Kulturní památky
Seznam kulturních památek na bouzovsku a jejich obnova a restaurace za podpory OÚ Bouzov

V období let 2007 až 2013 byla na bouzovsku provedena největší obnova a restaurace těchto památek za finanční podpory OÚ Bouzov při
výrobě kapliček a zásluhou obětavých občanů bouzovska, kteří zdarma provedli restauraci a obnovu těchto památek včetně sehnání
potřebných obrázků.
Restauraci Božích muk v Kovářově a Hvozdečku z velké části financovali občané. Obrázek sv. Filomény u Hvozdečka byl vyroben a finacován
soukromou osobou.
Dřevěné kapličky na obrázky, převážně zasklené, vyráběl stolář Lubomír Novák z Podolí. Na restaurátorských pracech a zajišťování potřebných
materiálů se podíleli: Jiří Švec z Bouzova – uhradil 3 obrazy malované na plechu, Vilém Švec z Kadeřína, Jitka Ferdinandová – rodačka
z Bouzova, Ing. Karel Zatloukal ze Svojanova, Ing. Petr Putík z Bouzova, Václav Kopka ze Svojanova a Jiří Ženožička st. z Bouzova; na obnově
Božích muk v Kovářově Josef Filip z Bouzova; na obnově Božích muk ve Hvozdečku Pavla Slouková ze Hvozdečka a na obnově obrázku sv.
Filomény za Hvozdečkem Pavel Kargela ze Střeně.
Potřebné dřevo na sloupky věnovaly Bouzovské lesy.
Letošním rokem byla provedena a dá se říci ukončena údržba a restaurace většiny památek, které jsou převážně v evidenci starých map.
Některé byly umístěny v místě, kde se něco stalo, některé byly umístěny na křižovatkách cest a sloužili rovněž k orientaci pro vojska na
vojenských mapách a současně i pro turisty. U řady těchto památek již nevíme z jakého důvodu byly umístěny, k některým se vážou pověsti a u
některých máme záznam i v matrikách.
Bouzov 2013

OÚ Bouzov 22.9.2013

1. Bouzov, v lokalitě „na Oujezdě“ pod hřištěm u cesty u pole (GPS: 49°41'54.952"N, 16°53'20.634"E); obrázek Pany Marie bolestné umístěn na
sloupku; obnoven v roce 2013

2. Bouzov, na rozcestí v lese „pod Oujezdem“ (GPS: 49°41'44.171"N, 16°53'12.016"E); obrázek sv. Anežky Římské umístěn na stromě; nově
obnoven v roce 2013

3. Balatků vrch na rozcestí (GPS: 49°41'44.637"N, 16°52'40.078"E); obrázek P. Ježíše umístěn na borovici; obrázek restaurován v roce 2007

4. Balatků vrch nad svojanovskou zastávkou (GPS: 49°41'45.471"N, 16°52'27.848"E); obrázek P. Marie Jeruzalémské s Ježíškem umístěn na stromě;
obrázek se nachází v místě od nepaměti nazývaném „U liščí boudy“. Obrázek je původní, v dobrém stavu

5. U svojanovské čekárny, u silnice v lese kde křižuje chodník z Bouzova do Svojanova silnici Kozov-Blažov (GPS: 49°41'44.228"N, 16°52'20.099"E);
obrázek Nejsvětější Trojice umístěn na stromě; obnoven v roce 2013

6. Svojanov, pod silnicí u chodníku za Svojanovem ke Kozovu (GPS: 49°41'41.992"N, 16°51'38.054"E); obrázek Pany Marie umístěný na sloupku;
obnovený v roce 2013; původní obrázek byl postaven panem Kočím

7. Svojanov u cesty v lese nad vesnicí „U Anny“ (GPS: 49°41'0.135"N, 16°51'17.478"E); obrázek sv. Anny umístěn na sloupku; nově byl obnoven
v roce 1970, nyní je v dobrém stavu

8. Za Ospělovem u lesa „U Gotharda“ (GPS: 49°40'1.023"N, 16°52'0.058"E); obrázek sv. Gotharda umístěn na sloupku; nově obnoven v roce 2012;

9. Za Milkovem na rozcestí u lesa „U Jozéfka“ (GPS: 49°39'49.777"N, 16°52'38.186"E); obrázek sv. Josefa s Ježíškem umístěn na sloupku; nově
obnoven v roce 2012

10. Kadeřín ve „Stráni“ u cesty do Otročkova (GPS: 49°40'1.340"N, 16°53'31.967"E); obrázek P. Marie umístěný na stromě; nově obnoven v roce
2012

11. Kadeřín u cesty do Javoříčka (GPS: 49°40'6.657"N, 16°53'54.333"E); obrázek P. Marie s Ježíškem umístěný na stromě; nově obnoven v roce 2007;
tento obrázek sem byl umístěn na památku v dávné době, když zde v zimě umrzl kadeřínský občan, který se vracel od pálení milíře pod
Zkamenělým zámkem. Unaven si sedl kousek od domu, že si odpočine, usnul a umrzl.

