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Dne 25. 6. 2004 se v Kulturním domě od 
18.10 do 19.30 uskutečnilo 12. zasedání 
zastupitelstva obce Bludov. Zúčastnilo se jej 
14 členů obecního zastupitelstva, omluven 
byl Ing. František Březina. Zasedání zahájil 
a řídil starosta obce Ing. Pavel Ston. Zápis 
pořídil Ing. Jan Šaj a za ověřovatele zápisu 
zastupitelstvo ustavilo MVDr. Josefa Hlásného,
CSc. a Petra Švédu. 

Udělení pamětního listu paní Marii Tiché
 Starosta informoval zastupitelstvo o tom, 
že paní Marie Tichá přestává být od 1.7.2004 
ředitelkou mateřské školy z důvodu odchodu 
do starobního důchodu. Jako výraz ocenění 
dlouholeté práce a uznání jejích zásluh o 
rozvoj mateřské školy navrhl, aby jí byl udělen 
Pamětní list obce Bludov. Zastupitelstvo tento 
návrh jednomyslně schválilo, starosta tedy 
mohl M. Tiché pamětní list spolu s věcným 
darem předat.
 Následně starosta oznámil, že na základě 
výběrového řízení byla s účinností od 
1.7.2004 jmenována ředitelkou mateřské školy 
Miroslava Kulhajová, a předal jí jmenovací 
dekret.

Kontrola úkolů 
 Starosta uvedl, že úkol týkající se 
vypracování studie, která má řešit prostor před 
oranžerií a prostor obecní zahrady pod cestou, 
je rozpracovaný a bude se v jeho plnění dále 
pokračovat. 
 Dalším úkolem bylo odložené rozhodnutí 
o přiznání finanční podpory z podpůrných 
programů obce v oblasti stavební. Žadatelce 
Markétě Musilové navrhuje obecní úřad 
poskytnout na opravu statku čp. 118 částku 
20.000,- Kč. Projekt byl již realizován. 
Stavebník však dle sdělení OÚ nedoložil 
rozdíl nákladů vyvolaných požadavky státní 
památkové péče. Žadatelé manželé Lapčíkovi 
(čp. 269) své dvě žádosti doplnili. OÚ s nimi 
ne zcela souhlasí, proto navrhl zastupitelstvu 

výši příspěvku pouze na plot ve výši 1000 Kč.
Po krátké debatě mezi Ing. Karlem Janíčkem 
a JUDr. Josefem Sedláčkem o tom, zda 
jsou u starých statků zapotřebí přístřešky, se 
zastupitelstvo rozhodlo vyčkat doporučení 
stavební komise, která od minulé schůze 
zastupitelstva nezasedala a odložit rozhodnutí 
o žádostech manželů Lapčíkových na příští
zasedání. Následně byla jednomyslně schválena
navržená dotace Markétě Musilové.

Zpráva o činnosti rady obce
 Zprávu přednesl místostarosta Ing. Jaroslav
Balhar. Rada se od posledního konání 
zastupitelstva sešla na dvou řádných 
zasedáních (tato zasedání proběhla vždy ve 
dnou dnech).
 Rada připravila a projednala smlouvu o 
pronájmu staré kotelny ZŠ s Obecními lesy 
Bludov, s.r.o. a v té souvislosti rovněž smlouvu 
o pronájmu obecního pozemku k provozování 
volejbalového hřiště s TJ Sokol Bludov. 
Dále v zájmu řešení dlouhodobě neutěšené 
situace v majetkových poměrech (pozemky) 
v chatové oblasti projednala rada možnou směnu 
pozemků, jakož i požadavky některých chatařů 
na dokoupení pozemků, které bezprostředně 
souvisí s jejich chatami. Rada se rovněž 
zabývala mnoha problémy v rámci stavebních 
záležitostí. Kvůli rekonstrukci objektu 
bývalého „Konsumu“, kdy vyšlo najevo, že 
jeho majitel vlastní i některé pozemky pod 
cestou mezi konsumem a žerotínskou hrobkou, 
rozhodla rada posunout cestu blíže k plotu 
hrobky, aby mohla být zachována požadovaná 
šíře vozovky a vozovka byla přitom 
umístěna mimo soukromý pozemek. Rada 
se rovněž zabývala závěry výběrové komise 
na dodavatele I. etapy chodníku mezi ZŠ a 
Nealko Bludov. Jako nejvýhodnější nabídku 
vybrala rada firmu EKOZIS Zábřeh. Rada se 
také zabývala problematikou kanalizace, kdy 
u firmy RTS Brno proběhlo otevírání obálek 
účastníků přihlášených do veřejné soutěže. 

