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VÍTE, ŽE ...
 byla opravena další část střechy a fasády OÚ
 byla provedena výměna krytiny na budově vedle základní školy
 ve sportovním areálu v Kozově bylo vybudováno nové oplocení a zastřešení prodejních stánků a řeší se venkovní osvětlení
 byla dokončena „Zahrada v přírodním stylu pro
MŠ Bouzov“
 byly provedeny práce na rekonstrukci úpravny
vody v Bouzově, v rámci toho došlo k vybudování dvou nových vrtů a propojení vodovodu ze
Hvozdečka
 započaly práce na akci „Naučná stezka Bouzov
– Javoříčko“
 staví se dětské hřiště v Bouzově a na Dolech
 svépomocí byla postavena pergola u hasičské
zbrojnice ve Hvozdečku
 proběhlo kácení máje v Blažově, Podolí, Hvozdečku, Olešnicích, Obectově
 14. června 2014 od 13.00 hod. se na Olešnicích
konalo 2. kolo 4. ročníku vozatajského poháru
SCHČSP

Pozvání
 21. června 2014 ve 14.00 hod. ve Hvozdečku –
„Cesta pohádkovým lesem“
 28. června 2014 od 8.30 hod. se v Kozově uskuteční tradiční KOZENKY CUP
 5. července 2014 od 9.00 hod. proběhne na střelnici v Bouzově veřejná soutěž ve střelbě malorážkou
 5. července 2014 – turnaj v nohejbale na Olešnicích
 5. července 2014 – hanácká extraliga – soutěž
v požárním útoku na Olešnicích
 12. července 2014 se budou na Olešnicích konat
oslavy 80. výročí založení SDH a sjezd rodáků
 26. července 2014 se uskuteční v Kozově oslavy
110. výročí založení SDH Kozov a sjezd rodáků
 2. srpna 2014 SDH Kozov pořádá dětský den

č. 3/2014
 9. srpna 2014 od 20.00 hod. se bude v Kozově
konat tradiční myslivecký karneval
 16. srpna 2014 od 10.00 do 16.00 hod. se budou
na Bouzově konat „Lety vrtulníkem nad Bouzovem a okolím“. Cena letu 500 Kč, odlet od Panských rybníků. Informace na tel. 722 620 080,
vrtulnik55@seznam.cz.
 16. srpna 2014 SDH Podolí pořádá turnaj v kopané a diskotéku
 22.–23. srpna 2014 proběhne na Bouzově tradiční 14. ročník balonové fiesty „Balóny nad
hradem“
 29.–30. srpna 2014 se bude na Bouzově konat
5. ročník letního kulturního festivalu „Moravské
hrady.cz“

UPOZORNĚNÍ
o Od 25. do 30. června 2014 bude z důvodu asfaltování cesty z Bouzova do Javoříčka tato cesta uzavřena.
o Upozorňujeme majitele psů na povinnost
uklízet psí exkrementy na veřejných prostranstvích

Zahrada v přírodním stylu v Bouzově

Díky dotaci ze SFŽP byla provedena stavba zahrady v přírodním stylu v Bouzově určená pro mateřskou školu. Jedná se o velmi zajímavé řešení
prostoru za budovou domova seniorů. Slavnostní
otevření bude provedeno dne 27. června 2014 od
11.00 hod.
Zveme všechny zájemce.

Úpravna vody Bouzov

Byla dokončena rekonstrukce úpravny vody
v Bouzově. Významnou měrou na této rekonstrukci se podílel Olomoucký kraj, který přispěl
v rámci rozvoje vodohospodářské infrastruktury
částkou 3.900.000 Kč. Bez této dotace by obec nebyla schopna tuto rozsáhlou rekonstrukci zajistit.
V rámci toho došlo k posílení zdroje vody o dva
nové vrty, které zajistí zvýšenou potřebu pitné
vody pro Bouzov. V rámci těchto úprav je nainstalován i monitoring stavu hladin v rezervoáru.

