
M,ffi

,:;J!

q,
5!11,.tr--.8

l f t ' . t
t '
1t

+-*__ .  t -T

f-'_*

,--.. .Í

- q * - ! r _  

- _ G r _ r _ _

t

EE trE
a--

i,.,a,,'],i 1 .* 
.**g. 

.ffin, 
. li. i' 'li;l;.' ZDAŘMA

opět máme záŘi a s jeho začátkem již nerozlučně
spojoné ''.Dny ewopského kulturního dědictví.'' V rámci
těchto dnů se v celé naší vlasti v sobotu 8. září otevírají pro
veřejnost dveře památek. Již v loňském roce bylo
rozhodnuto, že v Bludově se budou otevírat pro veřejnost
dveře památek vždy jednou za pět let. Proto letos otevřeme
pouze pomyslné dveře zám7lt, nejznámější a nejqýznam-
něj ší bludovské památky.

Bludousk$ zámclr
V kupní smlouvě z roku 1 6 l 3, kdy Bedřich ze Žerotína

prodával Janu staršímu odkolkovi z Oljezdce a na
Temenici...'' tvrz a ves Bludov s poplužním dvorem...'' se
poprvé potwzuje, že na místě dnešního zámku kdysi stávala
tvrz' Pravděpodobně byla postavena za Jana z Boskovic,
kteý koupil Bludov v r. l 573.

Pozdně renes ančnízámekzačal stavět v r. t 624 Kryštof
Pavel z Lichtenštejna-Kastelkornu. Ten v r. 1622 ziska|b|u-

dovské panstvíjako válečný konťrskát po bitvě na Bílé hoře.
Samotný zámek měl podobu obráceného písmene L. jižni a
zápaďni|ďiď|o'

Teprve v roce l 708 bylo přistavěno třetí severní křídlo,
čímž zámek dostal svou nynější podobu. V r.1710 Jan
Jáchym ze Žerotina koupil bludovské panství od
Lichtenštejnů zpět. Tak- se dostal Bludov po téměř jednom
století zpět do rukou Žerotini, aby nakonec zustal jejich
j ediným rodovým sídlem až do roku l 945.

Bludovan



Byla sem přenesena rozsáth|á žerotínská knihovna,
obrazáma a archiv, které byly během 19. století ještě

doplňovány příležitostrými nákupy. Hrabětem Karlem
Emanuelem ze Žerotina, moravs{ým místodržitelem,
vymřel roku 1 934 rod pánů ze Žerotinapo meči'

Po roce 1945 byl bludovslcý zámek spolu s celým
velkostatkem pÍevzat strítem' Většina vniřního zaÍizeni,
zejménaobrazrírnaaknihovna,bylapřevezenanazátmekve
Vellcých Losinách a tvoří dnes součást jeho vniřní insta|ace,
resp. depozitďových sbírek. Rozsáhlou sbírku zbraní
můžeme obdivovat z mal.é části ve zbrojnici zámku Velké
Losiny, z větší části ve zbrojnici hradu Bouzov.
Nejcennějšími stavebními prvky jsou zac|lované bohaté
štukové stropy. Zejména strop V obřadní síni je skutečným
unikátem araritou.

Pozdně renesanční barokizovaná jednopatrová stavba
bludovského zámku, ukončená po obou stranách
dvouposchoďovými věžičkami kruhovitého půdorysu, které
dodávají jinak stavebně celkem nevyraznému objektu
zátmec|ý charakter, je obklopena ze tÍí stran poměmě
rozsáhlýrn parkem. V parku dodnes rostou vzácné stomy
jižních krajů- cypřiš, cedr, dub jehlancoý i vavřínolisý, buk
krvavý, magnolie a řadajiých. U Kižovatky na Šumperkjiž
více jak 650 let roste unikátní lípa malolistá, která je drúým
nejstarším stromemv celé severní Moravě.

Na podzim roku 1977 se zřítila střecha nad středním
křídlem zántku. Musel bý zachráněn štukoý strop
v obřadní síni, při následné rekonstrukci byla vyměněna
dlažba a opravenavenkovní omítka. .

V r. 1999 byla polovina zámeckého areálu nawácena
Ing. Karlu Mornsteinovi, synu hraběnky Heleny, dcery
posledního mužského Žerotina Karla. Areál bludovského

Matrace a další nebezpečný či velkoobjemový odpad se
objevuje v kontejnerech na mnoha místech v obci.
Upozoňujeme občany- že odpady tohoto charakteru do
kontejnerů nepatřílBezplatný sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů je v naší obci každoroěné zaji.
šťován obecním úřadem.

Letos tato akce proběhne 15. záňí|ll

Svoz bude proveden na těchto sběrných místech:

od 7.30 do 8.30 hoďn Dolníkonec.uobchoduilURBAl\'
od 8.45 do 9.45 hodin východobce-parkoviště''UNovÉ'
od10.00 do11.00 hodin Horníkonec-Podlipami
od11.15 do12.15 hodin západobce-parkovištěu''MONÁDY'
od12.30 do13.30 hodin středobce-areál''HASIčÁRNA"

Druhy nebezpečných odpadů. které budou vybíránv:

zámku včetně parku je zapsánve strífirím seznamu nemoviých
kultumíchpamátek

J.D.

autobaterie, zďivky' výbojky' štětce a nádoby se zbýky barev,
ředidla, mořidla, textilie zrečištěné např. oleji nebo barvou,
monočlánky všech druhů, zbytky chemikálií,.postřiky proti
škůdcům, kyseliny, louhy, staré motorové oleje, olejové ťrltry,
staré léky, zbytky asfaltu, spreje, televizory lednice, mrazáůcy,
rádia, dezinfekční prostředky, zbytky keramiky (umyvadla),
pneumatiky všech druhů a velikostí, linolea, koberce, odpadní
plasty znečištěné @VC igeliý)' umakarý a veškeý další
objemný odpad (matrace, nábytek, pračky ...) kromě plastu
nezrečištěných, které se sbírají při samostatrrých svozech
konaných několikrát v roce

o dpad přinóšejte na uvedenó stanoviště p ouze ve stanoýenou
dobu, kdejej od Vós odeberou pracovníci odbornéftrmy!

Dóle upozoňujeme na poslední sběr plastů v letošním roce,
kteý budeproveden dne 10.listopadu 200l.

