Bouzovské

noviny
červen 2012

Víte, že
 28. a 30. 4. se uskutečnilo v Bezděkově a v
Bouzově pálení čarodějnic. Dík patří všem organizátorům.
 28. 4. proběhl pietní akt k 67. výročí vypálení Javoříčka. Poděkování všem občanům a SDH,
kteří se na tomto pietním místě sešli.
 3. 3. se na Olešnicích konal turnaj ve stolním
tenise.
 5. 5. proběhla na Olešnicích soutěž v požárním sportu – Olešnická nalívačka.
 Obec ve spolupráci s městem Loštice a obcí
Moravičany získala dotaci na řešení bezdrátového rozhlasu a varovného systému v souvislosti s
možnými povodněmi. Letos dojde k vybudování
bezdrátového rozhlasu ve všech místních částech,
takže všichni občané v našem rozlehlém území
mohou být včas informováni o dění v obci.
 SDH Bouzov obdržela dar od Olomouckého
kraje ve výši 119.970 Kč, který se týká třech kompletů dýchací techniky. Olomouckému kraji patří
poděkování. Slavnostní předání techniky proběhlo dne 23. 5. za přítomnosti hejtmana Ol. kraje.
 SDH Bouzov dále obdržel dar od SDH Dolany. Jedná se o vyprošťovací zařízení potřebné při
zásazích.
 Pro místní je zpřístupněno dětské hřiště pod
mateřskou školou v Bouzově. Areál MŠ byl dodatečně oplocen. Tím došlo k jeho oddělení od vlastního zázemí budovy MŠ a má samostatný vchod.
V této souvislosti jen doufáme, že nebude docházet k poškozování herních prvků.
 Díky tání ledu v Třebůvce došlo k poškození
mostu na Dolech.
 Obec usiluje o získání další dotace z regionálního operačního programu na vybudování víceúčelového hřiště pod parkovištěm. V rámci tohoto projektu se jedná o vybudování minigolfu,
hřiště na malou kopanou, tenisové kurty, plážový
volejbal, dětské hřiště. V současné době se zpracovává studie této plochy.
 SDH Bouzov provádí svépomocí rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Rekonstrukce se
provádí z důvodu toho, že se jeví reálná možnost
získat nové zásahové vozidlo.

č. 3/2012
 19. 5. se uskutečnil tradiční pochod „Bouzovská 30“ za účasti 600 pochodníků.
 19. 5. proběhla soutěž v hasičském sportu
v Kozově za účasti 7 družstev. Vítězem kategorie
„muži“ se stalo družstvo Olešnic, vítězem kategorie „mladší žáci“ bylo družstvo Podolí a vítězem
kategorie „starší žáci“ bylo družstvo Bouzova,
„ženy“ z Bouzova neměly soupeře.
 3 Sokolové z Bouzova se účastní ve dnech 1.
– 6. 7. XV. Všesokolského sletu v Praze. Vystupovali jsme v Litovli, Chválkovicích, Náměšti na
Hané, Přerově a Bystřici pod Hostýnem.

Upozornění

Upozorňujeme odběratele vody z obecního vodovodu v Bouzově a Olešnicích, aby uhradili zálohu
na vodné na I. a II. čtvrtletí 2012.

Odvoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

V sobotu 2. června proběhl v naší obci již po několikáté sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Bohužel ne všichni občané dodržují rozpis odvozu a navážejí odpad již v pátek nebo v sobotu před příjezdem soupravy. Tím umožňují některým zájemcům o železo a jiné kovy, které se
dají zpeněžit, aby navezený odpad rozbírali a pracovníkům svozové firmy výrazně ztěžují práci. Na
místě pak zůstávají rozlité barvy, oleje apod.
Další svoz proběhne 10. listopadu 2012. Důrazně upozorňujeme občany, aby odpad na
místo svozu dováželi výhradně v určené době
pro každou obec a předávali ho přímo pracovníkům svozové firmy.

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. J. ČAMPIŠE 18. 6. – 14. 9. 2012
PONDĚLÍ

6.30 – 9.00 HOD.
10.00 – 11.30 HOD.
ÚTERÝ
7.30 – 10.00 HOD.
11.00 – 12.00 HOD.
STŘEDA
6.30 – 10.00 HOD.
ČTVRTEK 8.00 – 11.30 HOD.
PÁTEK
7.00 – 8.30 HOD.
9.30 – 12.00 HOD.