Balóny 2014
Výzva místním spolkům a občanům
Žádáme touto cestou všechny zájemce z řad
občanů a spolků z Bouzova a všech přidružených
obcí, aby v případě zájmu zaslali na obecní úřad
v Bouzově své žádosti ohledně umístění stánků
s popisem jejich sortimentu (občerstvení, upomínkové předměty, apod.) Žádost musí mít písemnou podobu, lze ji doručit osobně, poštou, nebo
mailem. Zájemci budou včas informováni o přesném umístění a podmínkách ze strany obce.
Za organizační tým Z. Foltýn, starosta obce

PŘÍSPĚVKY
Ve dnech 14.-16.dubna 2014 jsem pro Bouzov
připravil výstavu svých fotoobrazů. Dělám ji zde
jednou za rok a pak ji instaluji ve Svojanově, kde
je na požádání přístupna po celý rok hlavně pro
návštěvníky a turisty z místní ubytovny. Letos se
ke mně připojila i místní vysokoškolačka Barbora Chmelinová svými fotografickými pokusy.Loni
bylo návštěvníků kolem stovky. Fotografické obrazy i kraslice ze Slovácka se jim líbily. Výstavu hodnotili jako jedinečnou na tak malou vesnici a ptali se, jakou mám podporu od představitelů obce.
Letos budu o návštěvnosti v Bouzově raději mlčet.
Sám si kladu otázku pro koho že jsem výstavu
vlastně připravil, když ji viděla jen hrstka důchodců z penzionu, z nichž mě někteří pomohli s insta-

lací. Měl jsem zrovna zdravotní problémy. Nevynechal ji však jako vždy pan farář a do sešitu návštěv
o výstavě zapsal: „dobrá jako vždy“. Přišli jedinci
i z Hvozdečka a Svojanova, z Bouzova téměř nikdo,
kromě tří učitelů se svými žáky. Provedl jsem je výstavou a vyprávěl jim jak složité i dobrodružné je
fotografování hlavně na horách. Ale i ve Svojanově
bych rád zastihl znovu teplotní inverzi jako kdysi
před nejméně deseti lety. Nepovedlo se a tak na
výstavě v Hodoníně bude příští týdny onen původní pokus ale v metrovém rozměru. Žáci poznali, že
vytvořit výtvarnou fotografii není o nic jednodušší
než malba a že to není žádné snadné „cvakání“.
Pár žáků přišlo na výstavu znovu odpoledne. Zaujaly je kupodivu další a to černobílé fotky, které
jsem jim navíc ukázal – ty nebyly na výstavě. Také
učitelé žáků v zápisu potvrdili zaujetí výstavou
a besedou. Takže školáci překvapili a potěšili nejen zájmem, ale i pozorností při besedě o tom, co
je to tvůrčí fotografie až to budou zkoušet sami. Je
ale na místě ptát se, co dál s výstavami na Bouzově
pro případné „příště“.
Turisté jdoucí z náměstí na hrad jsou určitě
potěšeni malým květinovým koutkem při kamenné zdi u asfaltové cesty. Oceňuji velmi tento milý
nápad stejně jako vzorné udržování úpravy v bezprostřední blízkosti vchodu do kostela a okolí.
Určitě dílo vzácné ochoty zadarmo něco pěkného
udělat. I náměstí po úpravě „prohlédlo“. Opět přispěla květinová výzdoba.
Václav Kopka

