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Víte, že . . .









Dokončuje se administrace dokladů k tomu,
aby mohly být zahájeny práce na rekonstrukci náměstí a místní komunikace v Bouzově
Z náměstí byl odvezen na restaurování kamenný kříž. Práce bude provádět p. Werkman.
Probíhají práce na dokumentaci k ČOV naší
obce.
V rámci politiky zaměstnanosti jsme vytvořili 5 pracovních míst na veřejně prospěšné
práce, která budou obsazena uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni na úřadu práce.
Od úřadu práce dostane obec měsíčně na
každého zaměstnance dotaci od 6.000 Kč
do 9.000 Kč.
V sobotu 19. května se bude konat tradiční
„Bouzovská 30“.
V sobotu 2. června proběhne sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Časový
rozpis je uveden dále v novinách.

Základní škola Bouzov bude pořádat od 2.5.
2012 sběr starého papíru. Kdo z občanů by
chtěl škole poskytnout sběr, může ho odevzdat od 2.5. ve škole, nejlépe ráno od 7:30
do 8:00 hod. v šatnách školy nebo od 14:00
do 15:30 hod. také v suterénu školy a to panu
školníkovi nebo paní Spáčilové. Děkujeme.
				
Žáci a zaměstnanci ZŠ
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
27. února 2012 schválilo založení společnosti s
ručením omezením „Bouzovské lesy“ Bouzov.
Jednatelem této společnosti je Ing. Miroslav Půr,
který má za svého spolupracovníka Ing. Miroslava Zdařila.
Sídlo firmy je v budově obecního úřadu, kde
došlo k rekonstrukci prostor bývalé knihovny a
vznikla zde kancelář pro zaměstnance firmy.
Spolupodílníky nově vytvořené společnosti jsou
kromě obce Bouzov, obec Luká, obec Ludmírov
a obec Hvozd. Krajský soud v Brně zatím ještě
nerozhodl o pozemcích, které jsou v katastrálních územích obcí Hvozd a Ludmírov. V současné době jsou protokolárně předány pozemky od

č. 2/2012
Lesů ČR, na kterých nově vzniklá společnost začíná hospodařit.
V dalším období nás čekají následující kroky:
1. Jednat s Lesy ČR o náhradách za uplynulé období
2. Ve spolupráci s Katastrálním úřadem v Olomouci řešit další sporné pozemky, které byly z
žaloby stáhnuty
3. Zpracovat lesní hospodářský plán na období
10 let
I když začátky všech nových činností se potýkají s
problémy, kterých je nyní hodně, věříme, že nově
vzniklá společnost bude pro obec přínosem.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

sbírku použitého ošacení

-

Letního a zimního oblečení
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m2)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky
Obuv - nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní

Věci,které vzít nemůžeme: ledničky, televize,
počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce,
nábytek, jízdní kola, a dětské kočárky, znečištěný
a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční v radničním sále
pátek 18. května od 16 do 18 hod.
sobota 19. května od 9 do 11 hod.
neděle 20. května od 9 do 11 hod.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Více na www: diakoniebroumov.org
Sbírku organizuje Obec Bouzov
a Seniorklub Bouzov.

POZOR !!!
NEPŘEHLÉDNĚTE
!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 2. 6. 2012
na těchto místech:
1. skupina
Obectov
Podolí		
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

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
Blažov		
Svojanov
Kozov		
Doly			
Bezděkov
Jeřmaň

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

8,20 hod.
8,50 hod.
9,20 hod.
10,00 hod.
10,40 hod.
11,15 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.