Vstupní podmínky do soutěže splnily tyto 
firmy: Ingstav Ostrava, a.s., Strabag, a.s. Praha, 
SKANSKA CZ Brno s.r.o., HOCHTIEF VSB,
a.s. Praha a Sdružení uchazečů DIS s.r.o. 
Brno a ESOX s.r.o. Brno. Rada se opakovaně 
zabývala problematikou výstavby obecních 
bytů v objektu severního křídla MŠ. Po 
delší diskusi přijala záměr vybudovat zde 16 
bytových jednotek za předpokladu využití 
dotací. Možné dotace jsou 550 tis. Kč na byt 
na nájemní bydlení pro příjmově vymezené 
osoby do 1,8 násobku životního minima 
nebo dotace ve výši 320 tis. Kč na byt u 
nájemného bydlení osob bez omezení jejich 
příjmové hranice. Na základě neustálých 
připomínek občanů k problematice plateb za 
svoz komunálního odpadu uložila rada obce 
ekonomicko správnímu odboru připravit návrh 
novelizace vyhlášky, který by vzal v úvahu 
snížení poplatku dalších osob u vícečlenných 
dvougeneračních rodin a osvobození od 
poplatku osob, které doloží, že platí a produkují 
odpad mimo trvalé bydliště v Bludově. 
 V následné diskusi nad zprávou se 
mj. dotázal JUDr. Sedláček na pronájem 
lesa, na dotační žádost na úpravu parku a 
na problematiku ochranného pásma kolem 
hřbitova v souvislosti s uvažovanou výstavbou 
mezi hřbitovem a Léharovou vilou. Starosta 
položené dotazy zodpověděl. David Horáček 
se zeptal na výstavbu chodníku v Nové 
Dědině, na což starosta odpověděl, že stavební 
povolení bude nejpozději do konce srpna a s 
výstavbou se počítá letos. 
 Následně se ujal slova Ing. Janíček, který 
sdělil následující: v souvislosti s upozorněním 
na uložení dokladů do věže kostela jej 
starosta v tisku označil za cenzora. To, že 
nebyl pozván k ukládání dokladů do věže, 
pokládá za znemožnění výkonu funkce člena 
zastupitelstva obce. Dále se cítí být jako 
zastupitel poškozen tím, že nebyl přizván 
k uložení ostatků čestného občana Bludova 
Dr. Jana Březiny na místním hřbitově. Starosta 
přesnou citací z tisku vyvrátil Janíčkovo 
obvinění, že jej nazval cenzorem. Ing. Balhar 

12. jednání zastupitelstva obce Bludov
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podal vysvětlení, že obec neprováděla opravu 
kostelní věže, ačkoli na ni přispěla značnou 
částkou. Z toho důvodu také nemohl být 
v souvislosti s touto akcí nikdo ze zastupitelů 
zkrácen ve svých právech. PhDr. Stanislav 
Balík potvrdil starostova slova a uvedl, 
že Ing. Janíček necitoval přesně to, co bylo 
uvedeno v tisku. Současně vysvětlil, že uložení 
ostatků Dr. Jana Březiny do hrobu jeho bratra 
P. Antonína Březiny na bludovském hřbitově 
bylo soukromou rodinnou záležitostí, kterou 
bylo splněno jeho poslední přání. Jelikož 
se sám také necítí být zkrácen v právech 
zastupitele tím, že není zván na rodinné akce 
Ing. Janíčka, nechápe, z jakého důvodu by 
měl mít právo Ing. Janíček účasti na pohřbu, 
kterého se zúčastnila pouze členové širší 
rodiny. Po krátké výměně názorů starosta 
diskusi ukončil. Zastupitelstvo poté zprávu o 
činnosti rady 11 hlasy schválilo (1 proti, 2 se 
zdrželi).