Hana Tolarová
vedoucí odboru ávotního prostředí

tel.0649/238162

nrB oopeou $.g.zool nura aerBncr
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ourcŽrÉ upozoBuruÍ u
Na základě přípisu Severomoravské energetiky a.s ze dne 14'8.2001, kteý zas|a|pan Jiří Pruša z dis-

pečinku olomouc jako informaci pro obecní uřad Bludov, upozoňujeme občany, že z ďůvodu rekonstrukce
vedení 'rN 22 kV dojde v době od 4.9 '2001 do 4. 10.2001 k vypínání elektrického proudu. Práce na rekonstrukci
bude provádět Severomoravská energetika a's., montážni závod Přerov.

Vypínání Bludova v I. etapě bude v těchto termínech a lokalitóch:

04.09.01
06.09.01
06.09.01

11 .09 .01
I  1 .09 .01

13.09.01
13.09.01

18.09.01 8.00 -  8.30 a 18.30 -  19.00
18.09.01 8.00 -  19.00

8.00 - 19.00 celý Bludov
8.00 - 8.30 a 18.30 - 19'00 celý Bludov
8.00 - 19.00 od lďižovatky na Šumperk směr restaurace Na Nové,

Bludovská a.s., okolí kostela' pískovna, Bludoveček,
sídliště k Sudkovu aptavá část pod zámkem

8.00 - 8.30 a 18.30 - 19.00 celý Bludov
8.00 - 19.00 od křižovatky na Šumperk - vlevo, sporlní strana směr Zábřeh

a vše ve směru Chromeč
8.00 - 8.30 18'30 - 19.00 celýBludov
8.00 - 19'00 od křižovatky na Šumperk směr restaurace Na Nové,

Bludovská a.s., okolí kostela, pískovna, Bludoveček,
sídliště k Sudkovu
apravá část pod zámkemby měla byt j1Žpod napětím
celý Bludov
od křižovatky na Šumperk vlevo, spodní strana směr Zábřeh
a vše ve směru Chromeč

Vypínóní Bludova ve 2. etapě:

by mělo probíhat v následujících dnech a mělo by kopírovat vypnuté úseky z I. etapy, ale doba vypínání bude
v době 8.00 - 15.30 nebo 8.00 - 8.30 a 15.00 - 15.30.

20.09 01 : 04.09.01 27.09.01: 11.09.01
25.09.0r:  06.09.01 02.10.01 :  13.09.01

04.10.01 :  18.09.01
občané budou pruběžně informováni o vypínání elektřiny a jiných zrnénáchspojených s rekonstnrkcí vedení
VN obecním rozhlasem.

Lubomír Daněk, oU Bludov

KebT'€fRIt+Bffi.É'ffi

pozuÁnnE nn zÁní zool
Sobota 1. zátÍi 8:00 - 9:00 hod. IX. ročník výšlapu za bludovským špeluíčkem
ť.dŤ1:. 2 zá-Íi |!:00 hod. Posezení 

" ";il;dě ňň*ili"-í'***,
tondělí 3. záři 18:00 hód. oueóni zastupitelstvo
Čwrtek 13.záÍi 17:00 hod. Violový koncert KPH zámekBludov
Sobota 22.zéňí 19:00 hod. Zájezd do Severoňoravského !i'-ll!" Šumperk

na drama "DABEL PROTI BOHU"
Pondělí 24.záÍi 16:00 hod. Koncert KPH Kociánovo kvarteto

- zámek Bludov

Bludovan 3



Kulturní dům Bludov a SPoZ pořádá

|X. roěník niínpu
Z^bLt/DOVÍKÝlv\

íPrKA(Ktfu\
Sobota |. září 2oo|

T r a sg : 7 a20  km
SÍart ze zahradg za KD v B - 9 hodin

Po ukončení pochodu opékání špekáčků.
Koná se zakaždého počasí.

Dárek pro nejmladšího a nejstaršího účastníka.

- VSTUP VOLNY -

l(ulturní dům a spoz Bludov

POSE,ZE,,NI
v aAÍI'RADE

zakreltrrrtaírt''dorrnerrn
/\w,P.

Y neděli ?. zóří ?oot.
Začítek ve 14.oo hodin

Bq
Vystoupení folklorního souboru

MARI(OVLCE z Postřelmova
- pÍosÍam a hudba k tanci,

zábavé i posÍechu.

Bohaté občerstvení a kolo štéstí.

. vslupné dobrovo|né

KulŤurní dům Bludov pořádá zájezd do
Severomoravského divad|a Šumperk na drama

Marie Procházkové

v 2

,,EilBEL PROTI BGI+IU*
V sobotu 22. září zoa|

Odjezd od KD Bludov v l9.OO hodin.
Cena věetně vstupenkg a cestg |5o'. Kč

Přihláškg v KD B|udov

Píše se rok 1678 a na žerotínském paretví Losiny pťopuklo řádění

sýěcské inkviz ice, kteté se záhy přen6lo do vzkvétaiícího a
bohatnoucího měsca Šumperku' Této pekelné htůze ve|e| iediný
člověk _ ) indi ich František Bobl i5. t(do byl terrto Bobl i5? l(do byly

icho obět i7 l(do a jaký byl šumperský děkan l(ryštof Alois Laucner7
Tyto a další otázky klade aucorka v novém zpracoýáDí cóto

histoÍické skuteěnostj a oPiÍá se pi icom o ' le inověiší h. istor ické
ooznackv,

Kruh přátel hudbg B|udov
uvádí v rámci Hudebniho festiva|u

vloLovy
KONCERT

lana fuzníčŘp a liřiny I{ofrnanorlé

-vt-apa-.-

Ctvrtek |3. záíí 200| v |7 hodin
v sá|e zámku B|udov

.v'.qpé+.á

I

JAil ŘEzN[cEx, vio|is|a Mollvrlólo lvartgtr a profcsot konzonaloře
v Bmó, znmoni|ó uplrtňrrjc v rólové i loorornÍ hřc nádlratný' sonorní Íón
sv6 vio|y, wlášrĚ když s nín hrajo trkovó vynitajÍcí l|rvÍriďka, ja|tou jo
J|Ř|ilA K0tilAN0YÁ, profcrolkl JAlrtU. Jcjich YystoÚPóní iřináší
polhchrřům vždy voI11 lná|cclý záži|cl'

Ku l turní  dům B ludow po řádá
zálezd do Morawského divad|a

v  O lomouc i  na  operu
Bedřicha Smetarly

PRofDz\NÁ
NEVEÍTA

r,, pátek |2. řtina' 2oot
odiezd od Kulturnílro domu Bludov

w  17 . 3O  hod i n .

