UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
1/ Žádáme občany Bouzova a Olešnic, kteří nemají podepsánu Smlouvu o dodávce vody, aby
se dostavili na Obecní úřad v Bouzově k jejímu podpisu.
Zároveň upozorňujeme odběratele vody, aby zaplatili zálohu na II. čtvrtletí 2011.
2/ DO DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU „STANOVENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU A
NÁSLEDNÁ HORNCKÁ ČINNOST NA LOŽISKU HVOZDEČKO – HOLÝ VRCH NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ“ JE MOŽNÉ NAHLÍŽET NA OBECNÍM ÚŘADU V BOUZOVĚ V ÚŘEDNÍ DNY
TJ. V PONDĚLÍ A VE STŘEDU V DOBĚ OD 7,00 DO 12,00 HOD. A OD 12,30 DO 17,00
HOD.

Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů
V sobotu 11. června v naší obci opět proběhl svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Přestože jsme
několikrát upozorňovali občany, aby odpady vozili na shromaždiště v době, kdy jsou tam soupravy, které
odpady hned naloží a odvezou, opět byly navozeny hromady odpadu předem. To dává příležitost některým
občanům (ne z naší obce), aby odpady přehrabovali, rozbíjeli a vybírali z nich kovové a jiné součásti, které
se dají zpeněžit. Po odjezdu souprav z EKO-UNIMEDU potom zůstává na místě nepořádek, rozlité
barvy a oleje, rozbité sklo a další, které musí zase někdo uklidit.
Takto se určitě ekologicky nechováme a nepřispíváme k pořádku v naší obci.

Třídění odpadu už patří k dobrému vychování dvou třetin Čechů…
Vážení občané,
touto cestou si Vás dovoluji pozvat na krátké zamyšlení, které Vás může inspirovat nebo
povzbudit v činnosti, kterou již dle statistik 2/3 z nás dělají – tedy v třídění odpadů.
S tématem třídění odpadů se setkáváme téměř pořád. Možná také proto jsou někteří z nás
k němu stále vlažní. Statistiky uvádí, že již třídí dvě třetiny obyvatel ČR , ale na druhou stranu
možnost třídit má téměř každý. Jako ekologicky orientovaná zastupitelka obce jsem si jako jeden
z hlavních úkolů před nedávnem stanovila, co nejvíce vyvinout aktivitu právě v této oblasti.
Je všeobecně známo, že bez recyklace a správného nakládání s odpadem bychom my a naše
děti za chvíli žili na skládkách. Nyní nechci poukazovat na konkrétní příklady, jak a kde třídění funguje,
pouze nabízím shrnutí toho, jak jsme si v posledních letech v této oblasti vedli.
Nejprve se můžete podívat, kolik jsme v naši obci vyprodukovali tuhého domácího odpadu
(dále jen TDO) a pak zhodnotit, jak jsme byli aktivní v případě třídění skla a plastů.
Tabulka č. 1: Přehled odvezeného TDO
Rok
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Množství
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Tabulka č. 2: Přehled separace plastů a skla (v t)
Rok

2004

2005
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2007

2008
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2010

plast

11,8
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14,9
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11,8