BOUZOV
BÍLÁ LHOTA
LUKÁ
HVOZD
BOUZOV
LUKÁ
BÍLÁ LHOTA
BOUZOV

Co se u nás událo v posledních pár měsících? Ve dnech 11.-13.ledna nás navštívila školní
inspekce. Tři dny inspektoři zkoumali, pozorovali, ptali se a ověřovali. Pročetli čtyři obrovské stohy papírů, chodili po škole a všechno si pořádně
prohlíželi. A jak to dopadlo? Když přišla inspekční zpráva, měli jsme opravdu radost, protože je
v ní spousta chvály. Můžete si ji přečíst celou na
školním webu, tady přinášíme jen některé úryvky:
Ve školce se líbil náš program „Od jara do
zimy“, vybavenost tříd a pořádek, předplavecký
výcvik, zaměření na rozvoj správné řeči i nová zahrada s průlezkami. Děti se projevují ve vytvořené
pozitivní atmosféře radostně, spoustu toho umí a
jejich práce vkusně zdobí školku.
Také školní vzdělávací program základní
školy se líbil a ani podrobnou kontrolou nebyly
zjištěny chyby. Zaujala pestrá nabídka zájmových
útvarů, zapojení žáků do soutěží, organizace četných exkurzí a návštěvy kulturních a vzdělávacích
akcí. Průběh sledování výuky měl požadovanou
úroveň, příkladně byly využity mezipředmětové
vztahy, aktivita žáků a jejich komunikační dovednosti byly na velmi dobré úrovni. Ve třídách bylo
příznivé sociální klima se vstřícným a partnerským přístupem učitelů. Samostatná práce s využitím počítače byla výrazným pozitivem v hodině

dějepisu 6.a 7.ročníku. Hospitovaná hodina anglického jazyka ve 3. ročníku byla nadstandardně
kvalitní nejen z hlediska motivace žáků k učení
se cizím jazykům, ale zejména po stránce uplatnění zábavných metod a forem práce a závěrečného hodnocení včetně sebehodnocení žáků.
Velmi příznivé jsou personální podmínky, učitelský sbor je stabilizovaný, řízení školy je racionální
a umožňuje postupný rozvoj školy.
Inspektoři se na naši školu dívají neutrálně
a navštívili už řadu jiných škol a mají proto možnost srovnání. O to víc nás toto velmi kladné hodnocení potěšilo.
A co jsme ještě všechno zažili? Ve škole proběhla beseda s panem myslivcem, páťáci se jeli
podívat na divadlo Pippi Dlouhá punčocha do Zábřehu, druhý stupeň zase jel do Vlastivědného
muzea v Olomouci na interaktivní výstavu o lidském těle „Poznej se“. V družině proběhl senzační karneval plný soutěží. V březnu jsme společně
poslali obrázky a keramiku do mezinárodní soutěže Lidice a do soutěže o nejvtipnější komiks,
kde získaly Nikola Koutná a Eliška Kramplová ve
velké konkurenci výborné umístění a byly si vyzvednout ocenění až v Praze. Duben byl ve znamení velikonoc, takže jsme vyráběli kytičky, slepičky,
zajíčky….V květnu nás skvěle reprezentovali naši
fotbalisté na Mc´Donald cupu. Tímto děkujeme

za podporu a za odvoz panu Radku Zapletalovi a
panu Jozefu Podsklanovi! Jako každoročně jsme
se účastnili soutěže škol v lanovém centru, vyzkoušeli si náš um na dopravním hřišti, viděli práci hasičů v Litovli a vypiplali si z vajíček ve své motýlí
farmě Babočku bodlákovou. Na konci května jsme
si užili básniček v třídních a potom i školním kole
recitační soutěže a prožili si již tradiční Den Země.
Párkrát jsme si ověřili naše znalosti a schopnosti
v testování, které dávno zvládáme přes počítače
! Chlubíme se další vzornou reprezentací, naši ši-

kovní šachisti 8.6.2012 drtivě porazili šachisty ze
ZŠ Luká. Momentálně končíme se sběrem papíru
a plastů a děkujeme všem, kteří nám svým sběrem
přispěli. Také se loučíme s každoročním plaváním, můžeme ho brzy využít o prázdninách! No a
po prázdninách všechny třídy, ročníky a žáci zase
hurá do práce! Uvidíme se 3. září!
Užívejte sluníčka jako my a o prázdninách si
odpočiňte!
Zdraví děti a učitelé z naší školy.
Více fotek a informací na www.zsbouzov.cz

SDH Kozov pořádá
v sobotu 14. července 2012 od 20 hod.
na hřišti v Kozově

Tradiční
karneval

K tanci a poslchu hraje EX-IMPULS.
Občerstvení zajištěno. Vstupné obvyklé.