Cena' za" cest(I a' rzsttr1>né
15o'-  Kě

Bludovan 4
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BludoÝan 2001

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje
jubilantům. V zóří osluví:
Augustin František
Stonoud Marie
Zamykal Josef
Ston Jaroslaa
Mazal losef
Ston František
Dostdload Marie
Naardtilooá Marie
Klemšoad Marie
ŠtotoatÍ Josefa
Daořókoad Kaětoslava
Haasoaá Marie
Matějoaó losefa
Matějíčkoad Ludmila
Kronichoaá |osefa

Na Hradě 226
Polní 651.
Slepd 697
Ldzeňskó 407
Školnt sza
PoIní 651-
Školn aaa
Lózeňskt 321.
Ldzeňsl(ó 359
Družsteaní 509
Lózeňská 367
Nooó Dědina 4
\ana Žtzlcy 56t
Vitonínskt 609
Noud Dědina 2

70
70
75
75
75
80
81
81
82
82
84
86
B6
B8
89

Juoslav Ston JosefZamykal Josef Mzal

lllauika, ohlašoťna 
,

i V I. pololetí roku 200 I se v Bludoyě narodilo l 2 dětí,
zemřelo ]2 občanů

: (dle údajů okresního úřadu Šumperk, evidence obyvatel).
Bylo uzavřeno 16 civilních a j církevní sňatý.uludov, 

matrika

Sbor dobrovolných hasičů v Bludově blahopřeje svjrn čestným
členkám k j ej ich narozeninám'
Sestra Marie Dostálová oslaví své 8 1 . narozeniny 3. záťt2001
a sestra Josefa Kronichová oslaví dne 13 . záÍi2001 sých 89 let.

Do dalších letjim členové sborupřejí hodně zdraví a spokojenosti.

Dne 6. 9,2001. oslauí
pan Zdeněk Anilrle aýznamné
žiootní jubileum 60 let,
Do dalších let mu ašechno dobré
a mnoho zdraaí přeje manželkn,
dcery |itka a Zdeňkn s rodinami
a onoučata Jarmilka, Simonka,
Martinka, Voitíšek a Daliborek.

Dne 24, zdří 2001
oslaaí pan
Leopold
Schutarzer

saé 78, narozeniny'
Hodně zdrauí, spokojenosti
a štěstí přeje
celd rodina S chwarzerů,

bludoaslct rarita: 4 Schwarzerooé a rsšichni iména Leopold

tli|Í;rlt
llll'lt t',
i]jtil t '

i : ! . ,
i:r::::::
i:.::=

lhň,gu 7Ih 50 [et spo[eei[1o ii,ot,a

spluslu [asky, ul,er auce d pat otwneni do b akt lfi tet
jiim 1lieji: bětj - l.lra"ier JtŤi a Dana s rcbinavni
iiouč aw . wtt, -G.iúti4 n ov luska;*bn&, ý tiko
atvÍaiiksrcbinawi1

7 aaunwuu - ]Libů ek a D aaibek

S př dnivu ase$o uej?epšiho bo b aktú let
sie,při,1tojuje sbor yn o obeauske zd[eŽiu stj a glibouc.

]... ..-.... 
D,ťbcL'i.ioór utilí .,-

zite;Maae á. a .. mi inr rehw,:vii

zlau svatba

vZPocnÍ)KA
Dne 15.9, 2001 uplyne.1. rok, co nds naaždy
opustil ndš drahý manžel, tatínek, dědeček

pan Ftantišek Hroch,
Za tichou rlzpomínku děkujeme ašem, kdo ho znali

a měli rddi. S ldskou a úctou azpomínají
manželka a děti s rodinami.

Děkujeme ašem, kteří se přišli rozloučit
dne 14.7.2001 s naším tatínkem,

panem Oskarem Hrochem.
Děkujeme roaněž Sboru dobrooolných hasičťt

a Bludoaě za jejich rozloučení a poslední doprouod'

Dcery |iřina a Lída s rodinami,

Vzpomínka $ll|itl

Co vám ještě můžu dát?
Přijet za vámi na hřbitov a s láskou
vzpomínat!

Dne 16. záŤí200.]' by se doŽil80let
pan Augustin Šturm.

Dne 16. září2001to bude již 3 roky, kd
nás navždy opustil p. }aroslav Spáčil'

Vzpomíná a nikdy nezaPomene
manželka Jitka a děti s rodinami

Bludovan 5



V sobotu 23. a v neděIi 24. června pořádala zák|aďni
organizace Českého svazu chovatelů v Bludově ýstavu
drobného zuiŤectva' Vystavovalo 34 chovatelů z okresů
Šumperk a olomouc. Vystaveno a posouzeno čtyřmi
republikoými posuzovateli bylo I42 kJá|iki, 55 holubů
a 64 kusů drubeže' Veterinární dozor zajišťovalo okresní
veteriniírní zaÍizeni. Z|até p|akeÍy a čestné ceny získalo
7 chovatelů králíků' 3 chovatelé drubeže a 4 chovatelé holubů'
Z bludovslcých chovatelů získali zlatou plaketu a česbrou
plaketu pŤitel- Zamykal Josef za Ý'rá|ka kalifornského, ktelý
byl oceněn 94,5 body, Kacar Jan st. za králíka durynslcý 95 bo-
dy a Pospíšil Josef za holuba staváka. Kroužek mladých
chovatelů zajišťoval krmenizviÍat a tombolu. Mladí chovatelé
pracují rádt, a to nejhlavnější je, že milují zvířata. Branou
ýstaviště prošlo na 600 občanů včetně dětí, mezi kterými byly
i děti z Běloruska' které jsou ubytovány v hotelu Vlčí důl' V pá-
tek a sobotu bylo velmi špabré počasí, a tak chovatelé museli
vynaložit všechny své síly na to, aby se ýStava uskutečnila.

Bludovští chovatelé děkují všem občanům za návštěvu
a sponzorům, bez kteých by se tato ýstava neuskutečnila.
Jsou to Bludovská a.s., Restawace Vlčí důl, Kartotisk Karel
Bank, Zemědělské zásobování a nákup Šumperk a.s., Penzion
Habermannova vila, Pneucentrum Pavel Matěj a Smíšené
zboži Petr Urban. Dále bychom chtěli poděkovat vedoucí
kulturního domu paní Mgr. Divišové za velice dobrou
spolupráci v přípravě ýstavy.

