VÍTE, ŽE
• 10. LISTOPADU 2012 PROBĚHNE SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH A
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPADY VOZILI
NA URČENÁ MÍSTA POUZE V DOBĚ PŘISTAVENÍ SOUPRAV. Rozpis je
dále v Bouzovských novinách.
• Bylo započato s rekonstrukcí náměstí v Bouzově, předpokládaný termín dokončení je
květen 2013
• V souvislosti s rekonstrukcí náměstí dojde k restaurování kamenného kříže a pomníku
padlých v I. a II. svět. válce

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany Bouzova a Olešnic, aby v průběhu měsíce listopadu 2012
uhradili na OÚ vyúčtování vodného.
Dne 31. října 2012 v 18,00 hod. se v Radničním sále uskuteční setkání občanů, které se bude
týkat možnosti vybudování „Sportovního areálu pro letní sporty v Bouzově.“

Zpráva z rady obce Bouzov
Rada na svém 35. Zasedání stanovila nové poplatky za užívání tělovýchovných zařízení:
Školní tělocvična: 100,-Kč za 1 hodinu
Posilovna ve dvoře OÚ: 30,-Kč za 1 hodinu pro 1 osobu
50,-Kč pro skupinu do max. počtu 6 osob
Dohody o zapůjčení tělocvičny uzavírá ředitelka školy paní Mgr. A. Řezníčková, zájemce o
pravidelné cvičení v posilovně žádáme o předání žádosti na obecní úřad.

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Bouzov konaného dne 26.09.2012 v 18.00 hod. v obřadní
místnosti OÚ Bouzov.
1.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.1. zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
1.2. informace přednesené starostou obce
2.
Zastupitelstvo obce schvaluje
2.1. rozpočtové změny dle přílohy
2.2. prodej parcely č. 77/2 o výměře 98m² a parcely č. 77/28 o výměře 5m² v k.ú. Bezděkov nad
Třebůvkou paní Dagmar Brázdilové, Moravičany 281 za cnu 20,-Kč/m²
2.3. prodej parcely č. 77/27 o výměře 84m² v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou panu Janu Zurinovi,
Dělnická 3, Olomouc za cenu 20,-Kč/m²

2.4. prodej parcely č. 77/26 o výměře 88m² v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou manželům Anně a
Alfonsi Smrčkovým, Bezručova 381, Litovel za cenu 20,-Kč/m²
2.5. prodej parcely č. 77/25 o výměře 79m² v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou paní Olze Kubové,
Sídliště 1, Loštice za cenu 20,-Kč/m²
2.6. prodej parcely č. 77/24 o výměře 79m² v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou manželům Věře a
Jaroslavu Kousalíkovým, Varšavské nám 2, Olomouc za cenu 20,-Kč/m²
2.7. prodej parcely č. 77/23 o výměře 120m² v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou manželům Mileně a
Vladimíru Kleinovým, Darwinova 181, Olomouc a paní Haně Grulichové, Na Vozovce 39,
Olomouc za cenu 20,-Kč/m²
2.8. prodej parcely 179/23 o výměře 112m² v k.ú. Bouzov Mohelnické zemědělské a.s. Klopina 33,
Úsov za cenu 20,- Kč/m²
2.9. záměr s odprodejem části parcely č. 77/3 v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou paní Ludmile
Makovské, Jasanová 13, Blansko za cenu 20,- Kč/m²
2.10. zachování stávajících hranic honiteb v souvislosti s pronájmem honiteb v roce 2013
2.11. dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem majetku bývalého
Lesního družstva obcí Bouzov
3.
Zastupitelstvo obce neschvaluje
3.1. prodej části parcely č. 760 v k.ú. Bouzov manželům Blance a Karlu Vařekovým, Peškova 8,
Olomouc
3.2. prodej parcely č. 187/3 ani její části v k.ú. Hvozdečko paní Markétě Spurné, Komárov 196, Velký
Týnec
4.
Zastupitelstvo obce ukládá
4.1. starostovi obce svolat veřejnou schůzi k problematice sportovního areálu do 31.10.2012
4.2. starostovi obce projednat s ostatními starosty dotčených obcí problém pronájmu honiteb MS
Kozov Les do 31.10.2012
5.
Zastupitelstvo obce pověřuje
5.1. starostu obce k
uzavření dohody o
zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví k nemovitostem se všemi zbývajícími účastníky této dohody