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
28. Rod Haugviců z Biskupic na Bouzově (2)
V předchozí části jsme spolu s Hanušem Haugvicem vstoupili do dalšího, šestnáctého století.
Doba jeho úmrtí, tedy období kolem roku 1525,
s sebou přinesla nejen další změnu ve vlastnictví bouzovského hradu, ale také zásadní přelom
v dějinách celého českého království. Co se tehdy
v našich zemích odehrálo?
Po smrti krále Jiřího z Poděbrad nastoupila v
roce 1471 na český trůn nová vládnoucí dynastie
Jagellonců, původně pocházející z Litvy. Během
svého více než padesátiletého panování mnoho
užitku ani jeden z dvou jejích příslušníků, Vladislav a po něm jeho syn Ludvík, pro naše země nepřinesl. Oba trávili většinu života v Budíně a do
českých zemí zajížděli jen výjimečně. V minulém
čísle jsem se již zmínil o tom, že při jedné ze svých
cest z Prahy do Uher se Vladislav údajně zastavil
také na bouzovském hradě.
Ze života druhého z Jagellonců, Ludvíka,
si připomeňme pro zajímavost několik údajů. V
době Ludvíkova narození (1506) měl jeho otec
Vladislav již 50 let a jeho manželka, Francouzka
Anna z Foix, brzy po porodu zemřela. Ludvíkovi
ještě nebyly ani dva roky, když byl v Budíně korunován uherským králem, a o rok později, tedy
v necelých třech letech, v Praze také králem českým. Vlády v uherském a českém království se
ujal po smrti otce Vladislava ve svých deseti letech v roce 1516. Do Prahy zavítal až v roce 1622
a tehdy také poprvé a naposledy zásadním způsobem vstoupil do české politiky. Vysocí úředníci
českého království museli opustit svá místa a do
funkce nejvyššího hejtmana českého království,
tedy svého zástupce pro české země, jmenoval
Karla I., knížete minstrberského a olešnického,
který byl vnukem krále Jiřího z Poděbrad.
Daleko hrozivější než poměry v českém království byla celková situace v Evropě. Největší nebezpečí pro ni představovala turecká vojska, která po roce 1521, kdy Turci obsadili Bělehrad,
začala pronikat dále na uherské území. V čele armády stál sultán Sulejman, jehož životní osudy
nyní můžeme v televizi sledovat v tureckém seriálu Velkolepé století.
K rozhodující bitvě došlo v roce 1526 u jihomaďarského města Moháče, ležícího na březích
Dunaje. Proti nepočetnému vojsku vojensky zcela
nezkušeného a většinou svých spojenců opuštěného Ludvíka stála dobře vycvičená a připravená
více než padesátitisícová armáda Turků. Výsledek byl jasný již před bitvou: Ludvíkovo vojsko
bylo během několika desítek minut, i v důsledku
zcela špatné vojenské taktiky, zcela zničeno a samotný dvacetiletý panovník utonul někde v rozsáhlých dunajských bažinách. Touto bitvou tak
skončila 55-ti letá vláda dynastie Jagellonců v
českých zemích a na náš trůn nastoupila na dalších téměř 400 let nová dynastie Habsburků.