HRAD BOUZOV – akce 2012

Květen
7. 5. Výjimečně otevřeno v pondělí
(9:00 – 16:00 hodin)
7.5.
Collegium Musicum (17,30 hodin)
Koncert v rytířském sále
13. 5. Jak si Máta našla ženicha a Strašidlo
centervillské
ZŠ Bouzov – divadelní představení v remíze (odpoledne)
26. 5. a 27. 5.
Tajemství hradních kaplí – Světci a světice (11:00 – 15:00 hodin)
Kostýmované prohlídky hradu. Návštěvníci se mohou seznámit s postavami svatých
z oltáře, obrazů a soch.
29.5. – 1.6.
Přehlídka středních uměleckých škol
(10:00 – 15:00 hodin).
Studenti středních uměleckých škol předvádějí na I. hradním nádvoří své řemeslo.
Kováři, keramici a skláři vám předvedou,
co se naučili, jejich výrobky si můžete u
nich zakoupit.
Červen
2. 6. a 3. 6.
Den dětí na hradě (10:00 – 17:00 hodin)
V každou celou hodinu vchází do hradu výprava během které budou děti hledat indicie a plnit úkoly. Po splnění všech úkolů je čeká pasování na rytíře. Děti vstoupí
do hradu jako panoši a odejdou jako rytíři. Jednodušší úkoly jsou připraveny i pro
nejmenší děti.
15. 6. Krajinářské úpravy hradu Bouzov –
17:00 hodin. Přednáška o revitalizaci hradního parku – přednáší Ing. Pavlačka Radek
v remíze na I. hradním nádvoří.
30. 5., 6. 6., 13. 6.,19. 6. a 20 .6.
Putování s Večerníčkem
(9:00 – 12:00 hodin).
Pohádkové prohlídky hradu pro mateřské
školy.
21. 6. a 22. 6.
Hádanky z pohádek (9:00 – 12:00 hodin)
Pohádkové prohlídky hradu pro mateřské
školy.
Červenec
30. 6. a 1. 7.
Hrad plný písniček (15:00 – 18:00)
Tradiční kostýmované prohlídky plné písniček z pohádek. Během prohlídky návštěvníci projdou hrad a potkají pohádkové postavy se kterými si mohou i zazpívat.
14. 7. a 15. 7.
Víkend s princeznou Šahrazád
(12:00 – 19:00 hodin)
Bohatý program na I. hradním nádvoří s
orientální tématikou. Zhlédnout můžete
vystoupení břišních tanečnic a pohádku.

Srpen
4. 8. a 5 .8.
Bouzovský mumraj aneb Markraběte
Jošta turnaj (10:00 – 18:00 hodin)
Řemeslný jarmark v hradním parku, šermířská vystoupení v parku a na nádvoří,
dobové soutěže v hradním příkopu. To vše
v letním milostném ladění.
5. 8. a 6. 8.
Dětský karneval (16:00 – 18:00 hodin)
Karnevalový rej na I. hradním nádvoří.

24. 8. -26. 8.
Balóny nad hradem
Starty horkovzdušných balónů s programem na parkovišti u hradu
30. 8. Mohelnický dostavník (18:00 hodin)
Zahajovací koncert Mohelnického dostavníku na I. hradním nádvoří.
31.8. a 1.9.
Moravské hrady.cz
Hudební festival v hradním parku.

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
27. Rod Haugviců z Biskupic na Bouzově (1)
Dnešní pokračování začneme v roce 1494.
Tento rok totiž znamenal v dějinách bouzovského hradu další významný mezník: tehdy ho koupili jeho noví majitelé, Haugvicové z Biskupic. I
když rod Haugviců nevlastnil hrad a panství tak
dlouho, jako tomu bylo v případě Kunštátů a Poděbradů, přesto ovlivnil podstatným způsobem
jak život na panství, tak také celkovou podobu samotného hradu.
Prvním z rodu Haugviců, který od roku 1494
vlastnil bouzovský hrad a přilehlé panství, byl Hanuš Haugvic. Co je o něm známo? V době, kdy na
základě olomoucké mírové smlouvy z roku 1479
mezi králi Vladislavem Jagellonským a Matyášem
Korvínem vládl na Moravě Matyáš, patřil Hanuš
Haugvic k vysokým důstojníkům jeho vojska a
současně k jeho významným vojenským rádcům.
Proslavil se jako velitel tzv. Matyášovy černé gardy. Bylo to asi 20-30 tisícové žoldnéřské vojsko,
jehož hlavní sílu tvořili „bratříci“, tedy část husitských bojovníků, kteří po porážce u Lipan odešli
na Slovensko a tam buď padli v boji s Matyášovým vojskem, nebo se nechali naverbovat do jeho
služeb a bojovali v této gardě.
Po Matyášově smrti v roce 1490 přešel Hanuš do tábora přívrženců krále Vladislava Jagellonského a získal si brzy jeho plnou důvěru.
Svědčí o tom např. fakt, že král Vladislav mu roku
1499 věnoval do trvalého užívání město Jevíčko a
roku 1502 se zasloužil o to, že Hanuš Haugvic byl
i se svým synem přijat do panského stavu, tedy
mezi příslušníky vyšší šlechty, nejprve moravské
a pak ještě téhož roku také mezi panstvo české.
Vladislav se prý dokonce při jedné cestě z Prahy
do uherského Budína, části dnešní Budapešti, na
bouzovském hradě u Hanuše zastavil.
Hanuš Haugvic zdejší panství nejen vlastnil,
ale také na bouzovském hradě se svou rodinou
bydlel a snad zde také asi v roce 1524 zemřel. Podle některých pramenů je pochován v Olomouci
Jeho manželka, Kateřina, pocházela z rodu pánů
z Lomnice. Tento starobylý moravský rod odvozoval své jméno od jednoho ze svých prvních sídel,
Lomnice na Brněnsku.
V době, kdy si Hanuš bral za manželku Kateřinu, vlastnil její rod např. Velké Meziříčí, Náměšť
nad Oslavou, později také zámek ve Vranově nad
Dyjí a řadu dalších nemovitostí na Moravě i v Čechách. V erbu měli páni z Lomnice černé ptačí
křídlo, které bylo umístěno ve zlatém nebo stříbrném poli. Když se podíváme na erb z roku 1499,
který byl otištěn v říjnovém pokračování a který
si můžeme také prohlédnout na druhém nádvoří
bouzovského hradu, vidíme toto křídlo umístěné
vpravo od erbu Haugviců, na němž se zobrazena
beraní hlava.
Otec Kateřiny, Jan Meziříčský z Lomnice, byl
právě v těchto letech, na konci 15. století, morav-