12. Kadeřín u cesty k domu rodiny Holušů č.p. 5 (GPS: 49°40'8.407"N, 16°53'25.805"E); dřevěný kříž umístěn na sloupku v kapličce na památku
lesníka Vladimíra Holušu, který zde zemřel. Zbudován rodinou v roce 2008

13. Kadeřín u cesty k domu rodiny Holušů č.p. 5 (GPS: 49°40'7.707"N, 16°53'27.041"E); V Bouzovské osadě Kadeřín byla v neděli 4. října 2015
odpoledne posvěcena nová kaplička postavená ke cti sv. Huberta. Kapličku postavil lesník Vladimír Holuša se svými syny Zdeňkem a Martinem v
honitbě Kadeřín Vojtěchov. Byla posvěcena za hojné účasti občanů a myslivců bouzovským farářem P. Metodějem Hofmanem O.T., který ve své
promluvě vzpomenul světce a patrona sv. Huberta a dále zdůraznil, že kaplička neslouží pouze myslivcům, ale všem občanům, kteří mají rádi
přírodu v krásném kraji Bouzovska a jeho okolí.

14. Kadeřín u silnice do Blažova pod křížem (GPS: 49°40'23.852"N, 16°53'27.913"E); obrázek P. Ježíše umístěn na stromě; nově obnoven v roce 2007

15. Kadeřín; za první chatou (chata pana Fišmistra) u cesty vpravo od silnice do Kadeřína (GPS: 49°40'26.694"N, 16°53'22.104"E); obrázek Panny
Marie umístěn na sloupku; nově obnoven v roce 2014

16. Blažov u chodníku do Bouzova „Na Jamě“ (GPS: 49°41'18.999"N, 16°52'56.223"E); obrázek P. Marie s Ježíškem umístěn na stromě; původní
v dobrém stavu; Traduje se, že sem byl obrázek umístěn na památku, kdy se zde zachránil muzikant, který poblíž spadlo do jámy na chytání dravé
zvěře, kde byl chycen vlk. Muzikant troubil na trubku až do rána, aby ho vlk neroztrhal, až jej ráno zachránili lidé z Blažova.

17. Blažov „Na Nivech“ u cesty do Bouzova (GPS: 49°41'2.758"N, 16°53'28.593"E); obrázek P. Marie s Ježíškem umístěn na stromě; původní
v dobrém stavu; Traduje se, že se zde měl jednomu myslivci zjevit černý pes nesoucí lidskou nohu

18. Bouzov, u silnice do Podolí „Na Tabuli“ (GPS: 49°42'24.268"N, 16°53'57.174"E); obrázek Nanebevztoupení Pany Marie umístěn na sloupku; nově
obnoven v roce 2013; Kousek pod tímto obrázkem se dne 4. 9. 1922 stalo velké neštěstí, kdy se ve 3 hodiny odpoledne pod silnicí převrátila
utržená korba nákladního auta s turisty – kovodělníky s rodinami z Přerova, když se vraceli domů z návštěvy hradu Bouzova. Ze 40 osob 2 muži
zemřeli a mnoho dalších bylo zraněno. V té době tam již obrázek byl.

19. Bouzov, u cesty z Vršků k silnici do Podolí (GPS: 49°42'25.904"N, 16°54'15.926"E); obrázek ukřižovaného Krista umístěn na stromě; nově obnoven
v roce 2014

20. Podolí, u odbočky cesty Břenuškou (GPS: 49°42'27.790"N, 16°54'32.206"E); obrázek Panny Marie umístěn na stromě; nově obnoven v roce 2014

21. Podolí, u cesty Břenuškou (GPS: 49°42'29.439"N, 16°54'20.958"E); obrázek sv. Anny umístěn na stromě; nově obnoven v roce 2013

