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OZNÁMENÍ

UPOZORNĚNÍ

1) V pátek 25. 10. od 14 do 22 hod. a v sobotu
26. 10. od 8 do 14 hod. se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Voliči s trvalým pobytem v obci Bouzov,
který nebude moci volit ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu je zapsán (dle místa
trvalého pobytu), vydá Obecní úřad Bouzov
na jeho žádost voličský průkaz. Žádost o vydání voličského průkazu musí být doručena
nejpozději do 18. 10. 2013 nebo předána osobně nejpozději do 23. 10. 2013. Tiskopis žádosti je k dispozici na webových stránkách obce
www.obec-bouzov.cz.

1) Upozorňujeme nájemce obecních bytů, že do
31. 12. 2013 musí být uhrazeno všech 12 nájmů
za letošní rok. Podle nájemní smlouvy musí být
nájemné za každý měsíc uhrazeno do posledního dne aktuálního měsíce. Opakované opožděné placení nájmu může být důvodem výpovědi
nájmu bytu.

2) Dne 19. října 2013 proběhne pravidelný sběr
velkoobjemových a nebezpečných odpadů.
Opakovaně žádáme občany, aby odpady vozili
na sběrná místa pouze v čase uvedeném v rozpisu, aby nedocházelo k přehrabování a rozkrádání. Podrobný rozpis je součástí novin.

2) Dále upomínáme občany i podnikatele, kteří
dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů,
pronájem pozemků, aby neprodleně provedli
úhradu.
3) V současné době provádí pracovníci obce odečty vodoměrů, žádáme občany, které nezastihli, aby stav vodoměru nahlásili na obecní úřad.
4/ Výměna řidičských průkazů
Do konce roku 2013 je povinná výměna řidičských průkazů vydaných v době od 1. 1. 2001
do 30. 4. 2004.

Poděkování

PROGRAM OBNOVY VENKOVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov dotaci
z Programu obnovy venkova ve výši 300.000 Kč
na opravu chodníků v centru obce.

Římskokatolická farnost v Bouzově děkuje všem
občanům Bouzova a okolních vesnic za finanční příspěvky na hodovou mši svatou. Tyto peníze budou
využity na obnovu topení ve farním kostele sv. Gotharda v Bouzově.
Poděkování patří bouzovskému faráři P. Metodějovi OT za posvěcení restaurovaného kříže
na náměstí nového bouzovského náměstí v neděli
29. září 2013, kde také odsloužil mši svatou.
Poděkování rovněž patří bouzovským hasičům
a mysliveckým trubačům Vojenských lesů Lipník
nad Bečvou, jmenovitě p. Cimelovi.
Ženožičkovi, Bouzov

Venku už jsou ranní mlhy, budík zvoní a nechce
se vstávat, protože je venku tma a ty tam jsou příjemné letní večery, kdy jsme nemuseli brzy spát.
Září uteklo jako voda a školní rok je v plném proudu. Letos je nás celkem 73. Máme deset prvňáčků,
kteří už jsou ve škole jako doma. Také máme po
hrozně dlouhé době jednoho žáčka z Obectova.
Kéž by jich k nám z této obce našlo cestu víc.
V učitelském sboru došlo ke změnám. Jako chlapská posila k nám přišli pan učitel Jiří Skula na první stupeň a pan učitel Jan Borunský na druhý. Přejeme si, aby se jim u nás líbilo.
Začali jsme pracovat v kroužcích. Každý si může
vybrat, jestli chce dělat keramiku nebo jinou výtvarku, hrát divadlo, šachy, chodit na sportovky nebo
se třeba podílet na tvorbě školního časopisu.
Zastavme se chviličku u těchto našich mimoškolních aktivit. Je důležité, aby se děti realizovaly
v oboru, který je baví. V malých obcích je většinou
výběr značně omezen a rodiče musí děti vozit do
kroužků do města. U nás jsme na dobré cestě. Dokázali jsme zařídit keramickou dílnu, počítačovou
a interaktivní pracovnu, máme bezvadnou novou
tělocvičnu, výborná je spolupráce se ZUŠ Litovel,
která zde pro naše děti zřídila svou pobočku. Dětem se věnují jak učitelé, tak někteří ostatní vedoucí kroužků či trenéři. Ale samozřejmě naše nabídka nemůže být tak široká, aby byl spokojený úplně