ským zemským
hejtmanem, tedy
nejvyšším
moravským královským úředníkem.
V této souvislosti
bych chtěl upozornit na jeden
omyl, se kterým
se setkáváme v
celé řadě publikací a článků
o dějinách bouzovského hradu.
Často se v nich
píše, že funkci
zemského hejtmana zastával Hanuš Haugvic, o
kterém nyní hovoříme. Je to pravda, ovšem jen
částečná. Moravským hejtmanem sice byl Hanuš
Haugvic, ale šlo o jiného příslušníka rodu Haugviců, který měl stejné jméno a kromě jiných vlastnil
městečko Chropyni, a také o jinou dobu – přibližně o 80 let pozdější. Pro zajímavost uveďme, že
tento druhý Hanuš Haugvic, skutečný moravský
hejtman, se zapsal do dějin Chropyně tím, že v ní
nechal stavět hrad zvaný Nový Haugvicov, které
ovšem nebyl nikdy dokončen a dnes ani neznáme jeho přesnou polohu.
Rodina Haugviců patřila vždy ke katolickému panstvu. Proto nebylo možné, aby na svém
panství strpěla a podporovala faráře, kteří vyznávali kališnickou víru. Ti všichni museli své
fary opustit a na jejich místa Haugvicové dosadili faráře katolické. Stejně ostře vystupoval Hanuš
také proti členům jednoty bratrské.
K největším Hanušovým koníčkům údajně
patřila astronomie a astrologie, kterým věnoval
na Bouzově velkou pozornost, a dosáhl v nich významných úspěchů.
Nás bude ovšem bude tento pán zajímat
především jako pečlivý hospodář panství a stavitel bouzovského hradu. Již jsme uvedli, že v roce
1499 získal od krále Vladislava město Jevíčko. Ve
stejném roce, na druhé straně panství, získal a
nechal si jako svůj majetek do zemských desk zapsat (odborným názvem intabulovat) vsi Březové,
Unčovice a jeden díl Mezic, které získal od Heralta z Kunštátu. Celkem tak jeho panství zahrnovalo na konci 15. století 28 městeček a vsí.
Hanuš Haugvic starostlivě pečoval nejen o
rozkvět svého panství, ale také o samotný bouzovský hrad. Představme si podobu vnitřního hradu v době, kdy se v něm Haugvicové ujímali stavební činnosti po rodu Poběbradů a pak Kostků.
Tehdy zde stála věž a dva paláce, kterými můžeme procházet po jejich přestavbě z konce 19. století i nyní. Šlo o starší (jižní, nyní Alžbětino křídlo) a pozdější (severní) palác, který byl postaven
v době, kdy byl hrad v majetku Poděbradů. Obě