podílového

ZIMA SE BLÍŽÍ
Většina pěkných dnů letošního roku je za námi a je nutno již myslet na zimu a sníh.
Při projednávání smlouvy na údržbu obecních komunikací pro nadcházející zimu
s Mohelnickou zemědělskou a.s. se na žádost jejich zástupců probíral bob, ve kterém obecní
úřad umožňuje traktoristům provádějícím prohrnování a posyp, aby respektovali oprávněné
požadavky občanů na změnu v pořadí, způsobu a rozsahu výkonu údržby. Traktoristé pracují
dle dohodnutého harmonogramu, který stanovuje pořadí práce na jednotlivých komunikacích
ve všech částech obce. Za oprávněné požadavky občanů mimo pořadí a rozsah měly být
považovány neodkladné práce, umožňující např. příjezd sanitky, lékaře, zásobování apod.
Bohužel, velmi se rozšířily požadavky na prohrnování a odstraňování nahrnutého sněhu na
příjezdech k domům. Tím se neúměrně prodlužuje doba údržby a množí se stížnosti občanů
na opožděné provádění v jiných částech obce.

V návrhu nové smlouvy je proto dohoda, že pracovníci Mohelnické zemědělské a.s. mají za
povinnost odhrnování sněhu a posyp průběžných komunikací, odstraňování sněhu z vjezdů je
povinnost majitelů domů.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Karel Zatloukal, místostarosta

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
30. Počátky rodu Podstatských z Prusinovic

V našem putování jsme zatím dospěli do roku 1546. V Českém království tehdy vládl již
dvacet let první příslušník habsburské dynastie, Ferdinand I., manžel Anny Jagellonské.
S rodinou Anny jsme se seznámili v minulých pokračováních; jejím otcem byl český král
Vladislav Jagellonský a jejím bratrem jeho nástupce na trůnu Ludvík. Sama Anna Jagellonská
byla údajně velmi krásná a inteligentní žena a manželství s Ferdinandem patřilo k těm velmi
harmonickým. Měli spolu patnáct dětí a při porodu posledního z nich, dcery Johany, Anna
zemřela. S jejím jménem je spojen také název letohrádku královny Anny (Belveder)
v Královské zahradě Pražského hradu, jedné z nejkrásnějších renesančních staveb v českých
zemích.
A nyní již k samotným Podstatským. Za prvními představiteli tohoto původně drobného
zemanského rodu se musíme vypravit do Prusinovic, vesnice ležící mezi Holešovem a
Bystřicí pod Hostýnem. V první polovině 14. století zde žil vladyka Sezema, ve 2. polovině
14. století získal do svého vlastnictví téměř celou ves jistý Tas z Prusinovic. Oba jmenované
vladyky bychom mohli považovat za nejvýznamnější zakladatele později tak znamenitého a
dodnes žijícího rodu Podstatských. Tas musel být velmi podnikavý vladyka, protože se
nespokojil s majetky v Prusinovicích a okolí, ale na počátku 15. století (prameny uvádějí rok
1408) přikoupil panství potštátské, ležící v Oderských vrších. Po něm pak jeho potomci přijali
přízvisko Podstatští, i když ve skutečnosti se měli spíše jmenovat Potštátští.
Od koho Tas potštátské panství koupil? Od nám dobře známého rodu Poděbradů. Tas se
v Potštátě usadil na tvrzi, kterou tam asi před půl stoletím nechal postavit Boček z Kunštátu a
Poděbrad, zakladatel poděbradské větve. V souvislosti s pány z Poděbrad jsem se již zmiňoval
o tom, že jeho syn, Boček starší, pak celé toto poměrně velké panství prodal, protože se
nacházelo osamoceně dost daleko od míst jeho hlavního zájmu. Přitom však vůbec nešlo o
nějakou zapadlou oblast. Potštát, ležící již tehdy na významné obchodní cestě z Olomouce
přes Opavu do Polska, se velmi rychle rozvíjel. Přispěl k tomu i pivovar, v němž se za Bočka