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
40. „Horní strana“ bouzovského panství
V úvodu dnešního
pokračování bych rád
připomněl
událost,
o níž jsem již psal
a k níž došlo po roce
1560. Tehdy zemřel
majitel bouzovského
panství, Prokop Podstatský z Prusinovic,
a po jeho smrti bylo
v následujících letech
rozděleno panství na dvě nestejně velké části, nazývané někdy „dolní“ (menší) a „horní“ (větší) „strana“.
Několik předchozích zastavení jsem věnoval „dolní
straně“, na níž se jako majitelé během více než sta
let vystřídali Václav Podstatský, Erazim Weyczingar
z Weyczingu, Bítovští ze Slavíkovic, Kobylkové z Kobylího a Bukůvkové z Bukůvky.
Počínaje dnešní částí našeho putování se budeme věnovat rozsáhlejší, „horní straně“ zdejšího
panství. Tu po smrti Prokopa Podstatského získal
jeho syn Jindřich. Připomeňme si, že jeho část dědictví zahrnovala větší část vesnice Bouzov s hradem, farou, pivovarem, sady a chmelnicemi a dále
městečko Loštice, vsi Bezděkov, Blážov, část Javoříčka, Jeřmaň, Kadeřín, Kozov, Milkov, Obectov,

Ospělov, Studenou Loučku, Svinov u Pavlova, Svojanov, Veselí, část Veselíčka, Vojtěchov, část Žadlovic
a dvě tehdy neobydlené vsi – Olešnici a Bušín u Studené Loučky. Zatímco „dolní stranu“ prodali bratři
Podstatští již někdy po roce 1564, Jindřichova větší
část zůstala jeho majetkem až do roku 1583 (v literatuře je rovněž jako datum prodeje uváděn rok
1582 a 1584), kdy ji prodal Hynku Petrovi Naxerovi
z Chotějovic.
Rod Naxerů (někteří autoři píší Nakserů nebo
dokonce Nekšerů) nepatří mezi rody známé, a proto se o něm dochovalo pouze minimum informací.
Nikdy v historii nedosáhli jeho členové žádných významnějších titulů, ani nezastávali v našich zemích
u dvora žádné vysoké funkce.
Naxerové pocházeli z Čech, ovšem dosud nepanuje shoda v názoru, zda kolébkou rodu byly Chotějovice (dnešní Choťovice), ležící mezi Poděbrady
a Chlumcem nad Cidlinou, které asi spíše odpovídající pravdě, nebo Chotějovice, součást obce Světec, které najdeme nedaleko severočeských Teplic.
V erbu, který je zobrazen v úvodu textu, měli rohaté zvíře, snad kozla, i když někdy se uvádí, že šlo
o býka.
Ve druhé polovině 15. století se s rodem Naxerů
můžeme setkat již také na Moravě, kde jeho přísluš-

níci zaujímali většinou běžná úřednická a správcovská místa. Prvním z nich byl Kuneš Naxera z Chotějovic, který ke konci 15. století žil v Jaroměřicích
u Jevíčka, kde vlastnil menší statek, který před ním
a znovu i po něm patřil známému českému současně také moravskému rodu Tovačovských z Cimburka.
O necelých sto let později se rod Naxerů zabydlel již v bezprostřední blízkosti Bouzova. Konkrétně šlo o Hynka Petra Naxeru z Chotějovic, který po
polovině 16. století pracoval jako úředník v Zábřehu, kde měl v té době také svůj dům. Ve stejných
letech byl také majitelem statku ve Vranové (Lhotě),
který vlastnil až do roku 1575, kdy ho spolu s Veselím, Bezděkovem a mlýnem, ležícím mezi Kozovem a Vranovou Lhotou poblíž soutoku Věžnice
s Třebůvkou a později známým jako Balatkův mlýn
(na snímku na konci textu je jeho současný stav),
prodal Petru Bílskému z Kaříšova, který tehdy sídlil
na tvrzi v Jaroměřicích, která původně patřila Naxerům a kterou potomci Petra Bílského přestavěli
na renesanční zámek s krásnou sgrafitovou výzdobou.
Z důvodů, které neznáme, koupil Hynek Petr
Naxera na podzim roku 1583 od Jindřicha Podstatského, který tehdy vlastnil (Městečko) Trnávku, kde
také žil, hrad Bouzov včetně větší strany bouzovské-

ho panství. Koupě byla do zemských desek zapsána
až o tři roky později, v roce 1586. Stejně tak se už
asi nedozvíme, proč ještě do konce roku 1583, tedy
po dvou měsících, Naxera celé panství i s hradem
prodal dalšímu hradnímu pánovi, Janu staršímu
Bergerovi z Bergu. Tímto prodejem také veškeré
informace o rodu Naxerů, který pouhých několik
málo měsíců vlastnil bouzovský hrad, definitivně
končí.

