemusí být)
Rozpůlené švestky
Zpracujeme hladké těsto, oddělíme 1/3, větší část rozválíme na plech vyloţený papírem na pečení a dáme do
ledničky.
Jablka okrájíme, nastrouháme a smícháme s cukrem, skořicí, pudinkovým práškem a rozinkami.
Na těsto na plechu rozetřeme jablečnou náplň a na ni naskládáme půlky švestek.
Ze zbylé třetiny těsta vyválíme dlouhé válečky a uloţíme mezi švestky – vytvoříme mříţku.
Vloţíme do trouby vyhřáté na 180° C a upečeme dorůţova (asi 25 min.).

Myšlenka měsíce
„Pokud se s tím dá něco učinit, proč si dělat starosti?
Pokud se s tím nedá učinit nic, proč si dělat starosti …….?“
ŠANTIDÉVA

Příští vydání Bouzovských novin vyjde v říjnu 2011, uzávěrka 10. 10. 2011.