staršího začalo vařit pivo. Z tohoto pivovaru později na základě rozhodnutí nám již také
známého markraběte Prokopa byly povinny odebírat pivo všechny okolní vesnice.
Potštát, v němž si jeho majitelé v průběhu 16. století postavili místo již nevyhovující tvrze
zámek, i celé okolní panství zůstalo v majetku rodu Podstatských další dvě století, až do
prvních let po bitvě na Bílé hoře v roce 1620, kdy byl konfiskován majetek nekatolických
pánů a v souvislosti s tím i majetek vlastníka potštátského panství. Proč k tomu tehdy došlo?
Na Potštátsku, které bylo osídlováno poměrně pozdě, až někdy na přelomu 13. a 14.
století především německými kolonisty, žilo proto z větší části německé obyvatelstvo. Svým
náboženským vyznáním mělo blízko k učení německého náboženského myslitele a
reformátora Martina Luthera, tedy k církvi evangelické. K luteránské víře se hlásili od 2.
poloviny 16. století i majitelé panství, Václav starší Podstatský a Jetřich Podstatský
z Prusinovic, kteří na zdejší faru povolávali pouze luteránské kněze.
V aktivní podpoře luteránského učení pokračoval i Jan Šťastný Podstatský z Prusinovic,
který jako poslední z rodu Podstatských vlastnil panství až bitvy na Bílé hoře v roce 1620.
Přestože se stavovského povstání nijak aktivně nezúčastnil, spíše s ním pouze sympatizoval,
bylo mu panství konfiskováno a získala ho nemanželská dcera bývalého císaře Rudolfa II.
Konfiskaci majetku, naštěstí pro něho nikoli veškerého, nezabránil ani přestup Jana Šťastného
ke katolické víře, ani fakt, že v té době pracoval jako nejvyšší písař markrabství moravského.
Nic nepomohlo, potštátské panství tehdy rod Podstatských ztratil již natrvalo.
K evangelíkům se ovšem tehdy ani zdaleka nehlásili všichni příslušníci rozvětveného rodu
Podstatských. Bylo tomu spíše naopak, neboť Podstatští se většinou přidržovali katolického
vyznání. Jedním z nich a po Bílé hoře nejvýznamnější představitel rodu byl Kryštof Karel
Podstatský, který pracoval jako rada ve službách olomouckého biskupa. Kryštof Karel zůstal
věrný vládnoucím Habsburkům a po roce 1620 se spolu s kardinálem Františkem
z Ditrichštejna, císařským komisařem na Moravě (což vlastně znamenalo, že byl nejvyšším
představitelem Moravy) podílel na potrestání moravských pánů zapojených do
protihabsburského stavovského povstání v letech 1618-1620 a na rekatolizaci, tedy na
obrácení nekatolíků na katolickou víru.
Tato jeho činnost nezůstala bez povšimnutí. Kryštof Karel byl za své zásluhy v roce 1627
povýšen do panského stavu a získal nové majetky, zejména zlínské panství.
V souvislosti s povýšením do panského stavu si Podstatští polepšili i se svým erbem. Ten
původní, který rod používal až do 15. století, měl v červeném štítě i nad ním jeden paroh.
V době, kdy rod sídlil na Bouzově, již měl erb novější. Je zobrazen na začátku dnešní
kapitolky a můžeme si ho prohlédnout i v Rytířském sále bouzovského hradu. Ve štítu i nad
ním již byly umístěny dva stříbrné jelení, častěji však daňčí parohy.
Po přijetí do panského stavu se původně celý červený štít rozčtvrtil na čtyři pole. Ve dvou
z nich zůstalo stříbrné paroží, tentokrát ale v modrém poli, druhá dvě pole byla černá a v nich
byl umístěn zlatý lev, držící v tlapách červené srdce, hořící zlatým plamenem.
O osmdesát let později, v roce 1707, došlo ještě k dalšímu významnému zvýšení prestiže
rodu Podstatských. František Dominik Podstatský, tehdy nejvyšší zemský sudí, byl povýšen
do hraběcího stavu a to ho vyneslo mezi nejvyšší šlechtu v zemi.
Na závěr dnešní části uvedeme alespoň jednu zajímavost. V roce 1776 byl rektorem
olomoucké univerzity hrabě Leopold František Podstatský z Prusinovic. Tento úřad zastával
pouhý jeden rok, neboť více mu již do smrti nezbývalo. O necelých deset let dříve pobýval
dva měsíce v části jeho rezidence na Václavském náměstí v Olomouci se svými rodiči a
sestrou tehdy jedenáctiletý nemocný Wolfgang Amadeus Mozart, pozdější slavný hudební
skladatel a klavírista, který zde složil jednu ze svých mnoha symfonií.
Tolik tedy na úvod k rodu Podstatských a v příštím pokračování se s ním setkáme již na
bouzovském hradě.
Jiří Marek