ZaZoČscEJanKacar

V|TE, ŽE,,,
...pod záštitou Arcibiskupství olomouckého a

okresních uřadů olomouc a Šumperk, bude v mnoha obcích
těchto okresů hudební festival ? Není to nic neznámého.Y žďý
kruh přátel hudby v Bludově uspořádal již mnoho koncertu a
vystoupení výzrramných umělců, kteří přij€li obohatit nejen
hudební rozhled zdejších obyvatel. A snad se dá i říci, že v hu-
debním salonku bludovského zámku je vúah umělce a
posluchače často bližší a upřímnější, než ve velkých městslcých
koncertrrích sálech.

Kultumí dům v Bludově jménem Nadace Českého
hudebního fondu, Nadace Bohuslava Martinů v Praze a
Nadace Leoše Janáčka v Brně zve všechny přátele hudby na
první koncert, konaný 13. záíi v 17 hodin v salonku na zámku
Bludov.

Viola Jana Řezníčka a klavír Jiřiny Kolmanové budou
dominovat ve skladbách Jana Křtitele Vaňhala, Bohuslav
Martinů, Leoše Janáčka, Henriho Vieuxtempse a Daria
Milhauda.

Jak lépe představit oba umělce? Jan Řezníček, syn
bývalého ředitele brněnské konzervatoře, hru na violu studoval
ve třídě prof. A. Sýkory, bývalého člena slavného Janáčkova
kvarteta, na Janáčkově akademii múzichých umění. Jan
Řezníček je violista Moravského kvarteta a profesor
konzervatoře v Bmě, znamenitě uplatňuje v sólové i komomí
hře nádhemý, sonomí tón své violy' zvláště když s ním hraje
taková vynikající klavíristka, jakou je Jiřina Kolmanová,
profesorka JAMU. Její hra je perfektní, ýrazná a dokonale
tvámá ve spolupráci se zpěváky i s instrumentalisty. Jejich

vystoupení přináší posluchačům vždy velký wrĚ|ec|ý zétžitek,
Neméně cenný koncert se bude konat opět na zánku

v Bludově 24. záři v 16 hodin. Tentokrát zde vystoupí užjistě
velmi mámé Kociánovo kvarteto, které stále kráčí ve šlépějích
vynikajícího umělce, jehožni'zev nosí. Učinkovat bude Pavel
Hůla l. housle, Miloš Černý 2. housle, Zbyněk Paďourek
viola a Václav Bernášek violoncello. Na programu jsou díla
J. Haydna, Viktora Kalabise a Antonína Dvořáka.

Nezbývá, než co nejsrdečněji pozvat všechny příznivce
krásné hudby, ale i širokou veřejnost, a přát všem, aby si
odnesli ten nejpříjemnější zážitek.

-ml-

p

V BTUOOVE PRED I2O TETY!
Sv. Cyril a Metoděj

byli misionáři v roce 863'
o bludovské misii z r. 1881
víme pouze to, že v modlitební
knižce máme doma svatý
obriuek, který má na zaďni
straně krátkou modlitbu a na
přední tři holubice a nápis:

''Památka na první sv. mi-
siivBludově 1881'' '

Mnoho misionářů praco-
valo a pracuje na všech kon-
tinentech světa ve školství,
nemocnicích a podobně. Jako
dítě jsem slyšel o otci Da.
miánovi, kteý se na ostrově
Malokai (eden z havajských
ostrovů) někdy v letech 1870 staral o malomocné a sám touto'
v té době nevyléčitelnou, nemocí onemocněl' Z těch novějších
misioniířů je poměrně dosti mámá Matka Tereza. Misionáři
vždy byli a jsou lidé, kteří na cestě svého putování životem
hledají a chtějí najít původce pravdy, lásky, spravedlnosti a
pokoje. Pevně věřím, že tomutak bylo i v roce 188l v Bludově,
i když misijní kříž u bludovského kostela je bez tohoto data.

Rostislav Řežucha, Bludov č. 113

s^uvtsrcsfl.
Kdysi se nás učitel ptalna to, kolik lidí se podílí na přípravě

naší snídaně, která sestáva|azbí(é kávy a rohlíku. odpověděli
jsme, že maminka uvařila kávu a koupila rohlík.

Učitel nám vysvětlil, že někdo musel zorat pole, uvláčit je,
zasít pšenici, skliditji.'. A dá|vžnámbylo všechno jasné.

Často na to vzpomínám a po sedmdesáti letech od té doby
jsem si to připomenul v nemocnici, když jsem dostával léky a
odevzdával krev na vyšetření. To už j sem dávno pochopil, co sq
děje v mozku, kde pý jsou všechny buňky navzájem
propojeny. Těch spojů by měly být snad miliardy, snad biliony,
nato moje úvahynestačí.

Proč a kdy o tom všem uvahljí? Přece tehdy, když slyším
někoho, že on nikoho nepotřebuje, na všechno stačí sám. A
takových lidí se přece jen v naší společnosti najde. Buď si
neuvědomují vzájemnou souvislost lidstva, nebo jsou natolik
pyšní, že se p ov ažlji za nějaké bohy.

Bludovan ó
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V dnešní době jsme propleteni sítí počítačů, které jsou pro
většinu lidstva prospěšné, ale mohou se také stat prostředky ke
škodě lidstva. Tím docházíme k přesvědčeni, žeje třeba dát
moderní vyná|ezy jen do dobých rukou. Ale vidíme, že
doposud lidstvo dokázalo i těch nejlepších vynálezu ntevžit,
takže vedle moderních a drahých nemocnic sledujeme ještě
modemější a ďražší zaÍizeni k tomu, abychom naplnili
nejenom |rto nemocnice, ale i hřbitovy. Bohužel!

Tak můžeme uvažovat o tom, že si lidé navzájem pomáhají
nejen po stránce materiální, ale i dobrým smýšlením o sých
bližních.

A opět vzpominámnato, že nám j eden učitel správně twdil'
že i kďyž nejsme přímo účasfiríky například sportovních
středoškolslcých her, tak povzbuzujeme sportovce na dálku
svým rozumným fandovstvím.