Zpráva o hospodaření obce k 31. 5. 2004
 Absolutní výše rozpočtových příjmů 
ke konci měsíce května činí 19 019 tis. Kč,
což představuje 54 % plnění ročních příjmů. 
Čerpání výdajů probíhá v souladu se 
schváleným rozpočtem. K 31.5.2004 činily 
skutečné výdaje částku 16 429 tis. Kč, což 
představuje 47 % plnění ročních výdajů. 
Zůstatek finančních prostředků obce na 
účtech peněžních ústavů činil k 31.5.2004 
6 111 tis. Kč. Dostatečná zásoba peněžních
prostředků na účtech obce umožňovala
v dosavadním průběhu roku běžně hradit
závazky obce ve lhůtách splatnosti, jakož
i dostát smluvním závazkům v předepsaných
termínech. Zastupitelstvo zprávu jednomyslně
schválilo. 

Rozpočtové změny 
 Starosta uvedl, že rada obce projednala 
a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení 
uvedené rozpočtové změny. Podrobně 
okomentoval předložený návrh a mimo jiné 
řekl, že návrh rozpočtových změn reaguje 
na situaci, kdy obec požádala o dotace z 
Programu a obnovy venkova a současně i 
o dotace z programů MMR. Obec obdržela 
k dnešnímu dni zamítavé stanovisko z 
Programu obnovy venkova a z MMR dílčí 
zamítavé stanovisko s tím, že v první vlně 
rozhodování nemělo MMR dostatek finančních 
prostředků. Rada proto navrhla několik 
změn, např. navýšit položku na vybudování 
komunikace u stavebních parcel V Potokách, 
I. etapy chodníku ZŠ – Nealko, rekonstrukce 
obecního domu čp. 69, pořídit nové kotle do 
ZŠ, podpořit mimoškolní aktivity ZŠ apod. 
Kvůli zamítnutým dotačním žádostem rada 
navrhuje v letošním roce nebudovat turistická 
odpočívadla, neřešit úpravu kolem studny 
v Žerotínově ulici atd.
 V následné diskusi starosta komentoval 
rekonstrukci kotelny v základní škole. 
Ing. Janíček se dotázal, zda stavebníci v 

ul. Za Školou vědí o tom, že z rozpočtu se 
vyřadí komunikace v jejich ulici, a dále, proč 
se navyšuje položka V Potokách. Starosta 
odpověděl, že  to je jediná cesta k tomu, aby 
se nemusela vracet dotace. JUDr. Sedláček 
navrhnul, aby byla na opravu mostů v rozpočtu 
částka cca 150 tis. Kč zachována. Ing. Janíček 
připomněl, že na základě rozpočtových změn 
(položka na družbu se slovenskou obcí Lehota 
pod Vtáčnikom), by starosta měl informovat 
zastupitelstvo obce o kontaktech, které obec 
má s jinými obcemi. Starosta poté podrobně 
popsal, jak se v minulých týdnech obnovily 
družební vztahy s touto obcí. Zastupitelstvo 
poté předložené rozpočtové změny včetně 
pozměňovacích návrhů týkající se položky na 
opravu mostů jednomyslně schválilo.
 Poté nechal hlasovat o rozpočtových 
změnách tak, jak byly předloženy v 
podkladových materiálech včetně výše 
uvedených  pozměňovacích  návrhů.