sklo
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14,2

14,5
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Přehled separace plastů a skla v letech 2004 - 2010 (v t)
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I když je z výše uvedených čísel patrné, že naše aktivita v třídění skla stoupá, je pořád
otázka k zamyšlení, zda v popelnicích mnohých z nás nekončí suroviny, které tam nemají co dělat
(např. bioodpad). Každou tunu odpadků, kterou vyvezeme na skládku musíme draze zaplatit. Protože
náklady na odvoz TDO převyšují platby nás občanů, doplácí na to obec ze svého rozpočtu. A to
nemalou částkou, kterou by šlo využít jinak.
V této chvíli je poplatek za odpad na občana v naší obci stanoven částkou 450 Kč/rok.
Současná vláda má na programu projednání návrhu na zvýšení poplatků, který může obcím umožnit
tuto platbu zvednout až do výše 1.000 Kč.
Dle mého názoru je současná částka za odvoz TDO už dost vysoká, proto si myslím, že je
lepší obrátit pozornost právě opačným směrem. Neřešit narůstající náklady na TDO vysokými
platbami, ale zabývat se více otázkou toho, co do popelnic dáváme. Vyvinout větší snahu na třídění a
recyklaci materiálů. Nejenže ušetříme obecní (společnou) pokladnu, ale také přírodu. Možná mnozí
z Vás ani nevíte, že se v současnosti tříděný odpad od obcí vykupuje, takže místo výdajů můžeme mít
ještě nějaký příjem.
Nyní máme přímo v naší obci možnost třídit sklo a plast. V budoucnosti můžeme tuto
paletu surovin rozšířit o další. Je na nás, jakou cestu si zvolíme. Zda budeme používat stále ohrané
argumenty typu, že to nemá význam, že to stejně skončí na skládce na jedné hromadě apod.
Věřím, že toto téma není pro většinu z Vás cizí a ráda přivítám jakékoliv podměty z řad
právě Vás občanů (e-mail:hanamira@centrum.cz).
Hana Kolavíková

Samoobslužná čerpací stanice v Kozově
Od 2. června 2011 mohou motoristé na Bouzovsku opět využívat čerpací
stanici v Kozově. Tankování se zde provádí samoobsluhou z výdejních stojanů
řízených tankovacím automatem na platební karty.
Ovládání tankovacího automatu je velmi podobné běžnému bankomatu, po
načtení platební karty však nejsou vydány peníze, ale je umožněno čerpání
pohonných hmot.
Tankovací
automat
funguje
na
běžné
bankovní
karty
a na tzv. lokální platební karty (na objednávku), určené pro firmy,
podnikatele a stálé zákazníky s možností zajímavých slev.
Aktuální ceny, kontaktní údaje, otevírací dobu a další zajímavosti naleznete
na internetu na adrese www.tankomatkozov.cz.

Víte, co nadstandardního nabízí Základní škola Bouzov?
Každý rodič by chtěl pro své dítě tu nejlepší školu. Chtěl by, aby dítě chodilo do školy rádo, aby se
do ní těšilo, aby se co nejvíc naučilo. Velmi často ale nevíme, co nám nabízí naše vlastní, místní malá
