Kapličky
Zůstaly uprostřed našich vesniček vesměs již jen jako památky doby minulé. Doby, kdy si je
občané budovali ze svých skrovných prostředků, aby se měli kde scházet ke společným
motlitbám a bohoslužbám, ale i společenským schůzkám na lavičkách před vchodem. Večery
po májových pobožnostech zde trávili mladí z celé vesnice. Zvony z kapliček oznamovaly
ráno, poledne i večerní klid. Zvláštním rytmem ohlašovaly úmrtí, požár nebo jinou pohromu.
Mají svoji charakteristickou architekturu a vnitřní uměleckou výzdobu. To vše nás zavazuje,
abychom je zachovali i dalším generacím našich občanů a návštěvníků.
Obec pro jejich opravy a zvelebení věnuje značné prostředky a úsilí. Starosta shání peníze po
všech možných institucích od evropských fondů až po Mikroregion litovelsko, i
prostřednictvím vlivných rodáků, jako je pan Miloslav Číhal z Blažova.
Nejcennější je ale pomoc našich občanů, obyvatel našich vesniček. Nejen pro vlastní finanční
přínos, ale pro příkladný vztah k věcem společným, veřejným.
Mám tu čest poděkovat za tento příspěvek panu Josefu Filipovi z Kovářova, za dar a opravu
kapličky v Kovářově ve výši 50 000 Kč.
Ing. Karel Zatloukal

Příspěvky
Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
10. Doba husitská v našem kraji
V minulém pokračování jsme opustili bouzovský hrad v roce 1414. Tehdy přešel z bouzovské
(kunštátské) větve pánů z Kunštátu na další odnož tohoto významného rodu - na pány
z Poděbrad. Pohled na uvedený letopočet nám říká, že jsme došli na počátek jednoho
z nejznámějších období našich dějin – k době husitské. Vzhledem k tomu, že se Poděbradové
v následujících letech aktivně v husitském hnutí angažovali, nebude snad na škodu, věnujeme-li
dnešní vyprávění trochu širšímu pohledu. Vede nás k tomu i skutečnost, že o samotném Bouzovu
nemáme z této doby žádné konkrétní zprávy.
Od počátku 14. století se na Moravě, podobně jako v Čechách, začaly šířit myšlenky, že je
nutné obrodit a očistit život církve a jejích představitelů. Velkou vinu na tom měli i na
Olomoucku samotní duchovní, kteří se často oddávali světským radovánkám, honbě za
majetkem a vzájemným sporům. Proto se i zde začalo šířit a nabývat převahy učení, které hlásal
český reformátor Mistr Jan Hus. .
Na rozdíl od Čech, kde husity podporovala Praha, nově založený Tábor a další města, na
Moravě naopak velká královská města stála na straně katolické šlechty, krále Zikmunda a
později jeho zetě Albrechta Habsburského, kterému král v roce 1423 Moravu svěřil jako léno,

tzn. území, které bude spravovat. V našem kraji šlo zejména o města Olomouc, Litovel a Uničov,
která spolu již dříve uzavřela úmluvu o tom, že si v případě nebezpečí či napadení budou
vzájemně pomáhat. A tato smlouva, jak si na závěr povíme, byla později naplněna také
prakticky.
Naopak na stranu husitského hnutí se postavila velká část moravské šlechty v čele
s tehdejším moravským zemským hejtmanem Lackem z Kravař. Z jeho iniciativy bylo v první
polovině roku 1415 zasláno kostnickému koncilu několik listů na podporu Jana Husa, které
podepsala řada významných moravských pánů. Protesty proti Husovu upálení vyvrcholily na
podzim 1415, kdy se do Prahy sjeli příslušníci české a moravské husitské šlechty a pod vedením
nejvyššího pražského purkrabího Čeňka z Vartenberka, moravského hejtmana Lacka z Kravař a
bouzovského pána Bočka z Kunštátu sepsali společný manifest proti rozsudku z Kostnice. Mezi
více než stovkou příslušníků moravské šlechty a rytířů můžeme vedle pánů z Bouzova najít např.
jména Drslava z Nákla, Ješka a Oldřicha z Bílé Lhoty, Jana z Řimic, Parcifala I. z Náměště a další.
Tažení proti vyznavačům Husova učení se projevilo na Moravě hned na počátku července
roku 1415, kdy byl v Kostnici Jan Hus upálen. Tehdy došlo k podobné události také na
olomouckém náměstí, na němž byli ze stejného důvodu upáleni dva jeho přívrženci, kněz Jan a
neznámý student pražské univerzity..
Jedním z největších odpůrců Jana Husa a jeho učení na Moravě byl olomoucký biskup Jan XII.,
zvaný Železný. Tohoto přídomku se mu dostalo díky jeho brnění, s nímž bojoval proti husitům.
Jako jeden z účastníků a žalobců na kostnickém koncilu ostře vystupoval proti Husovi a
v následujících letech se často věnoval více vojenským akcím proti husitským vojskům než
vlastní církevní činnosti.
V roce 1423 se husitská vojska vypravila na Moravu. Během svého tažení husité dobyli např.
Přerov a Kroměříž. O rok později se husité pohybovali v sousedství bouzovského panství.
Obsadili Mohelnici, město vypálili a zabili několik set jeho obránců. Pak se chtěli zmocnit
nedalekého hradu Mírova, který tehdy patřil olomouckému biskupství. Sloužil biskupům jako
jejich přechodné sídlo a středisko protihusitské obrany. Její posádce, posílené o vojsko
rakouského vévody Albrechta, se podařilo hrad ubránit a husité, kteří se zmohli pouze na
částečné poškození hradu dělostřelbou, museli s nepořízenou odtáhnout. Bouzovské panství
zůstalo před nájezdy kališníků a jejich pleněním uchráněno, především proto, že zdejší panstvo
stálo trvale na jejich straně.
Boje s husity probíhaly v nedalekém okolí ještě po bitvě u Lipan. V roce 1437 napadl bývalý
husitský hejtman Jan Pardus z Horky se svými lidmi Litovel a zmocnil se města. Obránci se však
obrátili o pomoc na spřátelená města Uničov a Olomouc, společně husity po desetihodinové
bitvě porazili a značnou část jejich válečníků pověsili. Pardus a několik dalších významnějších
bojovníků bylo později výměnou propuštěno z vězení.
Připomněli jsme si velice stručně některé události doby husitské, které se odehrály v okolí
Bouzova. Příště se již opět vrátíme na bouzovský hrad, který v té době vlastnili páni z Poděbrad.
PhDr. Jiří Marek