Již od dob, kdy nám učitel vysvětloval kolik lidí se podílí na
přípravě naší snídaně,jsem se - a nejenjá - naučil za všechno
dobré děkovat' Děkovat i těmneznámým. Tím, že mně sestry v
nemocnici podaly lék, děkoval jsem jim i těm, kdo se na
přípravě tohoto lékupodíleli ajichž snadbyly statisíce.

Tak touto cestou děkuji i mnoha lidem z Bludova, že mne
ošetřovali v nemocnici, že mne navštívili a nebo mně aspoň na
dálku popřáli brzké uzdravení a někteří k tomu připojili i
modlitbu - anebylo to letospoprvé.

Neměli bychom si myslet, že ''já nikoho nepotřebuji'', ale
pomáhat si i myšlenkou. A měli bychom být za tuto pomoc
vděční a naučit se svjm díkem pozdravit i tu obrovskou
armádu neznámých lidí, kteří nám pomohli, i když násneznaji
osobně a my o nich jenom tušíme. Všechno je otázkou určité
víry - a nemusí to být jen otázkavý v nadpřirozenost. Vždý
musíme věřit staviteli, že náš dům postavil dobře, že nám
v obchodech prodávaji,zdravó a dobře vyzkoušené potraviny a
podobně. vždyť bez této víry nebo důvěry bychom museli
všem nedůvěřovat a tím by se lidská společnost zákornté
musela rozpadnout na navzájem si nejen nevěřící, ale i
nepřátelsky smýšlející jedince. A to snadnikdo nechceme.

Tedy dík všem za všechno dobré ajsme-li dobří, tak se nám
tyto díky vraceji.

ZdeněkMerta

Jeden z posledních
Padesát čtyři let - bez ostni dnů - od sebe dělí dva

smuteční pohřební průvody. Ten první se konal
22. července 1 947 a katolické spollql Svatopluk s orlem se při
něm korporativně (v krojích a s prapory) loučily s jedním ze
zakladateJů a nejstarších členů, bývalým starostou obce
Františkem Březinou. Jednalo se o jednu z vellqlch

Poslední školní den.

,,manifestací,, obou katoliclých spolků v době poválečné.
Druhý se konal ]4. července 200] a loučili isme se

s panem oskarem Hrochem. Ye smutečním průvodu po-
chodovalo mnoho hasičů, v jeho čele byly neseny slavnostní
hasičske prapory. Chyběl tam ovšem už prapor orla a
Svatopluka, ačkoli se zřejměnaslqltne jižjen málo vhodnějších
příležitostí, než byla tato - oskar Hroch byl totiž posledním
jednatelem obou spolků před jejich likvidací komunistickou
mocí v roce ]948. A co víc - na orelském sletu v roce ]929
v Praze se mu dostalo té cti, že mohl držet bludovslql orelslgl
prapor při jeho svěcení ve svatováclavské kapli v chrámu
sv. Víta. Toto a mnoho dalšího mi vyprávěl před rokem, když

jsme se byli na oba prapory společně podívat. Vzpomínal na
bohatou činnost obou spolků, vzpomínal na jejich věčné
soupeření se Sokolem, vzpomínal, jak po jejich zrušeni
v stoupil k hasičům, vzp omínal...

Ctyřiapadesát let - půl století, během kterého zhasla
sláva staých spolků. Půl století, během něhož odešli už takřka
všichni, kdo by na tuto s lávu mohli vzp omínat.

Chybí mi (a určitě nejenom mně), pane Hroch, Váš
ronóžný lwok, milý úsměv a vlídnó slova, kteró jste pro nás
měl' Kéž Yám Pán na uěčnosti odplatí vše dobré, co jste
nej enom p ro Sv ato p luka a Or I a t ady n a z emi vyko nal.

PhDr, StanislavBalík

Zavlnt|o to tablo, které je umístěno před nákupním střediskem.
Jsou tam snímky nejlepších dětí na škole. Rodiče musí mít radost.
Jistě jsou na své děti právem pyšni. Dívám se do tváří těch šťasfirých
dětí amoje myšlenky se zase wací o mnoho letzpátky.

Je poslední den školního roku, kdyžjsme se s naší školou přišli
rozloučit. Začina|o nám dochrízet,žeuž jeto deflrnitivně naposled a
už se nám ta škola nezdála být nějak protivná, dokonce se to začalo
kolem našich srďček tak nějak divně svírat a nechtěli jsme sami
sobě přizrrat, že by se nrím po škole mohlo i sýskat.

Tehdejší němeclcý školní ředitel si velice zakládaInazdraveni, a
to na německém zdravení. Yzpaženápravice se slovy ''Heil Hitler.''
Ráno při otevření školní brríny stával se vzýčenou rukou,
odhodlaný naučit nás pořádně hajlovat' S lcým nebyl spokojen, toho
nechal vystoupit až la konec schodiště, a pak se musel ten
nešťastrík wátit před branu a zdravit tak dlouho, až byl pan ředitel
spokojen. Nikdo neví, s jalcým vzdorem a odporem jsme tento
pozdravprováděli.

Ten náš poslední školní den jsme nezvykle tiše seděli ve sých
lavicích a zbožně naslouchali naší řídní učitelce, která nás nabádala
a připomínala, kam paříme a čeho se nemáme nikdy dopustit. Za ta
slova, která nám tehdy říkala, hrozil kriminál amožná i smrt. Celá
třída bylajedno slzavé údolí a na škotním dvoře už pod německou
vlajkou byla nastoupená celá škola a čekalo se na nás, až jako
poslední přijde naše řída. MoŽná jste to zaži|i,když se slzy tlačí do
očí a vyje chcete stůj co stůj zadržet, protože se za ně stydíte. Hrdlo
se stáhne a máte pocit, že vás Ňjaká velká síla škrtí. Tenhle pocit
jsme měli, když jsme se dívali vzhůru na cizi vlajku, měli jsme
zpívat cizíhymnu aještě cizí řečí.

Pocit lďivdy a bezmoci a spokojený titěrný ředitelův úsměv nad
našim pokořením, to byla dlouhá řada pocitů a dojmů. A do téhle
směsice zněla nabádavá slova paní učitelky, kterými se s námi
loučila. Na konci té Íady zůstal strach, jestli doma ve schránce
nemáme obsílku z tehdejšího arbeits amtu (pracovního uřadu), což
se stávalo uŽ během posledního školního roku.

Ale byla taková doba a museli jsme se podřídit. Dnešní m|ádež
má docelajiné starosti. Kéžby si uvědomila, Žejejichprarodičeměli
ve své škole často rozklepané ruce a srdíčka bušila tak, že je bylo
málemslyšet.