Zrušení OZV č. 2/2000
 Místostarosta uvedl, že ministerstvo vnitra 
provedlo kontrolu obecně závazných vyhlášek 
obce a doporučilo zrušit OZV č. 2/2000 
o požadavcích pro umísťování a výstavbu 
reklamních, informačních a propagačních 
zařízení na území obce Bludov. Touto 
problematikou se zastupitelstvo obce zabývalo 
již 23. 2. a 26. 4. 2004. Vzhledem k tomu, 
že obecní úřad učinil dotaz ve věci platnosti 
této vyhlášky na krajský úřad, provedl tento 
orgán kontrolu OZV a vyzval obec ke zjednání 
nápravy. Poněvadž do 30 ti dnů neobdržel 
sdělení o projednání této věci zastupitelstvem 
obce, podal Krajský úřad Olomouckého kraje 
návrh na pozastavení účinnosti OZV č.2/2000 
na Ministerstvo vnitra ČR. Ministerstvo vnitra 
postoupilo toto k řešení na své kontaktní 
místo v Šumperku, které nás v lednu na tento 
nedostatek upozornilo. Pokud tedy nezruší 
obec vyhlášku sama, ministerstvo vnitra 
pozastaví její platnost. V následné diskusi 
JUDr. Sedláček připomněl, že odbor výstavby 
a životního prostředí měl připravit nový návrh 
vyhlášky, který měl být projednán ve stavební 
komisi, což se však nestalo. Navrhuje tedy, 
aby zastupitelstvo obce trvalo na splnění 
úkolu. PhDr. Balík souhlasí s tím, že podklady 
sice nikdo nepřipravil, ale podle jeho názoru 
by to byla ztráta času a vyslovil se pro zrušení 
vyhlášky bez náhrady, protože podle jeho 
názoru omezuje svobodu občanů v nakládání 
s vlastním majetkem. Ing. Jan Basler a D. 
Horáček se připojili k návrhu JUDr. Sedláčka. 
Starosta následně nechal hlasovat o přijetí 
nové vyhlášky, kterou by se stará zrušila, 
neboť pouze tento postup je z formálního 
hlediska možný. Zastupitelstvo 12 hlasy (2 se 
zdrželi) přijalo vyhlášku 3/2004, kterou se ruší 
vyhláška 2/2000. JUDr. Sedláček dále trval na 
hlasování o splnění úkolu a starosta nechal 
hlasovat. Zastupitelstvo 8 hlasy (1 proti, 5 se 
zdrželo) potvrdilo, že na splnění úkolu trvá.

Schválení delegáta obce na valnou 
hromadu VHZ a.s., Šumperk
 Dne 29.6.2004 se koná řádná valná 
hromada akciové společnosti VHZ Šumperk. 
V této akciové společnosti má Obec Bludov 
majetkový podíl, přesahující 3 % základního 
jmění společnosti. Jakožto akcionář má 
obec právo zúčastnit se valné hromady, 
zastupitelstvu obce pak přísluší odsouhlasit 
svého zástupce, který bude obec na valné 
hromadě zastupovat. Místostarosta navrhl, aby 
obec zastupoval na valné hromadě starosta, 
s čímž zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo.

Odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva obce
 Starosta informoval o tom, že od 
28.5.2004 vstoupilo v platnost nové nařízení 
vlády č. 337/2004Sb., kterým se mění výše 
odměn za výkon funkce členům zastupitelstev, 
a to zpětně od 1.1.2004 u uvolněných členů. 
U neuvolněných lze odměny zvýšit také 
zpětně, ale musí to schválit zastupitelstvo. 
Neuvolněným členům zastupitelstev lze 
v prvním pololetí 2004 vyplatit další odměnu 
ve výši 1/10 měsíční odměny, rovněž po 
schválení zastupitelstvem. Rada obce navrhla, 
aby měsíční odměny neuvolněných členů 
zastupitelstva obce dle NV č.337/2004 Sb. se 
vyplácely ve výši 85 % tak, jako doposud a 
další odměny by se nevyplácely. Zastupitelstvo 
s tím jednomyslně souhlasilo.

Různé 
 Starosta se vrátil k problematice 
výstavby bytů. Rada obce se opakovaně 
zabývala záměrem vybudování 16 bytů v 
lokalitě severního křídla MŠ za předpokladu 
využití dotačních titulů. K dispozici je studie 
zpracovaná Ing. Danem, jak by byty mohly 
být situovány. Starosta obšírně popsal tento 
záměr a rozvinula se k tomu i diskuse. 
JUDr. Sedláček tento záměr podpořil a navrhl 
řešit celý objekt komplexně i s jižním křídlem, 
protože se tam stejně bude muset měnit střecha. 
Považuje za vhodné využít pro odstranění 
uvedených rizik nutnou obnovu střešního 
pláště, která musí v nejbližší době tak jako 
tak proběhnout. Podstřešní prostor v nynější 
podobě je nevyužitelný. Lze však provést 
rekonstrukci střechy tak, aby se stal podkrovní 
prostor plnohodnotným jak pro bytové účely, 
tak provoz MŠ. Starosta slíbil, že připomínkami 
JUDr. Sedláčka se bude rada zabývat a budou
zohledněny ve variantním řešení celého 
komplexu mateřské školy. Zastupitelstvo obce 
pak jednomyslně schválilo záměr vybudovat 
16 bytů v lokalitě severního křídla MŠ za 
předpokladu využití dotačních titulů na 
výstavbu nových bytů.
 Oto Böser se zeptal, jak se daří sehnat 
peníze na ČOV a kanalizaci. Starosta 
odpověděl, že žádost o dotaci je na Státním 
fondu životního prostředí a ještě se doplňuje, 
ale v nejbližších  měsících už by se mělo 
o naší žádosti rozhodnout.
   PhDr. Stanislav Balík
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V září 2004 oslaví:

Pospíšilová Ludmila Za Školou 783 70

Kotvanová Marie Za Školou 192 70

Predajňa František Komenského 679 70

Dvořáková Josefa Lázeňská 356 80

Juřinová Irena  Ztracená 244 80

Berka Josef Nádražní 596 82

Ston František Polní 651 83

Dostálová Marie Školní 688 84

Navrátilová Marie Lázeňská 321 84

Matějová Josefa  Jana Žižky 261 89

Kronichová Josefa  Nová Dědina 2 92

 
Dne 25. září 2004 oslaví starosta obce 
Ing. Pavel Ston své významné životní jubileum.

Redakční rada mu přeje pevné zdraví a hodně úspěchů 
v osobním i pracovním životě.

Vzpomínka
Dne 14. září 2004 by se dožila 85 let paní 

Marie Maturová
Zároveň to bylo 1. 7. 2004 již 7 roků,
co nás navždy opustila. 
Vzpomínají synové s rodinami.

Dne 14. září vzpomeneme 7. výročí úmrtí paní 

Marie Cehové
v letošním roce by se dožila 70 let.

S láskou vzpomínají manžel, syn a dcera s 
rodinou, bratr s rodinou.

Dne 15. září by se dožil 80 let pan

Emil Kulhaj
S láskou vzpomínají manželka, dcera s rodinou.

Upřimně děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s paní

Věrou Predajňovou
manžel, dcera a syn s rodinami. 

Dne 4. září 2004 oslaví paní
Marie Kotvanová  70 let.

Vše nejlepší, hodně zdraví a stále stejný životní 
optimismus přejí děti Jana, Zdeněk a Lenka s rodinami.

 
Dne 29. září 2004 oslaví své 70. narozeniny
náš tatínek a dědeček pan
František Predajňa
Hodně zdraví a životního elánu mu přejí
dcera Alena s syn František s rodinami.

 
Dne 3. září oslaví své životní jubileum
80 let paní
Irena Juřinová.  
Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti 
přejí dcera a syn s rodinami.

So    4. 9.   8-9:00 Výšlap za bludovským špekáčkem
So  11. 9.  15:00 Přehlídka dechových hudeb - hasičský areál
Ne  12. 9. 17:00  Koncert KPH – kulturní dům
Út  14. 9.   7:00  Zájezd – Loštice, Litovel
St  15. 9.  10:00 Přednáška “Divokým Kurdistánem” pro ZŠ
So a Ne 18. a 19. 9.     Výstava zahrádkáři – Lázně a Kulturní dům
So  25. 9.  20:00 Vinobraní 
Ne  26. 9. 16:30 Koncert KPH – kulturní dům

Pozvánka na září 2004

 
Čestné členky Sboru dobrovolných hasičů v Bludově oslaví 

své narozeniny. 

Dne 3. září 2004 se dožívá 84 roků sestra Marie Dostálová, 
13. září 2004 oslaví svých 92 let sestra Josefa Kronichová.

Členové sboru jim přejí do dalších let hodně zdraví a 
spokojenosti.

Vážení občané,
připomínáme Vám, že od 7. října 2004 bude opět prováděn týdenní svoz komunálního odpadu. Dále Vás chceme informovat, že svoz plastů proběhne 
2. října a 4. prosince 2004, svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční 6. listopadu 2004.
A jak jsme sbírali v roce 2003?
Komunálního odpadu bylo sesbíráno 871 tun, objemového odpadu 5 tun, nebezpečného odpadu 12 tun, plastů 21 tun, skla 23 tun.

Hana Tolarová, ref. odboru výstavby a životního prostředí.
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Kulturní dům Bludov  a  SPOZ Bludov pořádají

XII. ročník  
VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM 
ŠPEKÁČKEM

Trasy: 7 a 20 km

Start ze zahrady za KD v 8 - 9 hodin

Při návratu opékání špekáčků, 
dárek pro nejmladšího a nejstaršího účastníka, 

koná se za každého počasí.