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH
PORADEN ČR – , SPOLU SE
.
SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE
Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby a informace
o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace „ZELENÁ ÚSPORÁM“ –
zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení.
.

info na www: socfinporadnycr.cz

Kontaktní místa pro Olomoucký kraj:
- SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA – Jungmanova 25 Olomouc
kontaktní osoba:Selucká Jana- ředitel
telefon:518 321 861
mobil:739 113 115
mail:financniporadna.OL@seznam.cz
.

-

Úřední den úterý – 9.00- 14.00 hod
mob. 739 113 115,tel.518321861
Přerov mob. 739 113 115

-

l

Call centrum po – pá 9.00 – 14.00hod.,

Jeseník – mob. 739 883 480

Prostějov - mob.739 113 115

Lipník n. B 739 883 480

-

Litovel - mob. 724 734 716

Štenberk tel.732 939 629

Kdo může poradnu především využívat:
•
•
•

držitelé průkazů ZTP,ZTP/P,TP
senioři, sociálně slabší rodiny,
rodiny s dětmi

Klientům SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace
slevách: Ÿ pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, sleva
•
•
•
•
•
•

o

pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10 – 20 %
zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva 10- 15 %
dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7%
služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10- 20%
prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí
zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA

nabízíme i nabídku pracovní příležitosti-spolupráce v poradnách OSS a FP ČR

.

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA

SDH KOZOV Vás zve
na 9.ročník tradičního fotbalového turnaje

KOZENKY CUP
V sobotu 27. června 2009
od 8.00 hodin
hřiště Kozov

Turnaje se účastní celkem 8 týmů včetně domácích borců
Kozenek a Kosaka
Pro diváky, hráče a
fanoušky je zajištěno
bohaté občerstvení
pečené makrely,
grilovaná kuřata a
klobásy z udírny
Pro žíznivce je
připraveno točené pivo
a velké množství alko i
nealko nápojů

Program:
8.00-15.00
utkání ve skupinách
15.00-17.00
play-off
17.00
FINÁLE
17.50
ukončení turnaje

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

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
VE STŘELBĚ MALORÁŽKOU
V sobotu 4.července 2009 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

Zároveň zveme všechny občany na
konat v sobotu 8. srpna v Kozově.

MYSLIVECKÝ

PLES, který se bude

Poděkování
Děkujeme všem známým a firmě YETTI Bouzov a jejím pracovníkům za květinové dary a účast
na posledním rozloučení s panem Josefem Vymazalem.
Syn Josef a manželka Božena Vymazalová

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

Petržela Pavel
Spurná Anna
Lénárt Koloman
Mausová Věra
Macková Marie
Konečná Marta
Komárková Marie
Šipka Miroslav
Pokorná Marie
Kuncová Marie
MUDr. Kotrle Miroslav
Michlová Anna
Braunová Jarmila
Pechová Marie
Ševčík Jaroslav
Kleinová Božena
Mgr. Najmanová Světluše

Svojanov
Bouzov
Bouzov
Olešnice
Bouzov
Doly
Obectov
Podolí
Kozov
Bouzov
Podolí
Bouzov
Bouzov
Bezděkov
Kovářov
Obectov
Bouzov

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

Kryl Jiří
Rozmanová Lenka
Finsterlová Ludmila
Hloušková Jarmila
Novotný Bořivoj
Ruprecht Jaroslav
Šimková Lidka
Grézlová Marie
Nosek Václav
Vymětalová Anežka
Köhler Jan
Leibnerová Anděla
Komárek Miroslav
Navarová Věra

Kovářov
Olešnice
Bouzov
Bouzov
Obectov
Bezděkov
Jeřmaň
Jeřmaň
Podolí
Jeřmaň
Bouzov
Hvozdečko
Jeřmaň
Kovářov

Pranostika
Červenec
Svatá Markéta /13.7./, hodila srp do žita.
Na svatého Jakuba /25. 7./, brambor prvá úroda.
Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou /26. 7./ začnou žně.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Srpen
Vavřinec /10.8./ ukazuje, jaká jeseň nastupuje.
Když prší na sv. Rocha /16.8./, je pěkný podzimek.
Bartoloměj svatý /24.8./, odpoledne krátí.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.