škola. Připadá nám, že spousta věcí je automatických, už je ani nevnímáme, neuvědomujeme si, že
třeba některé aktivity jiné školy neorganizují nebo jen velmi výjimečně. Možná ani nevíme, že drahý
provoz budovy platí obec, která školu zřizuje a která se všemožně snaží školu pro děti v obci udržet.
Čím je tedy bouzovská škola výjimečná? Co nabízí navíc oproti jiným okolním školám, těm menším
venkovským ale i oproti větším městským školám?
Několik let už škola organizuje plavecký výcvik pro celý první stupeň, tedy 5 let po sobě, přestože
povinná plavecká výuka se organizuje běžně pouze 2 roky.
Poslední inspekční zpráva velice vyzdvihuje na naší škole péči o integrované děti, tedy o ty, které
mají potíže s poruchami učení. Tato péče byla dokonce dána za příklad ostatním školám.
Málokterá škola nabízí tolik kroužků jako naše, tedy naplnění volného času dětí po vyučování.
Namátkou jmenuji keramický kroužek, břišní tance, sportovní kroužek, kroužek kultury řeči nebo
turistický kroužek, který pořádá 1-2denní výlety dokonce v sobotu a neděli.
Bouzovská škola také nabízí velmi kvalitní vybavení výukovými počítačovými programy, s kterými jsou
žáci zvyklí téměř denně pracovat a také nadstandardně vybavenou žákovskou knihovnu, jakou by
nám mohli závidět i ve velkých školách.
Dobrou tradicí již několik let je, že zveme rodiče i budoucí prvňáčky na Den otevřených dveří a to
přímo do vyučování, nikoli jen do nastrojené budovy bez žáků, jak je to zvykem v jiných školách.
Snažíme se každý rok žákům připravit nějaké vylepšení a usnadnění jejich školního života. Každý má
k dispozici vlastní uzamykatelnou šatní skříňku, pitný automat s vodou, volný přístup k počítačům i po
vyučování.
Momentálně je naším velikým lákadlem necelé dva roky nová tělocvična, luxusně vyprojektovaná i
vybavená. Slouží nejen žákům, ale i mnoha aktivitám pro děti a dospělé v odpoledních hodinách.
Letošní novinkou je nabídka „příbouzovského“ tábora, jak mu říkáme. Tedy tábora, který proběhne
2.týden prázdnin a má pomoci rodičům, kteří jsou v zaměstnání, aby měli o své děti postaráno. Děti
se mohou denně od 9 do 16 hodin účastnit organizovaného programu, který bude zajišťovat
vychovatelka školní družiny. Budou mít k dispozici pobyt ve škole, v tělocvičně a přírodě, budou se
účastnit výletů a exkurzí, mají zajištěno celodenní jídlo.
Zdaleka jsem nevyjmenovala vše, co by mohli rodiče na naší malé škole ocenit. Je potřeba, abychom
se všichni zajímali o to, co se kolem nás děje, co nám naše škola nabízí, abychom dokázali srovnávat
a stanovovat si priority.
S přáním hezkého léta
Mgr.Andrea Řezníčková,
ředitelka ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD Bouzov