-  VSTUP VOLNÝ  -

Sobota 4. září  2004

Kulturní dům Bludov 
pořádá zájezd /za poznáním/

V úterý 14. září 2004,
odjezd v 7.00 od KD Bludov

Ø Exkurze Pivovar Litovel 
   /bez ochutnávky/

Ø Mladečské jeskyně
Ø Muzeum olomouckých tvarůžků 

Loštice  
Ø Památník A. Kašpara Loštice

  /Výstava k 70. výročí úmrtí   
  A.Kašpara/

Cena za cestu a vstupy 180.- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov vás zve na

VINOBRANÍ
Sobota 25. září 2004 

ve 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje folklorní kapela

„Korál“ z Olomouce
Duo R. Plháka - Dolní Čermná

• Bohaté občerstvení, teplá kuchyně
• Výběr jihomoravských vín ze tří sklípků

• Burčák
• Střežení hroznů prostřednictvím ochranky, 

arest pouze pro 3 osoby

Předprodej v KD od 5. září 2004

 Srdečně zvou pořadatelé:
Firma pro nákup a prodej sudového vína

Kulturní dům Bludov

Vstupné 60.- Kč

Kruh přátel hudby Bludov  
Vás zve v rámci

Uničovského hudebního festivalu na

Koncert 
Benewitzova kvarteta

Kulturní dům Bludov
Účinkují: 

1. housle - Jiří Němeček
2. housle -  Štěpán Ježek 

Viola   -  Jiří Pinkas
Violoncello -  Štěpán Doležal

- vstupné 30,- Kč -

V neděli 26. září 2004 v 16:30 hod.

Bennewitzovo kvarteto vzniklo v roce 1998 v Praze. Jeho 
členové jsou špičkovými instrumentalisty nastupující 
generace. Mají za sebou cenné zkušenosti z interpretačních 
kurzů i několik ocenění z mezinárodních soutěží.

Kvarteto má tu čest nosit jméno významného českého 
pedagoga a houslisty. Antonín Bennewitz byl prvním 
ředitelem pražské konzervatoře. Jeho pedagogický odkaz 
patří k základním kamenům české houslové školy. 

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc

na premiéru operety Johanna Strausse

CIKÁNSKÝ BARON

®
Odjezd od KD Bludov v 17.30 hodin.
Cena  -vstupenka a cesta  200,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

V pátek 15. října 2004



Kulturní dům Bludov 
pořádá zájezd do Polska

K L O D Z K O

Úterý 12. října 2004
Soboty  23.10., 20.11. a 11.12. 2004             

Odjezdy od KD Bludov v  6:00 hodin
Cena 120,-  Kč

Přihlášky v Kulturním domě Bludov.
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Kruh přátel hudby Bludov Vás zve v rámci
 Uničovského hudebního festivalu na

Koncert
V neděli 12. září 2004 v 17:00 hod.

Kulturní dům Bludov
Účinkují:

Ivan Ženatý – housle
Katarina Ženatá – klavír

- vstupné 30,- Kč -

 Přehlídka se koná na počest pedagoga, hudebníka
a sokola Rudolfa Kordase.

Přehlídky se zúčastní:
1) Posádková hudba Olomouc
2) Spojený dechový orchestr pod OÚ Lehota pod 

Vtáčnikom a ZÚŠ Bojnice Slovenská republika
3) Dechový orchestr Libinka – Libina
4) Dechový orchestr Bludověnka – Bludov
5) Modrá muzika  - Šumperk

Program přehlídky:

 14.45 hod.   – hvězdicovitý pochod hudeb na hasičský areál

 15.00 hod.    – monstrkoncert – společné vystoupení hudeb  
   s mažoretkami

 15.30 – 19.30 hod. – koncert zúčastněných kapel

 20.00 hod.   –  k poslechu a tanci hraje dechová hudba 
   Bludověnka

     Posádková hudba Olomouc – 44 členný špičkový dechový 
orchestr je jeden z pěti vojenských profesionálních hudeb armády 
České republiky. Vystupuje na slavnostních akcích v ČR a 
v zahraničí  (Itálie).
  Dechový orchestr ze Slovenské republiky má 45 členů.
Bude příjemným překvapením nejen mládím, ale i repertoárem
koncertu.
     Dechovou hudbu Libinku a zvláště Bludověnku není nutno širší 
veřejnosti představovat. 
 Modrá muzika působí při železničních opravnách v Šumperku, 
je to střední orchestr a dlouho spolupracoval s Ádou Rulíškem.