Jiří Marek
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Naposledy v tomto školním roce Vás zdravíme
z bouzovské školy. Sbíráme poslední jedničky, ale
v hlavě už máme prázdniny! A také výlety! Kam
jsme se letos vydali? Deváťáci a osmáci se toulali
na Olomoucku, šesťáci a sedmáci byli v ZOO, laseraréně a v lanovém centru. A děti z celého prvního stupně navštívili ZOO v Lešné. Ještě jednou děkujeme za sponzorský dar společnosti Bouzovské
lesy. Díky částce, kterou nám věnovala, jsme mohli
každému dítěti přispět 135 korun na výlet. Zároveň
také děkujeme paní Ireně Bártové. Krom toho, že
každou chvíli pošle dětem nějakou pozornost ze
své dílny, letos také vytvořila deváťákům parádní
trička. Díky patří o ostatním, kteří nechtějí být jmenování, a vlastně všem, kteří naši školu letos jakkoliv podpořili.
Školní rok byl plný nejen učení, ale i zajímavých
akcí a soutěží. Vyhlásili jsme výsledky scrabblemánie. V první kategorii byla nejlepší Míša Jurigová,
ve druhé Ela Bártová a ve třetí Markéta Grézlová.
Nejlepšími sběrači papíru se stali František Mayer,
David Apl a Míša Hrubý. A ve sběru pet lahví byli
nejšikovnější František Nejedlý, Daniela Sedláková
a Tomáš Kroupa.
Známe také nejlepší recitátory školy. Jsou to
Hanka Holubová, Tobiáš Řezníček, Natálka Koutná,
Nikolka Koutná a Filip Leibner. Soutěžemi družstev
a sběrem odpadků v Bouzově jsme oslavili Den
Země. Jako odměnu jsme dostali od našich milých
kuchařek sladké dortíky. Mňam!
V květnu proběhl i na naší škole Český den proti
rakovině. Zakoupením žlutých kvítků jsme přispěli
na výzkum této zákeřné nemoci 3364 korun.
Kryštof Čepák získal cenné zkušenosti na třídenním řečnickém soustředění a také na celostátním
kole soutěže mladý Demosthenes. Přesto, že nedovezl zlatou medaili, mu děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Dobře nás reprezentovali i kluci
a holky v jarním kole házené. Filmový klip dramaťáku na téma Dobrodružství s knihou se umístil na
4.-10. místě ze třiceti šesti přihlášených, což je také
hezký úspěch.
Děkujeme všem, kteří hlasovali pro náš projekt
v soutěži společnosti Goodyear. Jen malé vysvět-

lení, proč usilujeme o hřiště hned u školy, když na
Bouzově jsou i jiná. V letošním roce je v naší škole
37 dojíždějících dětí, z toho 20 navštěvuje družinu.
Interval autobusů, kterými jede vždycky alespoň některé z dětí, jsou: 13:05, 13:18, 14:00, 14:50, 14:55,
15:15. Pustit dítě z družiny lze pouze z budovy nebo
od budovy školy. Když se vydáme na hřiště u školky
nebo na Skalku, musíme se brzy rychle vracet na
další autobus. Tento problém jsme neměli v době,
kdy jsme chodili na školní hřiště, kde teď máme
tělocvičnu. Mohli jsme být na sluníčku celé odpoledne a děti měly dost času, aby si „vymyslely“ hru
„na něco,“ rozvíjely svou fantazii. Teď je to tak, že
když se párkrát sklouznou a začnou se domlouvat,
na co si budou hrát, musím je přerušit a vracíme se
ke škole. Takže není to tak, že by v Bouzově chybělo
hřiště. Ale nám prostě chybí plácek přímo u školy.
Dramatický kroužek připravil letos dvě pohádky.
Jedna je o neposlušném kuřátku Cupity a druhá
nám představí populární autíčko Blesk Mc Queen
a jeho přátele.
Letos frčely kroužky keramiky, výtvarný kroužek,
sportovní hry, šachy. Byli jsme v divadle, na dopravním hřišti, přivítali jsme u nás hasiče a jeli i k nim.
Jednou z posledních akcí bude oblíbený zvířátkový
den. A pak už jen vysvědčení, ocenění nejlepších
žáků vyznamenáním S.O.V.A., rozloučit se s deváťáky a v září se těšíme na nové prvňáčky.
Hezké léto plné sluníčka
		