22. Podolí, v lese u Huberta za Hlinákem na křižovatce cest „U Jozéfka“ (GPS: 49°42'41.747"N, 16°54'36.521"E); obrázek sv. Josefa s Ježíškem
umístěn na stromě; obnoven v roce 2013

23. Podolí, v lese „U Huberta“ (GPS: 49°43'5.805"N, 16°54'51.412"E); obrázek sv. Huberta umístěn na stromě na památku revírníka Filipa,
zastřeleného pytláky
„Původně se tomuto místu říkalo „U křižního dubu“. Roku 1887 se spolek sv. Huberta, který se zde často scházel, rozhodl o přejmenování na „U
sv. Huberta“. Obraz zde nechal na vlastní náklady namalovat revírník Vlk z Obectova. V roce 1955 zde bylo umístěno sousoší sv. Huberta
s jelenem, pocházející ze žadlovické hájenky, kde v té době působil revírník Havlíček. Sousoší bylo později přemístěno do loštického muzea A.
Kašpara, kde se nachází dodnes. Současný reliéf pochází od loštického občana p. M. Pyšného a byl zde umístěn 8. 11. 2003.“

24. V lese „U Huberta“ u cesty blízko loštického lomu (GPS: 49°43'39.199"N, 16°54'43.834"E); obrázek sv. Františka umístěn na sloupku; původní,
zachovalý

25. Podolí, u cesty na kraji lesa Hejku (GPS: 49°42'15.490"N, 16°55'32.388"E); obrázek Pany Marie bolestné umístěn na stromě; nově obnoven v roce
2013

26. Podolí, u cesty od hřbitova Sv. Maří do Podolí (GPS: 49°42'2.509"N, 16°54'48.138"E); Boží muka; částečně opravena v roce 2009; Byla
vybudovaná jako smírčí, dle bouzovské matriky byl u nich pochován voják z Pruských válek

27. Podolí, u cesty od hřbitova Sv. Maří do Podolí (GPS: 49°42'2.509"N, 16°54'48.138"E); dřevěný kříž vedle Božích muk; v roce 2009 byl opraven a
upevněn na železnou konzolu včetně renovovaného plechového obrazu Krista

28. Podolí, u cesty od hřbitova Sv. Maří do Podolí (GPS: 49°42'2.509"N, 16°54'48.138"E); obraz vedle Boží muky s nápisem p. Jaromíra Blekty
z Podolí; renovován v roce 2009

29. Doly u cesty Kamenná (GPS: 49°42'29.398"N, 16°53'8.775"E); obrázek P. Marie umístěn na konzolách. V důsledku skácení stromu, na kterém byl
původně obrázek umístěn, byl v roce 2013 nově umístěn na 2 konzoly. V roce 1884 zde byl umístěn na památku neštěstí: V létě 1884 jel sedlák
Antonín Zendulka domů do Jeřmaně z Bouzova cestou Kamenná, při sjezdu se mu splašili koně a on spadl hlavou pod vůz. Jelikož byl sedlák
smrtelně zraněn, musel být na místě zaopatřen a zde také za nedlouho zemřel.

30. Doly u autobusové zastávky (GPS: 49°42'35.352"N, 16°52'53.381"E); obrázek sv. Anny s Ježíškem umístěn na sloupku; obrázek sem byl přemístěn
z louky od Jeřmaně v roce 2010 vlastníky Prombergrovi vily

31. Doly u mlýna (GPS: 49°42'38.326"N, 16°52'52.708"E); obrázek Panny Marie umístěn na sloupku; nově obnoven v roce 2013; obrázek zde byl
umístěn v roce 1678 mlynářem Jírou Balatkou na památku jeho syna Jakuba, který se 4. 6. 1678 utopil

32. Jeřmaň, u cesty na okraji lesa Žďár u polí (GPS: 49°42'41.262"N, 16°53'22.480"E) obrázek Panny Marie korunované umístěn na sloupku; nově
obnoven v roce 2013

33. Jeřmaň na louce u Třebůvky (GPS: 49°43'23.101"N, 16°53'48.206"E); obrázek P. Marie umístěn na sloupku; nově obnoven v roce 2012; Obrázek
byl zbudovaný v dávných na památku pochovaných vojáků z Napoleonských válek. Dle informací starých pamětníků ještě po roce 1900 k obrázku
chodilo z Jeřmaně procesí.