A tak i lrto nadané děti z tabla půjdoujednou do té své školy
naposled a mě přivedly na vzpomínku, o kterou jsem se chtěla
s vámipodělit.

Marie Krobotová
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KAZOEIITU STEJ NY IUETR?
Nedá mi to, abych se opět nezamyslel nad děním v naší

obci. Tentokrát se musím zamyslet nad obsahem článku v
Bludovanu č. 5 z měsíce července. Jak dosáhnout toho' aby
tvář naší obce byla stále pěknější a příjemnější. Tedy cituji z
člrínku pana staro sty Sedláčka'' Tvář naší obce'' :

''Někdy lze zaslechnout názory, že nikomu (tedy ani
obci , ani sousedům není nic do toho, co si vlastník na ''svém''

postaví, či jak přebuduje svůj dům. Tento názor není
správný. Nevhodný vzhled stavby působí v okolní zástavbě
rušivě a právě sousedi jsou nejvíce postiženi tím, že se na
takovou nepovedenou stavbu musí dívat. Nutro a|e Ťici, Že
nikdo nemá zájem vyťvořit ošklivou stavbu a v naprosté
většině případů se podaří ve stavebním řízení stavebníka
přesvědčit, aby svoje záměry upravil''. Koneccitátu. To jen
pro připomenutí mnohým o co vlastně ve zmíněném článku
š1o. Jak se ale mnozí sousedé v části Pod Baštou dívají na to'
že jimpřed očimamizí krásné selské statky se svoutypickou
jedinečností, a mění se v jednotvárné krabice rodirrrrých
domkrr oplácané brizolitem? Kam mizí architektura našich
předlai? V jižních Čechách jsem mělmožnost vidět jak se v
takoých statcích bydlí modern ě, zcela na íxor,rri naší doby.
A přitom navenek zttstává malebná architektura selslcých
stavení. V části obce od restaurace Nová směrem na
''Balon'', ve čtvrti rodinných domů, jakránapěstí do obličeje
je postaveno něco obrovského, co připomíná bunkr pro
bojová letadla. Monstrum, jehož prapůvodní funkce' pro
kterou bylo asi postaveno, j1ž dávno lymizela. Monstrum,
které nejen zasáhlo do zmíněné vilkové čtvrti, ale i ''citlivě''

zasáhlo do krajiny. A tak se jen zbývázamyslet nad tím, kde
v době tvorby těchto (a i jiných) ''citliých zásahů do staveb i
krajiny'' byli ti, co o tom měli rozhodovat. Asi někde hodně
daleko na dovolené. A tak už nezbývá než se zeptat:
''opravdu každému stejný metr???

JanVšímaý

KIJEN1E l šroÁry črrÁ N^vE očrovÁuÍ,
Nové povinné očkování je zavedeno od července

letošního rokupro kojence a dvanáctileté školáky. Úphou
novinkou je zavedeni povinného očkování proti
invazivnímu onemocnění - inyazivrú hemofilové infekci.
která prostřednictvím viru napadá mozek, způsobuje otok
hrtanové příklopky s následným udušením dítěte a v ne-
poslední Íadě záněty plic se zákeřným pruběhem. Právě
závažnost této nemoci vedlo ministerstvo zdravotrrictví
k zavedení prevence pomocí očkování. očkování je
prováděno v návaznosti na trojvakcínu proti záškrtrr, tetanu
a čemému kašli, s kteým se začíná ve 3. měsíci věku dítěte.
Znamená to tedy' ženynibude aplikovánaIzv. trojvakcína
záškrt,tetanus, černý kašel a hemofi lus.

Dále se provádí plošné očkování proti virové hepatitidě
typu B, ztlátmé spíše pod pojmem ''ž1outenka''' Toto
očkování bude prováděno pro kojence zátoveřl. s ýše
uvedenoutrojvakcínou a dále očkovány dvanáctileté děti'

Zavedenimočkování reaguje Česká repub|ika na ýn,u
Světové zdravotnické organizace, protoŽe hlavním
důvodem k zavedeníj e fakt, že pokud virovou hepatitidou B
onemocní dítě útlého věku, zůstáváv 9ooÁ tato infekce bez
příznalď, atudiž se na ni nepřijde a v důsledku toho dochází
v pozdějším věku k závažným onemocněním jater.
Důvodem zavedení očkování u dvanáctileých školálai jsou
pak obavy z nárustu drogově závislých mladých lidí a fakt,
že od roku 1998 stoupla mezi mladistvými nemocnost
žloutenkou typu B. Pro zajímavost během letošního roku
dostane vakcínu proti žloutence asi 95 tisíc novorozenců a
l30 tisíc školá{ců. Za nově zaveďené očkování proti
hemofilové infekci zap|ati stát podle odhadů 247 m1liontl
korun, vakcinace proti žloutence obnáší kolem 3000,- ko-
runnajedno dítě.

U dvanáctileých dětí Žačneme provádět vakcinaci
v měsíci záii, děti budou pozvány na první očkování
pozvánkou. K druhému a třetímu přeočkování budou
pÍicházet již samy ve stanoveném termínu. Reakce na
očkováníjsouuváděnyv odborné literatuřejako minimální.

Yažme si jako rodiče těchto úžasných možností našeho
zdravotnictví a dbeime na řádnou naočkovanostnašich dětí.

MUDr' HanaVšetečková

Up o z,orn ě ní ro dičftm škol áků.

V minulém školním roce se jako každý rok stávalo,
že děti školou povinné přicháze|y ďo ordinace dětské lékařky
a žáda|y ošetření a hlavně omluvenky do školy, někteří
výtečníci i se zpětnou platností, čímž se snažili krjrt své
záškoláctví. Rodiče však v mnohých případech o chování
sých dětí neměli potuchy. Proto po dohodě s ředitelem
školy musím přistoupit k dodržování vyhlášky a ošetřovat
děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby. Rodiče, kteří
nemohou doprovod dítěte zajistit, mohou svou nepřítomnost
omluvit telefonicky - vyřizuj 

","'ffiň.. Hana Všetečková

Katalog podnikatel ťt a organizací.