Na přehlídce dechových hudeb vystoupí celkem 150 účinkujících.

V případě nepříznivého počasí se přehlídka koná v Kulturním 
domě v Bludově.
     Srdečně zveme přátelé dechové hudby k poslechu krásných 
melodií, k pěknému hudebnímu zážitku a setkání s přáteli a 
hudebníky.
Bohaté občerstvení zajištěno.      Srdečně zvou pořadatelé. 

Spolky a spolkový život jejich členů 
v Bludově od konce 19. století

IV. pokračování

Historie spolkového domu
 Dne 26. listopadu 1714 byla bludovskému 
učiteli Floriánu Zapletalovi prodána hrabětem 
Janem Jáchymem ze Žerotína cihlářská pec, 
která již dosloužila – severní křídlo bludovského 
zámku bylo dostavěno a žádná jiná zděná 
budova se v obci nestavěla. Cena byla 10 zlatých 
včetně pozemku. Kantor Florián Vavřinec 
Zapletal, který je uváděn ve farních zápisech 
k roku 1706 po rektoru Škodovi, přičemž 

Přehlídka dechových hudeb – Bludov 2004

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

je nazýván ctným, šlechetným a poctivým 
vdovcem, si na získaném místě postavil chalupu. 
Zcela určitě to byla stavba dřevěná a logickou 
úvahou lze vyvodit, že z pece na vypalování 
cihel vznikly sklepní prostory. Tuto úvahu 
potvrdily sondy prováděné do sklepní podlahy 
Evou Kösslerovou. Ve vyhloubených dírách se 
našly úlomky cihel a dřevěný popel. 
 V následujících 200 letech přecházel 
domek z majitele na majitele (vystřídalo se jich 
šest), než domek 18. srpna 1854 získal Josef 
Umlauf, který do Bludova přišel v roce 1849 
z Moravského Karlova a věnoval se obchodu. 
V Bludově se mu dařilo, majetkové poměry 
jeho rodiny byly velmi slušné, tři jeho synové 

vystudovali v Olomouci na učitele a z Bludova 
odešli. Dům předal 8. července 1897 provdané 
dceři Antonií a jejímu manželovi Janu Kotrašovi 
(správci školy v Dubicku). 

Počátek „konsumu“
 Od těchto manželů si pronajalo polovinu 
domu šedesát osm zakládajících členů 
Potravního spolku Vzájemnost v čele 
s ředitelstvem: S. Pavlík, Fr. Janků, P. Plod, 
T. Vařeka. Obchodní činnost – dnešní 
terminologií „nákup zboží za účelem jeho 
dalšího prodeje“ – zahájili 15. června 1898. Ve 
zbývající nepronajaté části domu bydlel Josef 
Umlauf, který jako povolání uvádí trafikant. 

Potravní spolek Vzájemnost v Bludově – zapsané společenstvo 
s obmezeným ručením – mezi občany známý pod označením Konsum

Dechový orchestr Bludověnka pořádá ve spolupráci s Obecním úřadem Bludov a Sokolskou jednotou 
Bludov 11. září 2004 v 15 hodin na hasičském areálu setkání dechových hudeb.
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Roční nájemné spolku činilo 80 zlatých.
 V Rakousko-Uherské monarchii byl v 
r. 1892 změněn měnový systém. Měna rakouská 
(60 krejcarů se rovnalo jednomu zlatníku, 
který byl ovšem stříbrný) byla nahrazena 
měnou korunovou (1 koruna = 100 haléřů 
= 1⁄2 zlatníku). Do roku 1900 se však nadále 
obchodovalo a účtovalo v zlatnících (zlatkách). 
Po roce 1900 je veškerý finanční styk již pouze 
v korunách. Tolik jen na vysvětlení, proč do 
roku 1899 uvádím údaje ve zlatých a od roku 
1900 již pouze v korunách.
 Prodavač A. Vaněk složil kauci ve výši 
400 zlatých. Jeho týdenní mzda činila 5 
zlatých. Vstupní poplatek člena činil 5 zlatých, 
další kapitál ve výši 1100 zlatých se získal 
zapůjčením od členů ředitelstva a dalších sedmi 
občanů (Josef Matějček, Tomáš Obšil, Antonín 
Skoumal, František Pecháček, Josef Matura, 
František Morávek, Karel Ston) – všichni 
zapůjčili po 100 zlatých. Jen pro zajímavost 
– vagon černého uhlí z Ostravy se pořídil 
včetně dopravy za 86,44 zlatých. Kontrolu za 
první půlrok podnikání – k 31.12.1898 vykonal 
revizor spolku MUDr. Alois Sloupenský.