A nyní se z
Evropy můžeme vrátit na
Bouz ovsko.
Vzhledem k
tomu, že se
jméno nového majitele
b o u z ov s k é ho panství,
Václava HauKresba: Hugo Šilberský
gvice z Biskupic, syna
nám již dobře známého Hanuše Haugvice, objevuje poprvé v zemských deskách teprve v roce
1528, musíme se spokojit s nepříliš přesným údajem, že Václav začal panství po smrti svého otce
spravovat někdy kolem roku 1525. Poměrně přesně je naopak známa svatba pana Václava s dcerou moravského zemského hejtmana Jana Kuny z
boleradické větve kunštátského rodu, jejíž jméno
nám však prameny nedochovaly. Došlo k ní někdy
v době, kdy Ludvík Jagellonský končil svůj život v
bažinách u Moháče, tedy v létě roku 1526. Protože šlo o vnučku Bočka Kuny z Kunštátu, kterého
již také známe z minulých pokračování, můžeme
říci, že Václavovou manželkou do dějin bouzovského hradu ještě jednou a tentokrát již skutečně
naposledy vstoupil moravský rod Kunštátů. Mezi
živými však bohužel dlouho nezůstala, protože
zhruba o deset let později byl již Václav znovu ženatý, tentokrát s Kateřinou z Teplé Vody.
Než se budeme dále věnovat samotnému
Václavovi, uveďme alespoň několik informací o
této druhé generaci Haugviců na bouzovském
panství. Václav nebyl jediným Hanušovým synem,
i když o dalších potomcích je známo velice málo.
Pokud můžeme věřit skromným zprávám, pak
tuto generaci moravských Haugviců z Biskupic
vedle Václava představovali ještě jeho dva bratři
a sestra Anežka. Spolu s jedním z nich, Janem,
studoval Václav ve Vídni, druhý, Vladislav, pak
zemřel poměrně brzy v Olomouci. Anežka, které Václav vyplatil věno 8 000 kop českých grošů,
odešla za svým manželem Krištofem z Tvorkova a
Kravař do Slezska.
Václav Haugvic vládl bouzovskému panství
20 let, ovšem v jeho původní velikosti, v níž ho
převzal po svém otci, ho dlouho neudržel. Snad z
finančních důvodů začal již od roku 1538 postupně jednotlivé jeho části odprodávat. V uvedeném
roce prodal Jevíčko, které na sklonku 15. století
dostal jeho otec Hanuš od krále Vladislava Jagellonského, panu Erazimovi z Bobolusk, což byl v
té době také vlastník např. panství Veselíčko nedaleko Lipníka nad Bečvou a panství Zdounky u
Kroměříže.
Ostatní části panství pak Václav Haugvic
prodal v polovině následujícího desetiletí několika zájemcům. Jeho největší část, zahrnující
hrad a městečko Bouzov, městečko Loštice a 22

vsí, včetně pusté Olešnice, koupil svobodný pán
Prokop Podstatský z Prusinovic, o kterém budeme hovořit v dalších pokračováních. Díl Mezic a
celé vsi Unčovice, Březové, Cholinu a Dubčany,
které tvořily přirozený celek poblíž Litovle, od
něho koupilo město Olomouc. Třetí část, zahrnující některé vesnice nedaleko Mohelnice a do níž
patřilo Vyšehoří, Podolí (u Mohelnice), Podolíčko
(část Křemačova) a pustá ves Úvoz, která zanikla
u Líšnice, se stala majetkem olomouckého biskupa Jana Skály z Doubravky a Hradiště. A konečně
poslední přirozený celek, do něhož spadala Líšnice, Studená Loučka a pusté vsi Bošín a Svojanov,
prodal Václav Haugvic panu Vratislavu Lhotskému z Ptení, který tehdy sídlil na tvrzi ve Vranové
Lhotě.
Sám Václav v náhradu za bouzovské panství
koupil od Jana z Pernštejna, příslušníka staroby-

lého moravského rodu Pernštejnů, který se kvůli
svému nákladnému životu ocitl ve finanční tísni,
hranické panství.
Dříve, než Václav Haugvic uvedené prodeje
uskutečnil, rozhodl se v roce 1545 učinit krok,
který byl tehdy mezi českými i moravskými pány
velmi neobvyklý - ulevit na bouzovském panství
svým poddaným a zmírnit jejich robotní povinnosti. Vzhledem k tomu, že se dodnes dochovaly některé konkrétní údaje z jednotlivých vsí a že
jde přitom o údaje velmi zajímavé, věnujeme jim
naše příští pokračování.
Jiří Marek
V dubnovém pokračování omylem vypadl z textu začátek 3. odstavce od konce, který měl znít:
“Nový umělecký směr a nové potřeby šlechty
s. ….“
Redakce novin se autorovi článku omlouvá.

veřejná soutěž
ve střelbě
malorážkou

Hasiči okrsku Bouzov vás srdečně zvou na

HASIČSKÝ DEN
který se koná v pátek 6. července 2012

na louce pod parkovištěm na Bouzově.
Od dopoledních hodin je připraven bohatý program pro děti i dospělé.
Ukázky zásahů, předvádění techniky dobrovolných a profesionálních hasičů.
Nebude chybět bohaté občerstvení.
Odpoledne a večer určitě zpříjemní kapela Rose Band.