Máme tu školní rok 2012-2013. Zahájili jsme ho už tradičně v Galerii v podhradí, kde jsme
přivítali letos 14 prvňáčků! A když nastoupily na podium děti, které v letošním roce začnou chodit
do školky, málem se tam ani nevešly. Což je samozřejmě pro naši školu velmi příznivá zpráva. Jen
doufáme, že ti z vás, kteří si prohlíželi fotky z prvního školního dne na našem webu, se nevyděsili,
když uviděli prvňáky nastoupené v řadě před špalkem, u kterého stál kat! Ten se tam připletl
opravdu náhodou! J
V září jsme si hlavně opakovali, protože během prázdnin se nám spousta vědomostí vykouřila
z hlavy. Teď v říjnu už se ale rozjely i odpolední kroužky, takže nás čeká víc zábavy. Vybrat si
můžeme sportovní hry, keramiku, dramaťák, literární kroužek, výtvarku, šachy, kroužek psaní všemi
deseti nebo práci ve školním časopise. Ve spolupráci se ZUŠ Litovel probíhá opět výuka hry na
flétnu a klavír a jako každý rok funguje na prvním i druhém stupni reedukace – kroužek dyslektické
nápravy. Nejmenší děti si opět mohou přijít zacvičit s maminkami na Prťata. Všechny kroužky,
kromě jednoho, vedou učitelé naší školy. Tím jediným vedoucím z řad rodičů a přátel školy je pan
Jan Opravil, který se ujal našich šachistů. Za to mu děkujeme a přejeme hodně úspěšných tahů.
Samozřejmě uvítáme každého, kdo by měl zájem věnovat se dětem a něco je naučit ve sportu nebo
v čemkoliv jiném. Touto cestou bychom rádi poděkovali i všem sponzorům, kteří sice většinou
nechtějí být jmenováni, ale jejichž podpory si opravdu ceníme.
Copak se ještě ve škole dělo: I pedagogové se učili – a sice pracovat s novou interaktivní tabulí,
která bude výuku v naší škole určitě dělat ještě zajímavější. Poprvé zasedal Žákovský parlament,
v němž jednají zástupci jednotlivých tříd s vedením školy. Máme také možnost podpořit správnou
věc zakoupením magnetky nebo smajlíka pro nadační fondy Život dětem a Sidus.
A na co se můžeme těšit? Družinka chystá závod autíček na dálkové ovládání a závod splašených
kočárků a také soutěž ve dlabání dýní. A jako každý rok si budeme lámat hlavičky při Listopadové
scrabblemánii.
Hezké podzimní dny bez plískanic Vám přejí
děti a učitelé z naší školy
www.zsbouzov.cz

POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 10. 11. 2012
na těchto místech:
Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

1. skupina
8,00 hod.
8,45 hod.
9,45 hod.
10,30 hod.
11,20 hod.

8,20 hod.
9,30 hod.
10,15 hod.
11,00 hod.
11,50 hod.