Zároveňs minu|ým čís|em Bludovanu jste dosta|i
do srných schránek i'iKata|og b|udovs$Ích podnikate|ů a
organizací,' . Jedná se o pokus soustředit všechny
dostupné...možňošli ý Biudově, potřebujeté.|i..ehňát
jakouko|i službu , opravu či práci. Pokud jste katalog
nedÓstali, můŽete ši jej vyzvednout v ku|tur:nífi dorně.
Současně prosím podnikate|e a organizace, které jsou
v katalogu uvedeni, doš|o{i v jejich datech k nějakým
změnám, aby toto oznámi|i do kulturního domu pro
případ, Že by se uvaŽova|o časem o aktua|izaci
kata|ogu. RovněŽ prosím i ty podnikate|e, které jsme
neuvedli a mají zájem o zveřejnění, aby se oh|ásili
v kulturním domě'

Děkuji.
J Oivtsova
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PRoDEJE V KtIRURNÍtrl pouĚ BLIJDOV:
Pondělí 3, záři proďejní přednáška
Středa |2. záÍi
Úteri, |8, ziňi
Sobota 28. ziňi

...Zveme.žé.wy i rnllŽe na cViěení
Pěti Tibeťanů,. - -*ačátečnifu .i'.po oč.lé],

t tt ."' ' '

o ..t5;.iáří.20 1

.' vl.Kuttur;ním" : d0měi.Blnd0y.
. . . . : .

Cvičení bude každou sobotu, celý rok.
,  , :  . . j

. Póptxek 100,- Kč. . .

Cvičitélka Mirka Kostková

Ku|turní dům B|udov
přijímá přih|ášky na ško|ní rok2oo1l2oo2

ldo 20.9.2OO11
Hudební škola :

výuka hry na flétnu,.klavír, kytaru
a kejbort.

Jazyková ško|a:
němčina pro pokroči|é,
angličtina pro pokročilé.

Kroužkv:
chovatelský rybářský taneční'

Cvičení Pět Tibeťanů

Kulturní dům vyhlašuje v rámci Dne otevřených
dveří památek

DĚnsreou \rÝT\rARN[@u s@uTťtrŽ
na téma ,,Bludovské pamótky,

-účastnit se mohou všechny děti do ] 5 let,
a to bud,samostatně či v rámci činnosti mateřské

a základní školy
- libovolná technika (i prostorové pojetí)

- velikost ýkresu - formát A4 - A2
- termín do konce září 200]

- označení - na zadní straně ýkresu,
název práce, jméno, věk a adresa autora

Práce budou vyhodnoceny a oceněny.
Z prací bude uspořádóna ýstava v kulturním

domě v říinu 2001.

Áffišmm nt.wš.ffimš* šmmunn
Zahajuje uýcuik u Bludoaě t kultumím domě

Zahájení dne 8. 9. 2001 v 9:00 hodin
\t

I \ Y

L>@FT,C@

SKUPINA B cena 53oo'- Kč

SKUP|NA A cena 2600,- Kč

z A -5o na A cena 2ooo'- Kč

Výcuik na uozidbch
Opel Astra a Felicie

. Výcvik poskytujeme i na splátky .

ýyur-: tuoa .uolihat r lftrltufilm. íomě ylB|udově

Střídání tízd u l(D Bludov

Informace na telefonu 0603 494 256
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Ku|{urní důrn B|udov
pořádá zájezd do Po|ska

KICDaKO
řfrna 2oo|Uterg 9.

Odjezd od KD Bludov
v 6,00 hodin

Cena |lo,- Kó

Přihláškg v Kutlurním dorně Bludov
lel: 238lTI

Nabídka měsíce: TJR za 10'- Kč
Krásné a pěstěné ruce jsou Vaší vizitkou. Aplikace
''Tajemství jemných rukou'' je velice snadná a rych|á
s ohromuj ícím, nečekaným ýsledkem. Ruce po aplikaci
jsou jemné, ošetření přírodním extraktem Tea Tiee oil,
kteý působí až do hloubky pokožky a podporuje
metabolismus organismu. Jsou vyŽivené přidanými
vitamíny A a D, které urychlují obměnu bunékzanové, a
vitamínem E, kteý zátoveň působí proti volným
radikálům. olej při cílené péči zpomaluje stárnutí
pokožky. Nately krém na ruce vytváří na rukou ochranný
ftlm' ktd je chrání po celý den. ošetření lze aplikovat i
na loký, kolena nebo nohy.
Čistící mléka a vody MAKO s 20 Yo slevou

Pracovní doba:
Po: zavteto
ú: 8:00-12:00 13:30,- 18:00

(18-20 dle objednávek)
st: 8:00-12:00 13:00 - 17:00
Čt: 13:30 - 17:00
Pá:  8:00- l2:00 13:00 -  15:00

Tel. 0649 1238060, 0607/750635
Na vaši návštěvu se těší kosmetička Martina Sedlaková
PS. Všichni, kteří si zakoupili TJR a neobdrželi k tomu

letáček, mohou si pro něj přijít do salonu.

Touto fotografií se aracíme ještě k historiibludoaského sboru pro občanské zóležitosti' Fotografie pochdzí z r.1976 a jsou
na ní: /sedící zleaa/ :Anežka ospdlkoz.ló, |an Simek, |ulie Cejkouó,
/Stojící zleoa/: Kaěta Daořdkovó, Antonic Hrycajoad, |itka Spdčiload,Vlasta Skáceload, Marie Nimrichtroad, Věra
Mabýskaaó, Anežkg Kunčaroad, Libuše Hudlíkoaá, Blažena Fingrorld a Antonín Koutný.
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Bludóvan 2001

Z;dravotní išt'ovna Metal Aliance
Vybrat si - je vaše právo
vybrat si dobře - je vaše příležitost

Příspěvky z fondu prevence vyplácené od 1. 1. 2001
opříspěvek na podpůrné rehabilitační programy v zaÍizenichpasmlouvanýchZP M-A (plavání,

masáže, saunování, rehabilitační cvičení) - do 350,- Kč/rok
opříspěvek,naozdravné poby|y dětí - do 500,- Kč/rok (lyžařské pobyty a školy v přírodě pořádané MŠ,