děti a učitelé ze ZŠ Bouzov
			
www.zsbouzov.cz

Tak trochu o kopané
Kdo si uřízne větev, na které sedí, nemůže se
divit, že v ten okamžik leží pod stromem. To mi
blesklo hlavou nedávno, když sestoupila olomoucká Sigma z první fotbalové ligy. Bylo mi to líto,
i když někdy i pád na dno má svá pozitiva. Samozřejmě u dna máme více klidu, nejsme většinou
pod tlakem z jakési zodpovědnosti a pak můžeme
nakonec jen mile překvapit. Na přehodnocení situace máme času víc jak dost, ego se nám umírní na
zdravou úroveň, ale hlavně, hlavně můžeme začít
znovu. A to je v takovýchto situacích to nejlepší co
můžeme udělat. Vypadnout z fotbalové elity je pro
zasvěcené rána, i když někdy dostat ránu má i své
blahodárné účinky. Snaživě si namlouvám, že tohle
bude ten pravý případ.
Po třiceti letech účasti v nejvyšší fotbalové soutěži je tu sestup do druhé ligy. Třicet let z povzdálí
pozoruji vzlety a pády tohoto mužstva, radosti z vítězství a úspěchů, lamentování nad tím co všechno
se i nepovedlo, a že kdyby, kdyby, kdyby.
Kolem fotbalu se slovíčko „kdyby“ motá hodně
často. Často si i v této souvislosti vzpomenu na slova neznámého dětského klasika, který řekl: „Kdyby
moje teta měla koule, byl by z ní můj nejlepší strejda.“
Z dlouhodobého pozorování tím člověk, ať chce
a nebo nechce, stejně žije a bere to tak nějak za své.
To je asi přirozené. Má-li fotbalový klub který je nám
blízký, úspěch, tak je to úspěch i náš. Naopak, když
se nedaří, trpíme taky, stejně , jako by se nedařilo
i nám. To je vlastně smysl nejen fotbalu, ale sportu jako takového. Snad jen být fanouškem kohoutích zápasů je trochu rozdíl. Z poraženého soupeře
může být i výborný kohout na víně…
Nikdy jsem aktivně fotbal nehrál, což mi ale nebrání fotbalu rozumět. I nedávno oceněný Tomáš
Halík pronesl myšlenku, že je lepší být s přesvědčením křesťanem v sobě, než se o tom přesvědčovat
jen účastí bohoslužeb. Řekl to jistě lepší formou,
ale sdělení myšlenky je stejné. Jednoduše řečeno,
je velká škoda, že ten sport jako takový se s fotbalu
vytrácí.
Fotbalová promiskuita je problém. Možná skoro
stejný problém se kterým se potýkají na Teplicku,
poblíž našich hranic. Taky jde jen o peníze, s láskou
to dělá jen málokdo a taky nakonec nikdo neví co
chytne.
Vrátím se zpět k tomu stromu. Vlastně pod ten
strom. Jednoduchá úvaha mi postačí k tomu, abych
se dovtípil co se v tom světě kopané kolem nás děje.
Když mužstvo, které nějakým způsobem funguje,
uvolní jednoho hráče jinam, tak to většinou žádná
tragédie není. Zvláště když jsou v tom důvody všelijaké jiné a ne ty fotbalové. Nastoupí hráč jiný, ne
třeba tak zkušený, ale zapálený pro věc. Nabuzený
uspět stejně, nebo ještě lépe, než jeho dosavadní
konkurent. To je přece výzva. Do té doby je to všechno v pořádku. Nastane problém až tehdy, když hráči
odcházejí jako cestující, jen co vlak zastaví ve stanici. Nastane anarchie, staré harcovníky nezdravě
nahradí mladická naivita, věkový průměr se snižuje
až na hranu únosnosti. Torzo původního „zdravého
jádra“ je přiotráveno realitou a pak už to směřuje
pouze k zániku. Nervozita a napětí, vyvolaná tímto