každý (třeba tanečnice nebo letečtí modeláři ).
Takže pokud by měl někdo z vás pocit, že má dětem co předat, a chtěl by s nimi pracovat, přijďte
se domluvit! A co nám ještě chybí ke spokojenosti? Dramatickému kroužku chybí jeviště. Celý rok
pracujeme na představení, ale jeho uvedení je vždy
trošku problém. Zkusili jsme hrad, sál, družinu,
půjčit si skládací pódium ... buď nás trápí akustika nebo málo židlí nebo fakt, že bez jeviště není na
naše malé herce dobře vidět. Neměl by někdo nápad, co s tím?
Málo mlhy a spoustu krásných podzimních dnů
přejí děti a učitelé z naší školy.
www.zsbouzov.cz

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
36. „Dolní strana” panství - Bítovští ze Slavíkovic
Zatímco u Weyczingerů nebylo zcela zřejmé, kdy a zda
vůbec „dolní stranu“ nebo její část
vlastnili, u následujícího rodu, Bítovských ze Slavíkovic,
je situace již jasnější a jejich vlastnictví „dolní strany“
i dalších vesnic původního bouzovského panství je nezpochybnitelné. Erb rodu Bítovských ze Slavíkovic, který si zde
můžeme prohlédnout, je sice na první pohled trochu neobvyklý, ale po přečtení pověsti o Bítovských
v příštím čísle nám již bude určitě srozumitelný.
Na počátku dnešního vyprávění musíme uvést
jedno upřesnění. Vedle Bítovských ze Slavíkovic,
kterým se dále budeme věnovat, existovaly na Moravě ještě dva další rody Bítovských, které ovšem
nebyly vzájemně příbuzensky spřízněny. Jeden
z nich, Bítovští z Bítova, pocházel z vesnice Bítova na Novojičínsku a měl své majetky na severní
Moravě. Druhý, daleko významnější, byl rod Bítovských z Lichtenburka. Tento rod pocházel původně
z Čech, později se usadil na jižní Moravě a do jeho
vlastnictví patřily například hrady Bítov a Cornštejn, zámky Vranov nad Dyjí, Jaroměřice nad Rokytnou a řada dalších.
A nyní již k samotnému rodu, který nás zajímá.
Vesnice Slavíkovice, z níž rod pocházel a v níž kolem
poloviny 14. století první představitelé rodu žili, leží
nedaleko Jemnice na jižní Moravě. O sto let později,
po polovině 15. století, koupil Jan Bítovský ze Slavíkovic s manželkou Kuňkou z Loděnice ves Doubravici u Moravičan a založil tak novou větev rodu Bítovských na Doubravici. Jan a jeho potomci v ní ke
konci 15. a v první polovině 16. století obnovili starou zchátralou tvrz, zničenou někdy v letech husitských bojů, která se pak stala jejich novým sídlem.
Doubravici Bítovští vlastnili až do roku 1624, kdy její
poslední majitelka z tohoto rodu, Anna ze Zástřizlí,
rozená Bítovská, prodala vesnici s tvrzí a pivovarem,
dále Líšnici s poplužním dvorem a Studenou Loučku Kateřině Lvové z Rožmitálu za 35 100 zlatých. Na
doplnění uveďme, že třicetiletá válka se v následujících letech podepsala na Doubravici natolik, že její
cena v roce 1653 klesla z uvedených 35 tisíc na pouhých 8 339 moravských zlatých.
O několik let později, než Jan Bítovský koupil
Doubravici, získal jeho syn Erazim druhé hlavní sídlo rodu, ves Bílou Lhotu. Dlouho se však z nově nabytého majetku netěšil, protože záhy zemřel a celé
lhotské zboží převzal jeho bratr Záviše. Jméno Záviše se později v celém rodu Bítovských objevovalo velmi často a jeho nositelé i další Bítovští patřili
většinou svým náboženským vyznáním k českým
bratrům.