„Opičí projekt“ na ZŠ Bouzov
Popis jednotlivých aktivit projektu:
Sběr mobilních telefonů
Na naší škole probíhal během měsíce dubna sběr starých mobilních telefonů. Přihlásili jsme se
do akce ZOO Lešná Zlín – Sběr mobilních telefonů.
Zapojili se do něj žáci i učitelé. Oslovili jsme rovněž veřejnost v podobě plakátů, vytvořených
žáky 7. ročníku.

Celkem jsme nasbírali 69 starých mobilních telefonů, které jsme předali pracovníkům ZOO Lešná
dne 20.4.2011. Byli jsme zařazeni do soutěže s ostatními základními školami, vyhlášení soutěže se
plánuje na konec května. Za každý donesený mobil získala Kampaň na ochranu goril nížinných 10,- Kč.
Den Země 19.4.2011
Zástupci jednotlivých tříd si vylosovali druh zvířete, které budou představovat na Dni Země (lední
medvěd, vlk, panda, kočka divoká, želva bahenní, tygr, orangutan, medvěd hnědý). Úkolem bylo
vytvořit si tematický oblek a pokřik. Na přípravu měli děti a třídní učitelé jeden týden.
Letošní Den Země byl časově rozvržen do tří částí. První se odehrávala před obecní poštou, kde
jednotlivé třídy prezentovaly své převleky a pokřiky.
Druhá část byla pracovní, zaměřená na vyčištění okolí obce Bouzov od odpadků, který hyzdí lesní
porost a okolí komunikací. Některým skupinám na nalezené „poklady“ už nestačily ani pytle. Tato
část se v našich aktivitách objevuje každoročně. Spolupracujeme s obcí Bouzov.
Poslední část se odehrávala ve školních třídách, kde děti společně se třídními učiteli vyráběli
hračky a pamlsky pro opičí obyvatele ZOO Lešná. Na vyrobené pamlsky skoro nestačily ani připravené
přepravky. Obzvláště krásné a nápadité byly výrobky prvního stupně.
Průběh návštěvy ZOO Zlín 20.4.2011
V osm hodin jsme vyjeli dvěma autobusy navštívit ZOO Zlín, kde jsme předávali naše výrobky a
nasbírané mobilní telefony. Tento den byl nepochybně největším lákadlem pro děti. Místní
ošetřovatelé a organizátoři byli naším dárkem- bedny s výrobky pro opice - mile zaskočeni.
Poděkování jsme se dočkali jednak na místě po instalaci našich výrobků do výběhů opic, jednak na
webových stránkách ZOO.
Opičí obyvatelé na pavilonu primátů také nepřišli zkrátka. I když je Den primátů až za 6 týdnů,
žáci ze ZŠ Bouzov vyrobili v rámci projektového dne spoustu dobrot a hraček pro naše primáty. Ve
středu 20. dubna je v deseti přepravkách dovezli do zoo a na jejich výtvorech si pochutnali nejen
chápani, ale také siamangové, malpy, mangabejové či lemuři. Jménem celé zoo i jejích obyvatel jim
patří obrovský dík.
http://www.zoozlin.eu/cz/aktualita/357-opici-tyden-slavil-uspech.html
Žáci pak byli rozděleni do dvaceti čtyřčlenných skupinek, vždy dvě až tři měl na starosti jeden
pedagog. Čekala je ještě soutěž připravená ZOO Zlín, která byla zaměřena na poznávání zvyků
primátů zde žijících. V průběhu následujících dvou hodin jsme plnili zadané úkoly a doplňovali
pracovní list, rovněž jsme prošli ZOO. Byl zde prostor pro týmovou práci ve věkově nestejnorodých
skupinách, kde se starší žáci chopili rolí vedoucích skupin, a měli na starost své mladší spolužáky.
Bohužel času bylo na tuto aktivitu méně, než by si zasloužila a museli jsme si pospíšit. Ale i tak
jsme viděli spoustu zajímavých živočichů a pavilonů.
Zaměstnanci Zoo pro nás připravili malé překvapení. Nainstalovali naše výrobky do výběhu
chápanů a ty po našem příchodu do výběhu vpustili. Pohled na mlsající a hrající opice byl nejlepší
odměnou. Dále vyhodnotili naše pracovní listy a vybrali nejlepší skupinu. Pro celou školu nachystali
spoustu propagačních materiálů.
Vyhodnocení Dne Země a hry v ZOO Zlín
Slavnostní vyhlášení a vyhodnocení Dne Země a nejlepšího družstva v ZOO proběhlo na chodbě
v prvním patře v pátek 29.4.2011. Kromě věcných cen získali žáci ještě upečené perníkové zajíčky od
našich kuchařek.
Vytvoření plakátů
Žáci 8. A 9. ročníku dostali za úkol zpracovat jako plakát projekt o Dni Země a návštěvě ZOO
Lešná. Po domluvě mezi sebou se rozdělili do dvou skupin na 6 a 7 žáků, vybrali si možnost pracovat
zvlášť chlapci a dívky. Zvolili si svého vedoucího týmu a pak jednotliví žáci dostali za úkol zpracovat