stavby tehdy měly typické znaky architektury vrcholné (jižní palác) a pozdní (severní palác) gotiky. Pro hradní paláce a vůbec
pro hrady té doby bylo typické, že při jejich
stavbě se na prvním místě hledělo na to, že
budou muset plnit především funkci strážní a vojenskou, a potřeby bydlení hradního
pána a jeho rodiny se tomu musely přizpůsobit.
Od konce 15. století se začal i v českých zemích prosazovat nový životní styl renesance a s ním spojená renesanční architektura. Je přitom zajímavé, že první
dva projevy tohoto nového směru u nás
se objevily v roce 1492 v nedalekém okolí
- jde o vstupní portál věže zámku v Tovačově a o portál jižní brány zámku v Moravské
Třebové. A právě tehdy snad byla zahájena
i stavba třetího paláce bouzovského hradu, nazývaného východní, který spojil dva stojící
paláce a předznamenal definitivní původní i nynější podobu bouzovského hradu. Podle již zmiňovaného erbu na jeho zdi bychom se snad mohli
domýšlet, že jeho základní kámen byl položen v
roce 1499.
sebou přinášely i nové prvky do hradní architektury. Především je třeba říci, že šlechta si místo hradů již nechávala stavět jako svá sídla zámky, ve kterých pobývala v létě, a městské paláce,
které jim sloužily v zimních měsících. Nové hrady
se již téměř nestavěly a ty původní byly rozšiřovány a přizpůsobovány změněným potřebám pánů.
Oproti dřívějším dobám jim už tolik nezáleželo
na obranných možnostech hradu, ale především

na tom, aby jejich sídla poskytovala pohodlné a
komfortní bydlení.
Tak tomu bylo i v případě bouzovského hradu.
Tento požadavek byl patrný také na architektuře
nového zámeckého paláce. Spojoval v sobě starší prvky gotické s novými renesančními, které se
zde projevily především většími okny, prosvětlujícími všechny palácové místnosti, a menší hmotností zdí, oddělujících jednotlivé prostory.
Hanušem Haugvicem jsme se rozloučili s
jednou etapou dějin bouzovského hradu, tou
středověkou, a zároveň vstoupili do dějin novověkých. V nich budeme příště pokračovat s jeho
synem a zároveň dalším majitelem hradu, Václavem Haugvicem.		
Jiří Marek

POZVÁNKA
Správa hradu Bouzov srdečně zve všechny občany na

přednášku na hradě Bouzov,
která se bude konat v pátek 15. 6. 2012 v 17,00 hodin
v prostorách remízy na I. hradním nádvoří.
Téma přednášky –

Krajinářské úpravy
hradu Bouzov.

Přednášet bude pan Ing. Radek Pavlačka z firmy Zahrada Olomouc s.r.o.,
která v současné době provádí krajinářské úpravy hradu Bouzov.
Pokud Vás zajímá jak historie a současnost hradního parku – neváhejte a přijďte.

Výsledky Tíkrálové sbírky 2012
v jednotlivých obcích
Ve 47 obcích našeho regionu koledovalo letos 99 skupinek koledník:
Litovel
Choelice
Nasobrky
Rozvadovice
Unovice
Ti Dvory
Savín
Myslechovice
ervenka
Hradená
Hrabí
Mník
Mlade
Sobáov
Luká
Ješov
Slavtín
Mrotín
Bouzov
Kováov
Podolí
Kozov, Blažov,Kadeín,
Svojanov, Bezdkov

74 467,4 690,7 352,4 278,9 326,5 606,3 778,6 909,28 999,3 525,3 270,733,5 884,2 824,7 183,4 359,3 075,6 685,15 047,2 430,2 102,-

Hvozdeko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubany
Náklo
Mezice
Skrbe
Píkazy
Hynkov
Haovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senika
Námš
Louany
Povice

2 619,3 147,4 136,11 415,4 102,5 189,19 198,7 860,19 174,21 282,5 250,6 416,2 518,10 136,30 821,4 147,3 803,10 706,4 650,15 358,10 507,-

6 983,-

Celkem bylo vykoledováno: 412 938 K
Po skonení koledování pedávají vedoucí skupinek zapeetné pokladniky pracovníkm
Charity, kteí je na jednotlivých mstských nebo obecních úadech za pítomnosti úedníka
rozpeetí a pepoítají jejich obsah. Vykoledovaná ástka je následn odeslána na centrální
charitní konto u eské spoitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta
budou peníze rozdleny do region na schválené projekty jednotlivých místních charit a
na humanitární pomoc u nás i v zahranií.
V minulé Tíkrálové sbírce bylo na Litovelsku vykoledováno celkem 408 656,- K. ást sbírky
urenou pro vlastní projekty charity ve stedisku Litovel jsme využili následovn:
100 000,- K
92 000,- K
45 000,- K

...........podpora provozu Charitní peovatelské služby
...........rekonstrukce prostor Charity
..........pímá pomoc sociáln slabým rodinám

Rádi bychom také touto cestou podkovali všem, kteí svým darem pispli na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahranií a na rozvoj charitních projekt. Stejn dkujeme všem koledníkm
a vedoucím skupinek, kteí nám s Tíkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, stedisko Litovel