34. Hvozdečko u silnice do Bouzova (GPS: 49°41'28.540"N, 16°55'6.166"E); obrázek sv. Filomény umístěn na sloupku; nově obnoven v roce 2008
„Velemilá svatá Filomeno, pros za nás u Ježíše a Marie“

35. Hvozdečko u silnice do Bouzova (GPS: 49°41'21.631"N, 16°55'28.100"E); Boží muka s obrázkem Nejsvětější Trojice; restaurována v roce 2008;
Byla sem přemístěna v roce 1894 v souvislosti se stavbou školy. Boží muka byla postavena obcí, není však známo kdy, jak je uvedeno v kronice
z roku 1833. Při přestavbě bylo nalezeno pod mukama velké množství lidských kostí. Muka stála původně na místě školy a pod nimi měli být
pochováni vojáci z Pruských válek, někde uváděno z Napoleonských válek.

36. Na kopci nad Hvozdečkem „Na Panděléku“ (GPS: 49°41'2.276"N, 16°55'41.847"E); obrázek Pany Marie s Ježíškem umístěn na stromě; naposledy
opraven panem Kvapilem v roce 1950

37. Hvozdečko u silnice do Olešnic (GPS: 49°41'28.694"N, 16°55'54.642"E); dřevěný kříž; původní kříž byl opraven a upevněn na konzolu v roce 1998;
je to poslední lidová řezbářská památka u nás, dali jej postavit František a Barbora Helekalovi v roce 1874 a majitel gruntu Kleinů, nyní pana
Holuba (č.p.7, bývalý Pivcův dvůr – panský dvůr o 150 měřicích)

38. Olešnice; za vesnicí u cesty do polí směrem k Podolí (GPS: 49°41'56.268"N, 16°55'56.256"E); obrázek Pana Ježíše umístěn na sloupku; obrázek je
v zachovalém stavu

39. Kovářov na horním konci obce (GPS: 49°41'3.110"N, 16°57'11.913"E); Boží muka zasvěcená Sv. Václavovi; restaurována v roce 2009

40. Kovářov; na horním konci obce u cesty (GPS: 49°41'4.309"N, 16°57'10.383"E); dřevěný kříž s litinovým odlitkem Krista; nově obnoven v roce 2009

41. Střemeníčko; u silnice u bývalé vápenice (GPS: 49°40'50.213"N, 16°56'4.177"E); dřevěný vyřezávaný kříž s litinovou postavou Krista; nejvzácnější
památka v okolí, dala jej postavit Anna Pávková, není známo kdy

42. Střemeníčko; „Na Panděléku“ u bývalé polní cesty (GPS: 49°40'58.810"N, 16°55'34.786"E); obrázek sv. Maří Magdalény umístěn na sloupku; nově
obnoven v roce 2014

43. Střemeníčko; u bývalé cesty přes pole do Javoříčka za kravínem (GPS: 49°40'37.601"N, 16°55'41.898"E); obrázek Panny Marie umístěn na
sloupku; nově obnoven v roce 2014

44. Nad Javoříčkem u Klepárů u cesty do Veselíčka (GPS: 49°40'15.761"N, 16°55'34.550"E); pomníček Leopolda Vlčka z Vojtěchova zastřeleného
Němci dne 5. 5. 1945

45. Kadeřín v lese „Boučí“ (GPS: 49°40'27.967"N, 16°54'13.189"E); pomníček Josefa Slováka, lesníka z Bouzova, který se zde zastřelil nešťastnou
náhodou dne 6. 6. 1942; opraven v roce 2013

46. Javoříčko, u lesní cesty do Bouzova (GPS: 49°40'39.874"N, 16°54'33.516"E); pomníček Jana Šlusara z Javoříčka zastřeleného Němci dne 5. 5. 1945

47. U potoka Špranek, kde se vlévá Hvozdecký potok a křižuje se cesta z Javoříčka do Bouzova „U Trojice“ (GPS: 49°41'6.533"N, 16°54'16.305"E);
obrázek sv. Trojice umístěn na stromě; Restaurován v roce 2007. Pověst vypráví, že zde při honu jeden myslivec do původního obrázku vystřelil a
za rok potom zemřel.

48. V úvoze u cesty z Bouzova do Javoříčka „U Trojice“ (GPS: 49°41'9.310"N, 16°54'15.303"E); pomníček p.Nátra popraveného Němci dne 5.5. 1945

49. Bouzov, v lese pod hradem (GPS: 49°42'15.758"N, 16°53'14.163"E); pomníček Stanislava Sedláčka z Červené Lhoty zastřeleného Němci dne 6. 5.
1945