části plakátů (historie Dne Země, ZOO Lešná, ohrožení primáti, rozhovory s účastníky, výběr
fotografií, úvaha a reportáž…).
Žáci tento projekt zpracovávali v hodinách výtvarné a pracovní výchovy pod vedením pí. uč.
Vozničkové a prezentovali jej 16.5.2011. Následně po prezentaci se v komunitním kruhu vyjadřovali
ke své práci na zpracování a celý projekt hodnotili.
Zpracovala:
Mgr. Zuzana Stodůlková Pinďurová
Slohové práce deváťáků v rámci prezentace projektu:
„ Den Země“ – úvaha – Kateřina Kamerová
Den Země je svátek naší planety, která umožňuje život lidí, živočichů i rostlin. Dává nám všechno
potřebné k životu. Lidé jsou nejinteligentnější druh, který na této planetě žije, ale někdy to tak
nevypadá, protože pomalu ničí všechno potřebné na naší planetě. Už mnoho živočichů a rostlin
vymřelo kvůli lidské bezohlednosti. Musím říct, že potřebujeme přírodu, a proto bychom ji měli
chránit a více se o ni starat.
V dnešní době se klade největší důraz na tato ekologická témata: skleníkový efekt , kácení pralesů a
recyklaci plastů. Kvůli skleníkovému efektu tají ledovce, na kterých žijí živočichové jako například
tuleni a lední medvědi, čímž se jim zmenšuje prostor, kde mohou žít. A také tam léto začíná dříve, než
byli zvyklí. Mnoho lidí se snaží recyklovat, ovšem jsou i lidé, kterým se recyklovat nechce. Asi mnoho
lidí si říká, co pomůže, když já budu recyklovat a další ne? Vždyť to nemá smysl! Právě proto také asi
odpad netřídí. A v tom je problém. Proto se musí děti na základních školách stále pobízet k
recyklování. Kdo jiný než mladá generace by nám měla být příkladem?
Tento den je dobrou příležitostí, abychom se zamysleli nad tím, co můžeme udělat pro naši Zemi.
Na naší škole je velice pěkné to, jak si tento den zpříjemňujeme. Nejenže se snažíme alespoň
trošičku pomoci naší planetě a uklízíme odpadky, ale také se převlékáme za ohrožené druhy zvířat a
plníme různé úkoly. Tento rok jsme neplnili úkoly, ale vyráběli hračky pro opice do ZOO Lešná.
Z pochutin, rozinek a ovoce jsme vytvořili krásné „špízy“, dorty a ozdobné mísy pro opičí obyvatele
ZOO.
Je hezké, že na Den Země čistíme planetu, ale nejde jen o jeden den, měli bychom pro naši planetu
dělat každý den něco .
„Zoo Lešná“–reportáž- Jan Čikl
Po hezky prožitém Dni Země jsme se jednoho dne dozvěděli, že jedeme do Zoo. Bylo to hezké
překvapení, že někam jedeme a celkem jsme se i hodně těšili. Měli jsme tak zakončit náš školní
projekt, týkající se záchrany goril.
Přišel ten den, tak jsme vyrazili směr Lešná. Jeli jsme dvěma autobusy, které nás tam odvezly.
Když jsme tam dojeli, tak jsme měli pro opice nachystané nějaké pochutiny, které jsme den
předtím sami vyrobili z ovoce, sena a sušených dobrot. Ošetřovatelé měli radost z toho, co jsme
opicím nachystali. Ne, že by jim neměli co dát, ale nemají čas na to, tak krásně jim to nachystat. A ty
opice, kterým jsme to nachystali, z toho byly taky překvapené, co to mají nového a pochutiny si moc
užily.
Celou Zoo jsme si prošli. Byla velice hezká, rozdělená do různých částí Země, do kontinentů.
Dostali jsme pracovní listy, v kterých jsme měli doplňovat údaje o opicích z celé ZOO. Někomu se
práce dařila, někdo ji nestihl, ale všichni se snažili získat co nejvíc informací.
Vydařilo se i počasí, zrovna ten den bylo moc krásně a dalo se dobře fotit, protože zvířata byla
zrovna venku a tak se na ně dalo krásně dívat. Když jsme si za pár hodin prošli celou Zoo, byli jsme
všichni hodně unaveni. Líbilo se nám tam a zároveň jsme byli rádi, že už jedeme domů. Vrátili jsme se
okolo čtvrté hodiny odpoledne.

Mně osobně se v Zoo líbilo, nejenom že to bylo místo školy, ale celkově kvůli exotickým
zvířatům, na které jsem se těšil.