stavem ještě zviklá i ty největší tvrďáky a vysněný
zámek, nedobytná tvrz se bortí jak domeček z karet. A čím se nezničíme samy, tak nás dorazí ještě naši spoluhráči, kteří nám jsou již konkurenti
v jiných klubech, kde po zásluze září, protože jsou
dobří. Když uříznem si větev na které sedíme, nemůžem se divit, že sedíme pod stromem…
Malé odskočení pro ty co fotbal nemají rádi a takové polemiky jsou jim cizí. Každý se většinou stravujeme tak nějak podobně. Snídaně, oběd, večeře,
mezi tím nějaká svačina, ovoce a třeba i kokino.
Beru-li to podle sebe a svého okolí kde je to hodně podobné, tak čerstvé potraviny kupujeme často. Někdo každý den, jiný alespoň dvakrát v týdnu.
Když ale vznikne kalamitní stav, brambory máme
doma všichni, těstoviny, mouku, luštěniny, nebo
něco v mrazáku jakbysmet. Tohle nám přijde úplně normální. Občas mě napadne myšlenka, jak
dlouho bych vydržel bez nových potravin, než bych
umřel hlady. Nežiju touto myšlenkou, ale podvědomě pytlík fazolí a hrachu mám ve špajzu stále. Kdo
si špajz vyžere za normálních okolností do posledního zrnka pšenice, je nezodpovědný. Kdo pak ještě
krčí rameny a natahuje ruku o almužnu, je chudák
a chudákem již zůstane.
Věřím, že Sigma po ročním hostování v druhé
lize zase ochutná euforii z postupu mezi elitu našeho fotbalu. Kde pak bude plout v důstojnějších
vodách, než u dna tabulky. Tak přeji hodně sil a štěstí, pane Leoši Kalvodo! A ideální řešení? Je prosté jako vždycky. Přesně to nevím, ale někdo to umí
více s balónem, rozumí si technicky, jiný zase více
běhá a maká. Když se to dobře poskládá, musí to
fungovat. A když teče do bot, musí si všichni sáhnout až na dno svých sil, klasicky „jezdit po prdeli“.
Děckám přeji hezké prázdniny, velkým hezké počasí musí stačit a vodákům sjízdné řeky taky. Dnes
poetické okénko nebude, ale v srpnu vám to vynahradím. Už se těším.
Michal Mayer



Myslivecké sdružení Kozov – les pořádá


veřejná SOUTĚŽ
soutěž
VEŘEJNÁ
VE
ve STŘELBĚ
střelbě MALORÁŽKOU
malorážkou


v
sobotu 5.července 2014 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.
MS
Na
Vaši účast se těší MS Kozov
Kozov -- les
les


PRANOSTIKA
Červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se
zima zaskvěje.
Navštívení Panny Marie čisté (2. 7.) přináší
ovoce.
Déšť na Prokopa (4.7.) zmokne každá kopa.

Srpen
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu
zvěstují trvalé počasí.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece
jen mučí.
Svatá Terezie (15. 8.) zasazuje zimní okna.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KOZOV - LES
POŘÁDÁ DNE

9. srpna 2014

..................................................................

NA HŘIŠTI V KOZOVĚ VE 20 HODIN

Tradiční

myslivecký karneval
MEFISTO

Hudba: ...................................................................
Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěny.
Myslivecká tombola.

SRDEČNĚ ZVOU
MYSLIVCI
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