ZS, SS, OU, SOU) - od 3 do 20let
.příspěveknahormonální antikoncepci - do400,- Kčirok(dívkámaženám l5.30let)
opříspěvek na fixní ortodontické aparáý - do 800,- Kč/l čelist/rok (mládež l 0- l 8)
.příspěvek na preventivní prohlídky závodně sportujících (do 200,- Kč/rok, pro wcholové sportovce

do 500,-Kč/rok
ovitamínovápodpora dárců krve - vitamínové balíčky
ozýhodnění dárcťr krve - nositelů Janského plakety - do 4.500,- Kčirok
opříspěvek na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě : do 400,- Kč/rok
.příspěveknapobytypořádané ZPM-Apro děti alergikyumoře, nahorách (děti 6-17let) - do 7.000'-

Kč/rok
.příspěvek na očkování proti haemophilovénákaze - do 370,- Kč (u dětí, které nepodléhají novému

očkovacímu schémafu)

Novinky:
.příspěvek dárcům kostní dřeně ve výši 4.500,- Kč aihradaýdenního relaxačně-rekondičního pobytu
opříspěvek ve výši 5}Yotaoperaci hemeroidů Longovou metodou - pilotrí projekt ZP M-A prováděný

veFNOlomouc
.příspěvek na prevenci rakoviny konečníku a tlustého sřeva

lší služ.bv =
o slevy pro kltenty ZP M-A na poj ištění LVZ do zahraničí
oslevy nazbožive vybranýchprodejnáchatacenu služeb ve smluvnichzařízeních: optiky, sportovní

potřeby, fitness, kosmetika, cestovní kanceláře, prodejny se sportomim zbožim (sledujte naši
aktuálnínabídku)

oprostředníctvím individuálního účtukontrolovat nákladyna čerpanou zdravotlrí péči

Zvažovali jste správně volbu pojišťovny? Zdravotní pojišťovnu můŽete zrněnit jedn o! za 12 měsíců ,
ato vždy jen k 1 . dni kalendářního čtvrtletí
Podrobnosti k problematice zdravotního pojištění a ke službám naší ZP Vám ochotně sdělíme
na j ednatelství v MoHELNICI, Nádražní34, te|.: 06481 47 37 97
Uřední hodiny: pondělí, středa 8.12,13.|7 hod., úterý 8.12

Kontaktnímísta:
Zábřeh,Masarykovo nám' 1, mobil: 0603/168642,ilÍednihod':pondělí, středa 8-l2,|3-16'
pátek9-I2.
od 1.9.2001 -Bludov, Kulturní dům, mobil 0737l|68752,iÍedníhodiny:pondělí 10-16hod.
Šumperk, gen. Svobody 6, tel.: 06491213170, úředníhodiny:pondělí, íúěÚ,středa 9-l2,I3-I6hod,
Využijte možnosti zaregistrovat se u jedné z nejstabilizovanějších česlcých zdravotlrích pojišťoven -
uZP METAL-ALIANCE!
E-mail : info(Q.zpma.cz, www.zpma.cz

Bludovan l1
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Aerobik nelen pro
postouu!

Dobý den, jmenuji se A1ena
Fazorová a tnnozí z vás mě maji
právě díky kondičnímu cviěení pro
ženy, které jilž pát let u nás
v Bludově vedu. Tento článekpíši'
abych oslovila prostřednictvím
Bludovanu nejen ý ženy, které
nďe cvičení nenavštěvují, ale i ty
ženy, ktere chodí cvičitpravidelně.

Všechny jsme jen obyěejné
ženy, mladé i starší, štíhlé i
plno štíhlé, svobodné i v daaé,každá
jsme jiná, ale jedno nás spojuje a
dě|á z nás partu výjimečných žen,
není to nicjiného než chuť sejít se a
zacvičit si, ať již pro pěknou figuru,
pro odreagování, pro zpestření

všedního dne a nebo jen proto, že si můžeme popovídat před
cúčením i po cvičení. Zkrátkaje nám spolu dobře, a to je
důležité i pro, jak by muži řekli, ''praštěné poskakování po
tělocvičně''. Ale my netrávíme celý rok jen v tělocvičně,
vytáňime společně i na menší tury, kde se bájeěně
odreagujeme i pobavíme, tak skvěle právě jako na té
poslední, kÍerá veďapřes Bludovečekke koupališti, kdejsme
se i na pěknou chvíli zastavily a užily si nezapomenutelnou

Pondělí l8-l9
Pondělí 1}20
Vtery tl-ZO
Středa 18-19
Čtr'rtet tg-zo

drímskou jízdr1 na kterou velmi
rádyvzpomínáme.

Nej sem kouzelnice, ale všemi
5i|ami jsem se snažila, aby byl
celý rok našeho cvičení co
nejlepší a slibuji před všemi

čtenáři Bludovanu, že
se o to samé budu snažit
i rok následující. Hlav-
ně bych však ze srdce
chtěla poděkovat že.
ná:rr ďíve narozeným,
za jejich hojnou úěast.
Byl to báječný rok a
těším se na pokra-
ěování.

Nakonec jerr stačí
uvést jď<' kdy a kde
naše cvičení bude od
ziáří tohoto a příštího
rokupokračovat.

Sokolovna ženydřívenarozeny
Sokolovna mladší ženy
Škohí tělocvična mladší ženy
Sokolovna ženydříve naÍozeny
Školni tělocvična mladší ženy

Alena Fazorová

PoŽóní spoÉ
Sbor dobrovohýóh hasičův Bludově uspořádal v sobotu 18. srpna 2001již 30. ročníkpohárové soutéžemužů,ženaveteránů

vpožárnímútoku.
Z34družstevmužů siprvenství odnesli muži z Do|ní Libiny, na2. místě seumístil }Irabišín ana 3. místě skončilRráječek.
29 dnůstevžensinejlépevedlyženyzRohle,2. místopařilo Dolním Studénkám a3. místozískalBludov'
Z5družstevstaršíchpánůbylinejrychlejšízBludova,2.místopařiloDolnímStudénkáma3.místoRohli.

startujícítýmy podpořili sponzoři soutěže, kterýmvyslowje SDHpoděkování. Patříknim: Bludovská a. s., MonádaDinka. s.,
Kartotisk Bank, autodoprava Kašeclcý, autodoprava Krejčí, autodoprava Jelínek, izolace staveb Bóser Ladislav podlahářske
próce Kulhaj, tesařské práce Kvapil, obchod Urban, obchod Hudlíková, obchod Minóřovó, culvárna MarušIra - otrubová,
pánské holičství Tylová, cuktárna Delima - Prokop, restaurace Štmek, pneuservis Matěj, restaurace - Frank a spol', Kedul -
Březina Luděk, BalcárekJiří, Worldclub - Riedlovó olga
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