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
22. Jiří Hrabiše z Postupic – poslední majitel Bouzova z rodu Kostků
V minulých pokračováních jsme prošli historií bouzovského hradu v době, kdy jeho vlastníky byli
dva nejvýznamnější členové panského rodu Kostků z Postupic. Dnes se s tímto rodem rozloučíme
připomenutím jeho posledního příslušníka, který vlastnil bouzovský hrad – Jiřího Hrabiše Kostky
z Postupic.
Podívejme se nejprve krátce na tehdejší situaci v českém království. Již v minulé části jsme
hovořili o tom, že po smrti krále Jiřího z Poděbrad v roce 1471 nastoupil na náš trůn tehdy 15-ti letý
Vladislav Jagellonský, nejstarší ze třinácti dětí polského krále Kazimíra IV. Jagellonského, který sídlil
na svém dvoře v Krakově. Historikové se shodují v tom, že Vladislav byl jedním z nejslabších
panovníků v dějinách českého státu. Proč? Sice si na jedné straně uměl získat oblibu u prostých lidí,
ovšem na straně druhé byl pouhou loutkou v rukou české šlechty, která se v roce 1500 po vydání
nového zákoníku, tzv. Vladislavského zřízení zemského, stala nejmocnější silou v zemi a podstatně
omezila pravomoci samotného krále. Proto také býval Vladislav nazýván král „Bene“, tedy „dobře“,
neboť tak většinou zněla jeho odpověď na všechny požadavky, se kterými se na něho česká šlechta
obracela.
Příznivé nebylo dlouhá léta ani jeho mezinárodní postavení. Hned po nástupu na trůn musel
bojovat o moc s Matyášem Korvínem, který se také nechával titulovat jako český král. Česko-uherské
války skončily teprve koncem 70. let 15. století vzájemnou smlouvou, kterou oba panovníci podepsali
v Olomouci. Na jejím základě připadly Čechy Vladislavovi, Morava, Slezsko a další území Matyášovi, a
co bylo zajímavé – titul český král náležel oběma panovníkům. Tento stav trval až do Matyášovy smrti
v roce 1490. Teprve potom se Vladislav stal králem také na Moravě a ve Slezsku a vedle toho získal i
korunu uherskou. V Uhrách, v tehdejším Budíně, (dnešní Budapešti) pak trávil většinu svého času a
při jedné cestě z Čech do Uher se v roce 1497 s největší pravděpodobností zastavil také na
bouzovském hradě.
A nyní se vrátíme k Jiřímu Hrabiši z Postupic. O jeho životě toho víme poměrně málo a
jednoznačně ani nelze říci, v kterých letech bouzovské panství jako svůj majetek držel. Panství zdědil
po svém otci, Albrechtu Kostkovi, snad jako neplnoletý v roce 1477 a byl asi Albrechtovým jediným
synem. Po něm zdědil také schopnosti diplomatické, které uplatnil například jako člen poselstva
k polskému králi.
Co je z historie známo, je fakt, že v roce 1481 byl Bouzov s celým panstvím zapsán do zemských
desk novému majiteli, Bočkovi Kunovi z Kunštátu. Podle zápisu se panství opět rozrostlo, tentokrát o
vsi Lhotu Farářovu, Pavlov a Radnici. Je ovšem možné, že před Bočkem vlastnil Bouzov ještě krátce i
rod pánů ze Šelmberka. A abychom žádný rod nevynechali, řekneme si o něm příště.
Jiří Hrabiše, podobně jako jeho otec a strýc, si nikdy nezvolil Bouzov jako své trvalé sídlo. Tím mu
byl zámek v Moravské Třebové, kde žil se svou ženou, Eliškou z Ludanic. S největší pravděpodobností
bylo jejich manželství bezdětné. Moravskotřebovské panství pak roku 1486 prodal Ladislavovi
Velenovi z Boskovic, příslušníku tehdy jednoho z nejvýznamnějších moravských rodů.
Ačkoliv ani jeden z rodu Kostků, o nichž jsme psali, nesídlil dlouhodobě na Bouzově, věnovali –
zejména Zdeněk - stavebnímu rozvoji hradu velkou pozornost. Kostkové vlastnili hrad v době česko-