Těšíme se na vaši účast.

myslivecké sdružení kozov - les
pořádá

v sobotu 11. srpna 2012
na hřišti v Kozově ve 20 hodin

Tradiční myslivecký

karneval
Hudba MEFISTO

Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěny.
Myslivecká tombola.

srdečně zvou
myslivci.

Pranostiky

Zpravodajství z oddílu
1. FC Olešnice u Bouzova.
V letošním roce se našemu týmu konečně
podařilo po velkém boji postoupit do třetí třídy.
Jarní část sezóny jsme sice začali jednoznačnou
porážkou s rezervou Slatinic, postupně se však
naše výkony zlepšovaly zápas od zápasu a forma
vygradovala v nejdůležitějších utkáních sezóny,
když jsme „přejeli“ do té doby vedoucí Drahanovice 5:1 na jejich půdě. V nejdůležitějším utkání sezóny jsme porazili Pňovice 1:0 na jejich půdě po
vynikajícím týmovém výkonu. Tímto vítězstvím
jsme si již dvě kola před koncem soutěže zajistili
postup do vyšší soutěže.
Poděkování patří všem hráčům včetně realizačního týmu za reprezentaci oddílu, všem
fanouškům za podporu zejména v klíčových
utkáních sezóny a také všem, co se podílejí na zabezpečení chodu oddílu v domácích utkáních.

Červenec
Červenec nese parna, krupobití a medovice,
jestli hojný na bouřky a vichřice.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se
zima zaskvěje.
Na svatého Eliáše /20. 7./ dopoledne léto,
odpoledne podzim.
V den máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
Srpen
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Teplé a suché léta přivádí za sebou mírný
podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s paní Michaelou Kutrovou.
Děkujeme také za květinové dary
a slova útěchy.

								

Rodina Kutrova

Plánované akce:
23. 6. od 9.00 hodin – turnaj mladších žáků
23. 6 od 17.00 hodin – exhibiční utkání
		 1. FC Olešnice vs. Sulko Zábřeh
30. 6. od 9.00 hodin – turnaj mladších žáků
7. 7.		 od 10.30 hodin – přípravné utkání mužů
1. HFK OLOMOUC „A“ – SK SIGMA OLOMOUC „B“

Občanské sdružení hipocentrum
FORTEL, U cihelny 263/32, Olomouc –
Droždín se zabývá hipoterapií dětí a dospělých. V rámci hiporehabilitace nabízí
hipoterapie, aktivity s využitím koní a rehabilitační ježdění.

JUBILANTI
Červenec 2012

Paní Věra Mausová		
Paní Marie Macková		
Paní Ludmila Hyjánková
Pan Vladimír Faltýnek
Paní Marie Pokorná		
Paní Marie Blechtová 		
Pan Jiří Nýdrle		
Paní Anna Přidalová		

Srpen 2012

Paní František Knödl		
Paní Stanislava Šipková
Paní Mgr. Marie Kunčarová
Paní Jarmila Hloušková
Pan František Písek		

Olešnice
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Kozov
Kozov
Podolí
Bouzov

Jeřmaň
Obectov
Bouzov
Bouzov
Bouzov

Pan Zdeněk Vydržel		
Pan Jaroslav Ruprecht
Pan Karel Frank		
Pan František Slouka		
Pan Vlastimil Pustina		
Paní Marie Grézlová		
Pan Alois Kryl			
Pan Miloslav Putík		
Paní Marie Neumanová
Paní Anežka Vymětalová
Pan Karel Vyjídáček		
Paní Emilie Tichá		
Paní Anděla Leibnerová
Paní Eva Slouková		
Paní Ludmila Kaufová

Bouzov
Bezděkov
Hvozdečko
Blažov
Obectov
Jeřmaň
Obectov
Bouzov
Hvozdečko
Jeřmaň
Jeřmaň
Obectov
Hvozdečko
Bouzov
Kovářov
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