Synové a vnuci tohoto prvního Záviše pak vlastnili Bílou Lhotu s vesnicemi, které k ní patřily, tedy
s Pateřínem, Slavětínem, Střemeníčkem a částí Hrabí, s malým přerušením jedenácti let až do
roku 1587, kdy celé toto zboží koupil Mikuláš Kobylka z Kobylího, příslušník rodu, o němž budeme
hovořit v následujících pokračováních.
Pro ty, kteří se chystají navštívit Bílou Lhotu,
bych chtěl uvést následující zajímavost. Po Bítovských, konkrétně po Janu Záviši Bítovském a jeho
manželce Kunhutě z Kobylí, kteří vlastnili bělolhotské panství v letech 1560-1569, se v ní do dnešní
doby dochoval původně renesanční čtyřkřídlý zámek, který si manželé nechali postavit na místě
někdejší tvrze. Dnes je však již využíván pouze jako
sídlo obecního úřadu a dalších organizací. Ve stejné době, kdy byl zámek vystavěn, byl vytvořen také
krásný renesanční portál, pocházející původně ze
zbořeného měšťanského domu v Lošticích, kterým
se vchází v sousedním arboretu do části zvané Jízdárna.
O rodu Bítovských, sídlícím na Doubravici, na
Bílé Lhotě a v jejich okolí, existuje poměrně hodně
záznamů. My se však soustředíme pouze na to období jejich historie, které souviselo se sousedním
bouzovským panstvím.
Hned od prvních let, kdy se Bítovští usadili na
Doubravici a Bílé Lhotě, se snažili svůj majetek rozmnožit, což se jim také díky úspěšnému hospodaření a prozíravým nákupům dařilo. Jejich panství
se nejdříve začalo rozšiřovat směrem k Prostějovu,
kde Michal Záviše Bítovský zakoupil roku 1539 krakovecké panství, do něhož patřila i nedaleká Luká.
O necelých deset let později přikoupil v tomto kraji
ještě ves Vilémov.
Pro nás je ale důležitější rok 1552. Tehdy koupil
Václav Záviše Bítovský od Vratislava Lhotského ze
Ptení, který sídlil na Vranové Lhotě a o němž jsme
již hovořili v souvislosti s Václavem Haugvicem,
první vesnici, která byla původně součástí bouzovského panství, a to Líšnici.
V nákupech zboží z bouzovského panství pak Bítovští pokračovali v následujícím desetiletí. V roce
1564 koupil Jan Záviše Bítovský, majitel zámku
v Bílé Lhotě, od bratrů Podstatských část „dolní
strany“, která zahrnovala vsi Hvozd, Ludmírov se
dvorem a Dětkovice, zvané tehdy Nová Ves. Druhou část „dolní strany“, tedy dolní část městečka
Bouzova s „novosady v oboře postavenými“, mlýn
a pilu pod hradem u Kozova a ves Hvozdečko koupil Jan Záviše od Erazima Weyczingara o čtyři roky
později. Tím se mu podařilo získat do svého vlastnictví celou tuto jednu, tzv. dolní část původního
bouzovského panství. K němu pak přidali o několik let později i městečko Loštice.
Bouzovské panství zpočátku obklopovalo majetek rodu Bítovských ze tří stran, a je proto jasné,
že mezi nimi a jejich nejmocnějším sousedem,
bouzovským pánem, muselo často docházet ke

vzájemným neshodám a sporům. První šarvátky
vypukly již v době, kdy na bouzovském hradě seděl
Václav Haugvic z Biskupic, tedy v první polovině 16.
století. Spor se tehdy týkal luk v okolí Loštic, které pravidelně zaplavovala voda z doubravického
rybníka. Řadu žalob, týkajících se rybníků kolem
Doubravice a Žadlovic, na sebe později vzájemně
podávali také Václav Záviše Bítovský a Prokop Podstatský z Prusinovic.