uherských válek, které se z velké části odehrávaly právě na Moravě. Je proto pochopitelné, že se
snažili především dobudovat a rozšířit parkánové zdi kolem hradu a jejich bašty, tedy celkově posílit
jeho obranyschopnost.
I když je velmi obtížné spolehlivě datovat jednotlivé opevňovací i jiné práce na hradě, pokusíme se
uvést alespoň některé jejich důležité stavební počiny. Asi brzy poté, co Zdeněk Kostka získal Bouzov
od krále Jiřího z Poděbrad, nechal zbudovat v čelní parkánové zdi pevnou hranolovou věž
s propadlištěm, která měla za úkol střežit vstup do areálu samotného hradu a vedle toho i posílit
parkánovou zeď. Jde o věž, do které ústí druhý hradní most. Na východní straně hradu byla do
hradeb zabudována kruhová dělová bašta, kterou známe pod názvem Búzovka. Za Zdeňka Kostky
musely proběhnout i stavební práce na nejvyšší věži hradu – hlásce, jak o tom na jejím zdivu svědčí
znak Kostků z roku 1464, který si můžeme prohlédnout na druhém hradním nádvoří. A abychom něco
podstatného nevynechali, i když v tomto případě se pohybujeme v oblasti dohadů, Zdeněk možná
nechal opravit i nejstarší palác hradu, jižní, dnes nazývaný Alžbětino křídlo.
A jaký byl s největší pravděpodobností konec tohoto slavného panského rodu, který se na počátku
16. století řadil na páté místo mezi nejbohatšími rody v českých zemích? Psali jsme již o tom, že bratr
Zdeňka a Albrechta Kostky, Jan, zůstal po celý život ve východních Čechách, kde mu patřila např.
města Litomyšl a Brandýs nad Orlicí. A právě v Brandýse pak žili jeho potomci, Bohuš II. a Bohuš III.
Oba se jako jedni z mála tehdejších českých pánů nebáli veřejně podporovat jednotu bratrskou, a
Brandýs se proto stal jedním z jejích nejvýznamnějších center (v této souvislosti si připomeňme, že
zde později jistou dobu bydlel před svým odchodem do zahraničí i J.A. Komenský). V nedaleké
Litomyšli, dalším středisku jednoty, vznikla a zásluhou Kostků z Postupic se rozvíjela významná
bratrská tiskárna.
V polovině 16. století vypukla tzv. šmalkaldská válka. O co v ní šlo? Tehdejší císař Karel V. došel
k závěru, že je nutno vojensky zničit spolek německých protestantských knížat a měst, nazvaný podle
jednoho z těchto měst šmalkaldský. Český král Ferdinand Habsburský, Karlův bratr, se rozhodl, že
bratrovi vojensky pomůže, ovšem české stavy (tedy panstvo, rytíři a měšťanstvo královských měst) se
proti králi postavily a tuto zahraniční pomoc odmítly. Císař ve válce zvítězil a Ferdinand se rozhodl
vůdce rebelujících stavů potrestat. A jedním z potrestaných byl i Bohuš IIII. Kostka. Byl mu
zkonfiskován majetek a ponechat si směl pouze Brandýs nad Orlicí, kde měl uloženo domácí vězení.
Zde také asi roku 1557 jako poslední mužský člen rodu zemřel a dva roky po něm i jeho manželka,
Libuše z Lomnice. Jako upomínku na Kostky má město Brandýs nad Orlicí hrábě z jejich erbu dosud ve
svém znaku.
A tímto letopočtem se podle většiny historiků historie Kostků z Postupic, kteří výrazně zasáhli i do
dějin bouzovského panství, definitivně uzavírá.

Jiří Marek

JUBILANTI
Červenec
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan

Vladimír Pluháček
Ludmila Holubová
Věra Mausová
Marie Macková
Ing. Zdeněk Tomek
Marie Pokorná
Václav Nemerád
Lubomír Spáčil
Miloslav Studený
Marie Macková
Marie Opluštivá
František Neuman
Marie Pechová
Ing. Marcel Chmelina
Jana Malíčková
Vlasta Dvořáčková
Ivan Hampl

Bouzov
Hvozdečko
Olešnice
Bouzov
Bouzov
Kozov
Bouzov
Podolí
Kozov
Bouzov
Bouzov
Hvozdečko
Bezděkov
Svojanov
Obectov
Jeřmaň
Podolí

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

Ludmila Ženožičková
Jarmila Hloušková
Irena Mejzešová
Jaroslav Ruprecht
František Slouka
Marie Grézlová
Anna Konečná
Anežka Vymětalová
Ing. Petr Leibner
Anděla Leibnerová
Jaromír Fischer

Bouzov¨
Bouzov
Bouzov
Bezděkov
Blažov
Jeřmaň
Jeřmaň
Jeřmaň
Doly
Hvozdečko
Bouzov

PRANOSTIKA
Červenec
Na Markétu když prší, ořechy ze stromů srší.
Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.
Kolik dní přes svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima skvěje.
Srpen
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Příští vydání Bouzovských novin vyjde v srpnu 2011, uzávěrka 10. 08. 2011.

