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místopis historie

zastavte se ...
Mohelnicko

mezi Hanou a Jeseníky

Úsov leží  na východním okra-
ji Mohelnické brázdy,  která 
zde přechází do  mírně zvl-
něné krajiny Úsovské vrcho-
viny. Městečkem se jako nit 
vine potok Doubravka. Kata-
strální území města vyplňují 
pole a louky, jen východní 
hranici zástavby města lemují 
dva drobné lesní útvary. 
Dominantou Úsova je lovec-
ký zámeček, který ční na kop-
ci nad městem a v jehož pod-
hradí se rozvíjelo městečko. 
Dnes tvoří jeho centrum 
upravené náměstí protáhlého 
tvaru. Náměstí lemuje zástav-
ba patrových měšťanských 
domů. Zbylou část obce tvo-
ří usedlosti, vilky a rodinné 
domy, jejichž výstavba pokra-
čuje i v posledních letech. 
Ač spolu katastrálně nesou-
sedí, je součástí Úsova i malá 
obec Bezděkov ležící proti 
proudu Rohelnice nad obcí 
Police. V Úsově a Bezděkově 
žije dohromady 1270 obyv.
Úsov má sice jenom silniční 
spojení s okolím, ale na dru-
hé straně je takto dostupný 
z Uničova i Litovle, Mohelni-
ce i Zábřeha a navíc ještě od-
severu směrem k Šumperku. 

Historie Úsova je nerozlučně 
spojena se zdejším hradem a 
později zámkem. Hrad nechal 
postavit moravský markrabě 
a první věrohodná zpráva o 
něm se vztahuje k roku 1260. 
V 15. st. jej spravovali páni 
z Vlašimi a tehdy byl zřejmě 
hrad přestavěn a rozšířen a 
stal se střediskem rozsáhlé-
ho panství. Již ve 14.  st. pod 
hradem vzniklo městečko 
s kostelem sv. Jiljí. V 16. st. 
přešel do majetku Ladislava z 
Boskovic a podhradí se změ-
nilo na tržní městečko. V pol. 
16. st. se tu prvně objevuje 
skupina Židů, která tvořila 
samostatnou obec. Násle-
dující století přineslo zkázu 
v podobě třicetileté války a 
vypálení Švédy. Městečko se 
však poměrně rychle zotavilo 
a rozrostla se i židovská obec. 
Počátkem 20. st. se obyvatel-
stvo postupně germanizo-
valo, nevytvořila se tu žádná 
průmyslová výroba, domino-
valo lesní hospodářství. Po 
válce a výměně obyvatelstva 
se Úsov stal krátce sídlem ze-
mědělského komplexu Úsov-
sko. Dnes tu funguje několik 
drobných firem.   

Nad mesteckem Úsov na kopc
i hrad stojí,

z veže Bílá paní shl
íží do okolí.

Že je tady krásne i Vy uvidíte,

když Úsov a okolí sami navštívíte.
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turistika život ve mesteˇ ˇ
Příjemný život ve městě se 
snaží starousedlíkům i no-
vým rodinám svou osvícenou 
činnosti zajistit vedení města. 
Řada oprav a rekonstrukcí 
toho budiž důkazem. Nemé-
ně důležitá je i velmi bohatá 
nabídka kulturních a spor-
tovních akcí. Tradiční plesy, 
pouťový karneval, nedělní 
odpolední čaje, myslivecké 
odpoledne, setkání seniorů, 
Hubertská jízda, koncerty, di-
vadelní představení, pro děti 
lampionový průvod a pálení 
čarodějnic. Velmi oblíbená 
je tradiční únorová úsovská 
zabíjačka. Úsov má rozlehlý 
multifunkční sportovní areál, 
který slouží jako zázemí pro 
fotbalová utkání, turnaje v 
malé kopané, jsou tu cvičební 
prvky pro dospělé i průlezky 
pro děti, využívá jej také ve-
dle sousedící základní a ma-
teřská škola. Ve sportovních 
aktivitách nechybí šachový, 
volejbalový, ping pongový 
turnaj a dokonce soutěž v 
petangue. Všechny akce se 
konají ve spolupráci s míst-
ními spolky - myslivci, hasiči, 
sokoly, divadelníky, fotbalis-
ty,  stolními tenisty. Někte-
rým akcím slouží jako kulisa 
prostory areálu zámku, ale i 
dalších historických pamá-
tek, což zajišťuje jedinečnou 
atmosféru. 

Z lesů Litovelského Pomoraví 
vás do Úsova přivede modrá 
turistická značka. Provede 
vás celým městečkem a dál 
pokračuje na sever až do Je-
seníků. Ze stejného směru 
přichází cyklotrasa č. 6026 a 
pokračuje na Polici. U roz-
cestníku na náměstí se k ní 
přidává č. 6028 překonávají-
cí prudké stoupání k zámku 
a pokračující na Uničov a č. 
6031 směřující do Klopiny. 
Úsov je městečko neveliké, ale 
plné historie svádějící k bliž-
šímu prozkoumání. Začnete 
zřejmě u zámku, dnes lovec-
ko-lesnického muzea,  kde 
na vás kromě stálé expozice 
čeká řada dalších zajímavostí. 
Minout nesmíte opravenou-
synagogu s muzejní expozicí 
a židovský hřbitov. Za vidění 
stojí kostel sv. Jiljí z 18. st., 
kaple sv. Rocha z roku 1624, 
minimuzeum s expozicí Ži-
vot v podzámčí, ale i spousta 
drobných památek - kamen-
né kříže u cest a boží muka.
Procházku klidnou přírodou 
si můžete vychutnat v blíz-
kém lesoparku Křížová hora. 
V nedalekém Bezděkově na-
vštivte kouzelný a voňavý Le-
vandulový statek.
Úsov nabízí nejednu hospůd-
ku s dobrým jídlem a je tu i 
malý penzion nabízející uby-
tování.

Městský úřad Úsov
nám. Míru 86
789 73 Úsov

Úsov je společně s obcemi Klopina, Krchleby, Líš-
nice, Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravi-
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