Bouzovské náměstí
Každá doba vytváří své „podivnosti“ a vždy
ta generace účastněných lidí bude tvrdit, že
dřív bylo líp. Jó, to kdyby bylo na nich, jó, to by
bylo jiný kafe. Věřím ale ve „skutekutek“, tak je
mi jasný, že by nebyla voda (horká už vůbec ne),
hrnek, natož káva a třeba i cukr. V tomto směru
jsem realista. I když všichni máme rádi ten pocit, když je něco nového, tak ve výsledku vždycky
brbleme.
Občas si koupím nové boty. Již když jdu z obchodu s obuví, tíží mě představa, jak ty boty
budu rozcházet. Jak si ty moje nohy budou zvykat na nové boty, jestli se skamarádí tak, jak by
měly. Udělám si itinerář o tom, kdy a kam si boty
obuji. Můžu o tom přemýšlet, jak dlouho chci, ale
vždy trvá alespoň měsíc, než se z dobrých nových
bot, stanou boty pohodlné. Pořídit si jednou za
čas nové boty je v našich zeměpisných podmínkách nutnost. Na tom se shodneme asi všichni.
A to se vůbec nebavím o tom, jak nové boty mají
vypadat. Žiju představou, že když mi staré, dobré boty doslouží, půjdu do obchodu a koupím si
ty samé, nové. Až na velmi vzácné výjimky to tak
ale nefunguje. Moderní trendy nás neustále tlačí
nějakým směrem, ať chceme a nebo nechceme.
Takže, nové boty jsou většinou jiné.
Náměstí je větší „oříšek“ než moje boty. Už od té
velikosti, musí se rozcházet dýl.
Upřímně miluji secesi. Nádherný výtvarný směr
ze sklonku 19. a začátku 20. století. Jsme ale dnes
o sto let dál, nebo jinde, a ta „moje“ secese může
být jen vzdálený sen. Sen takový, jako dnes sním
o kožených botách, co jsem dostal asi ve svých 17ti
letech a nosil jsem je do úplnýho rozpadnutí několik let.
V dnešní době, pravých úhlů, ostrých hran, rychlých technologických postupů, studených povrchů ze skla, ocele a betonu, secesi neuděláte ani
náhodou. Na druhou stranu, lidová tvořivost není
samospasitelná. Boty si můžete vyrobit i jako laik
a můžete být spokojeni. Těžko ale budete shánět
příznivce vaší lidové tvořivosti, i když i takové náhody se stávají.
Četl jsem v našem osvětovém časopise článek, jak si lidé, tuším, že to bylo v Senegalu, vyrábějí sandály z rozšlápnutých PET lahví. Sandály
vypadaly bizarně, ale fungovaly asi dobře, hlavně nebyly drahé. Něco jako boty značky Crocs,
ale svépomocí. Použitý materiál je taky z umělé
hmoty, vyrobit pohodlnou, levnou obuv je cíl, ale
výsledek stejný není. Něco jako umělohmotné