2. skupina
Kadeřín
8,00 hod.
8,20 hod.
Blažov
8,30 hod.
8,50 hod.
Svojanov
9,00 hod.
9,20 hod.
Kozov
9,30 hod.
10,00 hod.
Doly
10,15 hod.
10,40 hod.
Bezděkov
10,50 hod.
11,15 hod.
Jeřmaň
11,30 hod.
12,00 hod.
Bouzov - obě skupiny
12,30 hod.
13,30 hod.
/na autobusové točně/
Žádáme občany o dodržení uvedených termínů. Po ukončení již nebude možné odpady
odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.
Na uvedených místech bude moci každý občan bezplatně odevzdat k likvidaci odpady v
následujícím sortimentu:
NEBEZPEČNÉ
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky,
znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, staré kosmetické
přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby
od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia,
ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebené pneumatiky
VELKOOBJEMOVÉ:
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umývadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty
apod.
Odevzdávat se nebude klasický železný šrot !!!
Jelikož budou tyto sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z
těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní využije této výhodné příležitosti a akce se
zúčastní.

žádáme občany, aby odpady na sběrná místa
vozili pouze v den a hodinu svozu.

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. –
13.10.2012
Obec: Bouzov
Okrsky
celkem zpr.
9

9

v%
100,00

Voliči
Vydané Volební
v seznamu obálky účast v %
1 277

485

Odevzdané
obálky

37,98

Platné % platných
hlasy
hlasů

485

468

96,49

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bouzov
Kandidátní listina
název

číslo

Platné hlasy
celkem
v%

2

SUVERENITA - Blok JB pro OlK

9

1,92

5

Koruna Česká (monarch.strana)

8

1,70

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

5

1,06

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

12

2,56

16

Strana soukromníků ČR

0

0,00

20

Moravané

13

2,77

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

2

0,42

26

NEZÁVISLÍ

65

13,88

42

TOP 09 a Starostové pro Ol.k.

17

3,63

43

Komunistická str.Čech a Moravy

125

26,70

60

Česká str.sociálně demokrat.

91

19,44

65

REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.

1

0,21

70

Občanská demokratická strana

27

5,76

77

Strana svobodných občanů

6

1,28

80

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

87

Koalice pro Ol.kr. se starosty

58

12,39

89

NEZÁVISLÁ VOLBA

12

2,56

93

Česká pirátská strana

17

3,63

Poděkování
Římskokatolická farnost v Bouzově děkuje všem občanům Bouzova a okolních
vesnic za finanční příspěvky na hodové mše sv. Tyto peníze budou využity při
údržbě a provozu farního a hřbitovního kostela v Bouzově.

Veřejná pochvala
Je chvályhodné, když se občané zajímají o život ve své obci, zejména
v bezprostředním okolí. Příkladem je i oznámení na obecní úřad o životě psa,
jehož pán o něj nedbá.
O to víc je nutno ocenit přístup člověka, který se trpícího psa okamžitě ujme bez
nároků na úhradu. Veřejnou pochvalu za tento čin rádi udělujeme panu Janu
Kamlerovi ml. z Olešnic.

PODĚKOVÁNÍ
Občané Jeřmaně děkují OÚ Bouzov a panu J. Ženožičkovi za obnovení pamětního místa za
Jeřmaní „U obrázku“.
Obrázek pod Jeřmaní na louce, který byl obnoven v letošním roce, byl dle pověsti zřízen
v místě, kde byli pochováni vojáci z napoleonských válek.
Z vypravování jeřmaňských občanů chodilo k tomuto obrázku každoročně procesí z Jeřmaně
již v r. 1900 a později.