Rádi bychom informovali všechny naše píznivce, že po ukonení podzimní ásti
soutže došlo ke zmn ve fotbalovém oddílu. Podali jsme na Fotbalovou asociaci R žádost o
pevod práv a povinností lena FAR ze samostatné organizace FK Sokol Bouzov na TJ Sokol
Bouzov. Tato žádost byla Výkonným výborem FAR dne 13. 12. 2011 schválena, což
znamená, že oddíl kopané je opt pod TJ jak tomu bylo díve. Také jsme provedli zmnu
zaátk domácích zápas na 14,30 hodin, a to pedevším kvli našim fanouškm, aby nemuseli
po fotbale hned spchat dom a mohli jej hned na míst rozebrat.
Rozpis jarních utkání

Bouzov. Tato žádost byla Výkonným výborem FAR dne 13. 12. 2011 s
znamená, že oddíl kopané je opt pod TJ jak tomu bylo díve. Také jsme
zaátk domácích zápas na 14,30 hodin, a to pedevším kvli našim fan
po fotbale hned spchat dom a mohli jej hned na míst rozebrat.
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Start 7,00 – 10,00 na hišti.
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Srden zvou poadatelé.

Za Sokol Bouzov
Petr Formánek.

HODNOTA ÚSMĚVU
P. Faber

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.
Obohacuje toho, kdo jej přijímá, aniž by
ochuzoval toho, který ho dává.
Trvá jen chviličku, ale vzpomínka na něj
je někdy věčná.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj
obešel, a nikdo není tak chudý, aby ho
nemohl darovat.
Úsměv přináší štěstí do domu, ve starostech je oporou, je citlivým znakem přátelství.
V únavě přináší odpočinek, ve znechucení a ve smutku je potěchou a pro každou
bolest je přirozeným lékem.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
spoluobčanům a známým, kteří svou účastí
na pohřbu přišli doprovodit mého manžela
pana Jana Zatloukala
z Hvozdečka
na jeho poslední cestě.
Děkuji rovněž za projevy upřímné soustrasti
i za množství květinových darů.
Za celou rodinu Zatloukalovu
manželka Jarmila
Senioři děkují zaměstnancům hradu Bouzov
za velmi pěkné vystoupení, které pro ně připravili na MDŽ. Doporučujeme všem, aby navštívili na
hradě Bouzov např. 21. – 22. 4. prohlídky pod názvem „Světci a světice“, které Vás nejen pobaví,
ale i poučí jako nás.
Senioři

PRANOSTIKA

Je dobré, že si ho není možné koupit, ani
půjčit, protože má hodnotu chvíle, kdy
se dává.

Květen
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Májová kapka platí dukát.
Svatá Žofie /15./ políčka často zalije.
Urban /25./ bývá studený pán.

A kdybys někoho potkal a on neměl pro
tebe úsměv i když na něj čekáš, buď velkodušný a obleč ho svým úsměvem ty,
protože nikdo tak nepotřebuje úsměv
jako ten, kdo ho nemá pro druhé.

Červen
Červen stálý – prosinec dokonalý.
Červen červený jako z růže květ.
Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto
k horku.
O svatém Barnabáši /11./ bouřky často straší.

JUBILANTI
Květen 2012
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Paní

PhDr. Zuzana Šulcová
Stanislav Forétek
Vlastimil Přidal
Ludmila Spurná
Jan Zacpal
Libuše Šipková
Jiřina Vyjídáčková
Petr Malíček
Elena Spurná
Olga Milenovská
Karel Grézl
Karel Tomášek
Břetislav Koutný
František Fréhar
Jiří Vaňák
Marie Jorníčková

Červen 2012
Bouzov
Kovářov
Bouzov
Hvozdečko
Bezděkov
Bouzov
Jeřmaň
Obectov
Bouzov
Obectov
Hvozdečko
Bouzov
Kozov
Bouzov
Olešnice
Bouzov

Paní Helena Köhlerová
Pan Jan Šnobl
Paní Rozalie Tejkalová
Pan Antonín Komárek
Paní Vlasta Krylová
Pan Jaroslav Najman
MUDr. Marie Fryšáková CSc.
Pan Jaroslav Reif
Pan František Šipka
Paní Lenka Odložilová
Paní Žofie Kunčarová
Paní Zdenka Rosí

Bouzov
Hvozdečko
Bouzov
Obectov
Kovářov
Bouzov
Bezděkov
Obectov
Podolí
Bouzov
Bouzov
Bouzov
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