Prodejem Doubravice a dalších vsí v roce 1624
a jeho vložením do zemských desek v roce 1628
končí dějiny rodu Bítovských ze Slavíkovic v našem
kraji. Bítovští ještě do roku 1629 vlastnili hrad Malenovice u Zlína a po tomto roce se ze společenství
moravských rodů začali vytrácet. Kromě několika budov v různém stupni zchátralosti se po nich
na Bouzovsku dochovaly také náhrobky v kostele
sv. Jiří v Moravičanech.
Jiří Marek

lžičky z Pelíšků, s kouzelným dovětkem: „Soudruzi v NDR asi někde udělali chybu.“…
Osobně si myslím, že nové bouzovské náměstí
je bez výhrad lepší, než ten slepenec co tam byl
doposud. Spousta (hezkých) laviček a prostoru
pro lidi, ať tudy jen prochází a nebo se nějakou
chvíli zdrží, parkovací místa pro auta, i když těch
bude vždycky míň než vozů. Kříž, který se stal
takovým centrem našeho náměstí, jako Samsonova kašna v Českých Budějovicích. Citlivě zakomponovaný památník padlým, první a druhé
světové války. Starý, dobrý válec na lepení plakátů, takový co na vás dýchne „staré časy“ a malou
obec povznese na rovinu města. Slušně vypadající nové lampy veřejného osvětlení, které se táhne
středem Bouzova, se mi bez nadsázky, líbí moc.
V dnešní době „hranaté“, jsou lampy sympaticky
oblé.
Vysázená zeleň vzroste, a z bot co tlačí zatím
novotou, vytvoří pohodlné bačkory, takové dobré
boty, do kterých se budeme rádi obouvat a vracet z dlouhých cest. Abych byl i kritický, tak jednu
výtku bych měl. Úsek stání na auta, u Hotelu Bouzov (blíže k silnici), tak ten se tedy podle mého
názoru, moc nepovedl. Hlavně ta část ze železa,
co vypadá jak krov slušně spasený larvou tesaříka. Moc mi to k celkové kompozici náměstí, jednoduše neladí. Nejsem ale odborník a za 200 let
to archeologové budou třeba považovat za raritu,
minimálně evropského formátu. To je asi jediná
velká výtka, která se mi nelíbí. A výtky malé? Ty
jsou zanedbatelné. Znám moc dobře, ten nikdy
nekončící pocit, že to co uděláte, vždycky může
být ještě o něco lepší. To je ale na celý seriál, nikoli na jeden malý příspěvek do Bouzovských novin.
Buďme rádi, že se něco děje, že se něco mění.
Za určitou dobu si všichni zvykneme a budeme
rádi, že se ve zdraví sejdeme a na dobře osezených
lavičkách si sedneme. I když někteří budou stejně
raději zatrpkle stát.
Michal Mayer
ps: Dnes místo poezie, mám ještě malý příběh.
On se totiž nerýmuje, je to před komárem
útěk.

Volby, volby, volby…
Až půjdete letos k parlamentním volbám, vzpomeňte si na nekonečné chvíle, kdy nemůžete v noci
usnout, protože komáři kolem vás, ne a ne vám

spánku dopřát. Když náhodou usnete, nedělá těm
tvorečkům vůbec žádný problém vás neodbytným
pískotem probudit. Bydlí s vámi doma, nenápadně
se množí všude tam, kde je trochu vody. Bez kapky
vaší krve, se ale neobejdou.
Malým písklounům k životu postačí i vlhká miska z pod květináče, či truhlíku s muškáty. I když
kytky máte za oknem, pro dospělého komára do
vaší ložnice je to kousek. Nevím, jak to dělají, nejsou nikde moc vidět, ale jakmile zhasnete světlo,
vždycky se ozvou. Nárokují si tu kapičku vaší krve,

ať chcete nebo nechcete. Pískají si veselé melodie
o demokracii a o svobodě, i když svým komářím
pohledem. Jsou nenápadní, drobní, nikomu přeci
neubližují. Jen nevím, proč musím celé noci poslouchat tuhle komáří propagandu a „ demokraticky“ se nechat vycucávat.
Já, až letos půjdu s těmi lístky do té plátěné
budky, rozhodnout podle svého názoru, koho volit
a koho ne, vzpomenu si na tu mou domácí, „ komáří demokracii“. A co vy?
Michal Mayer