DUŠIČKOVÁ VAZBA
v VĚNCE A KYTICE ZE SUŠENÝCH I UMĚLÝCH KVĚTIN
v HRNKOVÉ A ŘEZANÉ CHRYZANTÉMY
OBJEDNÁVKY NA ADRESE:
Ing. Anna Beranová
Bouzov 49
mobil: 731 526 822
anna.beranova@kvetinybouzov.com

**HOTEL**
Valáškův Grunt
Kozov
Vás zve na

Zvěřinové hody

které se konají ve dnech
15.-18.11 a 23.-25.112012
Pro rezervaci volejte: 585 346 312, 775 651 060
Restaurace otevřena od 10 do 22 hod.
info@valaskuvgrunt.cz
www.valaskuvgrunt.cz

Zpravodajství z oddílu 1. FC Olešnice u Bouzova
Došlo ke změně termínu dlouho očekávaného derby.
1. FC OLEŠNICE U BOUZOVA - TJ SOKOL BOUZOV
NEDĚLE 28. 10. 2012 ve 14,30 hod. – hřiště Olešnice

Všichni příznivci jsou srdečně zvání a věříme, že vytvoří tomuto vyjímečnému zápasu
výbornou atmosféru.
Další zápasy:

NEDĚLE 4.11.

Příkazy - Olešnice

SOBOTA 10.11. Přáslavice - Olešnice

Začátek

Odjezd

13:30

12:15

13:30

12:00

1. FC Olešnice u Bouzova děkuje hejtmanovi Olomouckého kraje – panu Ing. Martinu
Tesaříkovi za zajištění cen na turnaje přípravek pořádaných naším oddílem.

Poděkování rovněž patří i panu Janu Wagnerovi, který vypomohl našemu oddílu s výmalbou
zázemí a také panu Lubomíru Entovi za drobné zednické práce.

ASDS a SDH Olešnice si Vás o druhém listopadovém víkendu dovolují pozvat na tyto akce:
Pátek 9.11.2012 (17:00 h, sraz u kapličky)

-

již 4. ročník lampionového (lucerničkového) průvodu pro děti bez rozdílu věku,
starší odvážlivci se mohou zúčastnit stezky odvahy s opravdovými strašidly.
Děti, nezapomeňte si vzít sebou lampionek nebo lucerničku!

Sobota 10.11.2012 (9:00 h, hřiště)

XVI. ročník turnaje v malé kopané.
Večer následuje hodová zábava s pěveckou soutěží „ Zlaté hóser 2012“.
Občerstvení zajištěno (pečená vepřová kýta, makrely, hodové koláčky, ...)!
Neděle 11.11.2012 ( 14:00 h, hřiště)

-

soutěž o nejkrásnějšího, největšího a nejlépe létajícího draka,
ukázka leteckých modelů.

Následuje …

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé!!!

JUBILANTI
Listopad
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní

Libuše Zacpalová
Marta Zapletalová
Vlastimila Zavadilová
Miloslava Holušová
Vlastislav Rec
Ladislav Komárek
Josef Ženožička
Ludmila Zukalová
Jiří Šimek
František Šrámek
Ludmila Haicová
Helena Václavová

Prosinec
Paní
Anna Salavová
Pan
Jaroslav Borovička
Pan
Stanislav Kolavík
Pan
Miloslav Zatloukal
Paní
Marie Faltýnková
Pan
Jaroslav Nejezchleba
Paní
Milada Kovářová
Pan
Ladislav Čep
Paní
Jarmila Nárovcová
Paní
Dobromila Koutná
Pan
Jaroslav Ruprecht

Bezděkov
Hvozdečko
Jeřmaň
Kadeřín
Bouzov
Podolí
Blažov
Bouzov
Jeřmaň
Podolí
Hvozdečko
Bouzov

Bouzov
Obectov
Olešnice
Svojanov
Podolí
Bouzov
Podolí
Olešnice
Podolí
Bouzov
Bezděkov

PRANOSTIKA
Listopad
Den Všech svatých /1.11./ je poslední, který léto zahání.
Jíní o Všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
Po svatém Martinu /11.11./ zima nežertuje; přichází sníh a mráz kvaltem.
Svatý Ondřej /30.11/ dělá led a svatý Jiří jej láme.
Prosinec
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
O svaté Barboře /4.12/ ležívá sníh na dvoře.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Mráz na Boží narození – zima udrží se bez proměny.