Pozvánka na hradní akce do konce roku 2013
19. 10. 2013 – Svatební veletrh – prezentace svatebních firem na prohlídkové trase.
Možnost prohlédnout si prostory určené ke svatebním obřadům a k fotografování (9 – 15 hodin).
25. – 28. 10. 2013 – Duchové a strašidla – večerní kostýmové prohlídky (17 – 19 hodin,
28. 10. 17 – 18 hodin), nutná rezervace na tel. č. 775 888 960.
30. 11. – 1. 12. a 7. – 8. 12. 2013
(dva víkendy) – Adventní prohlídky aneb na co se již zapomnělo
(15 – 17 hodin) – prohlídky s adventní tématikou,
zapomenutými zvyky, ochutnávkou cukroví
a Mikulášskou nadílkou pro děti.
26. - 27. 12. 2013 – Vánoční hrad Bouzov a živý Betlém
(15 – 18 hodin) – prohlídky vánočně vyzdobeným
hradem, na I. nádvoří živý Betlém
a vánoční dílna pro děti.
Podrobnější informace na:
www.hrad-bouzov.cz.

Zednictví
Jan Krumpolec
+420 739 010 665
Provádím zednické práce,
rekonstrukce rodinných domů,
obklady, dlažby, sádrokartony, zateplení fasád.
Kontaktní údaje:
Adresa:
GPS:
Mobil:
Email:

Vodní 264
783 44  Náměšť na Hané
N 49°36.23848‘, E 17°4.01372‘
+420 739 010 665
krumpolec@seznam.cz

POZOR !!!

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 19. 10. 2013
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
Bouzov - obě skupiny
(na autobusové točně)

8.00 hod.
8.30 hod.
9.00 hod.
9.30 hod.
10.15 hod.
10.50 hod.
11.30 hod.
12.30 hod.

8.20 hod.
8.50 hod.
9.20 hod.
10.00 hod.
10.40 hod.
11.15 hod.
12.00 hod.
13.30 hod.

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 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!

JUBILANTI
Listopad

Prosinec

Paní

Foltýnová Věra

Bouzov

Paní

Navrátilová Alena

Jeřmaň

Paní

Zapletalová Marta

Hvozdečko

Paní

Zapletalová Jana

Hvozdečko

Paní

Holušová Miloslava

Kadeřín

Pan

Borovička Jaroslav

Obectov

Pan

Šimek Zdeněk

Bezděkov

Pan

Kryl Josef

Kovářov

Paní

Zacpalová Libuše

Bezděkov

Pna

Novák Ladislav

Obectov

Pan

Eliáš František

Olešnice

Pan

Navrátil Josef

Blažov

Pan

Klein Ivo

Obectov

Paní

House Zuzana

Podolí

Pan

Rec Vlastislav

Bouzov

Pan

Kolavík Stanislav

Olešnice

Pan

Zapletal Josef

Olešnice

Paní

Konečná Marie

Hvozdečko

Paní

Grácová Eva

Bouzov

Paní

Frodlová Eva

Blažov

Paní

Kramplová Marie

Bouzov

Pan

Foltas Vít

Bouzov

Pan

Příkopa Josef

Hvozdečko

Paní

Kamlerová Jiřina

Bouzov

Paní

Zavadilová Vlastimila

Jeřmaň

Paní

Krylová Anna

Kovářov

Pranostika
Listopad

Prosinec

Když na Dušičky (2. 11.) jasné počasí panuje,
příchod zimy do oznamuje.
Po svatém Martinu (11. 11.) zima nežertuje.
Svatá Alžběta (19. 11.) se sněhem přilétá.
Ondřejův sníh (30. 11.) zůstane ležet sto dní.

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
O svaté Barboře (4. 12.) ležívá sníh na dvoře.
Na svatého Mikuláše (6. 12.) už je zima celá naše.
Svatá Viktorie (23. 12) obrázky na okna ryje.
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