Životní náklady na přelomu století
 V obchodě se prodávaly především 
potraviny, přestože koncese byla vystavena 
na obchod se smíšeným zbožím. Pro možnost 
posouzení výše životních nákladů v dané době 
dále uvádím nákupní ceny zboží (za které se 
nakupovalo do obchodu), prodejní cena byla 
pochopitelně vyšší. Denní tržba v roce 1899 
činila 24 zlatých (průměr vypočtený z tržeb 
měsíce února). Žito se nakupovalo 1 metrický 
cent za 10,25 krejcarů (dále jen „k“), 1 kg 
mouky pšeničné á 11 k, 1 kg kvasnic á 56 k, 1 kg
rýže á 15,5 k, 1 ks bílé sodovky á 5 k, červená 
sodovka á 6 k, kopa syrečků á 64 k, 1 kg cukru 
á 36,25 k, 1 kg krup á 11 k, 1 kg slaniny á 41 k. 
 V roce 1900 se prodalo 7404,1 litru (!) 
žitné kořalky z Žerotínovy palírny - 1 litr á 19 
k. Pomerančová, třešňová, raspošín (zřejmě 
kmínka – ze slovenské rasca=kmín) a hořká 
kořalka se nakupovaly 1 litr á 28 k. Nejdražší 
byl rum: 1 litr á 50 k. 1 kg hřebíků se nakupoval 
za 19 k, 1 kopa hřebíků kovaných laťáků za 
54 k. Mouka se nakupovala z Olomouce, nebo 
se koupilo obilí a toto se v Habermannově 
mlýně nechalo semlít – kupř. semletí 1728 kg 
pšenice stálo u Habermanna 2,07 zlatých. Dovoz 
koňským povozem zboží ze Zábřeha stál 1,20 
zlatý za fůru, odvoz bečky na kořalku do palírny 
stál 5 krejcarů. Podnikání se dařilo, v roce 
1900 spolek zaměstnával již dva prodavače, 
z nichž jeden bydlel v domě čp. 146 („konsum“) 
– při sčítání lidu v roce 1900 je zde přihlášen 
kromě Josefa Umlaufa také Josef Kotrlý, nar. 
1. ledna 1875 v Bludově, svobodný, prodavač 
Potravního spolku Vzájemnost. Kde bydlel 
prodavač A. Vaněk, nevíme. Z účetní knihy 
však víme, že pomocník měl poloviční plat, než 
prodavač. Z účetní uzávěrky za rok 1902 víme, 
že stav členů na začátku roku byl 266 členů, 
během roku přistoupilo 6 členů, vystoupilo 12. 
K 31.12.1902 stav členů 260. Roční obrat činil 
61 403,69 korun, rezervní fond činil 1895,78 
korun, vyplacená dividenda členům 7,1 %, na 
daních bylo zaplaceno 853 korun, vyplacené 
úroky z podílů 133,16 koruny, ze vkladů 
16,05 koruny z kauce 36,68 koruny. Prodané 
zboží zakoupeno za 52 884,64 korun, pokladní 
hotovost na počátku roku 1902 činila 128,51 

korun. Na skladě zůstalo neprodané zboží 
v nákupní ceně 9385,52 korun.

Koupě domu
 Spolek byl v tisku napadán, že není 
dostatečně „národní“, protože zboží nakupuje 
u německých prodejců. Tak kupř. 2. 3. 1906 
otiskl týdeník Moravský Sever článek s názvem 
„Svůj k svému“, ve kterém se poukazuje na 
skutečnost, že spolek „z větší části kryje potřeby 
své u Gedona v Šumperku a lihoviny bere od 
Židů“. 16. března 1906 se spolek proti tomuto 
nařčení bránil v Severní Moravě a pokoušel 
se své aktivity obhájit a nařčení vyvrátit. Tato 
polemika byla zřejmě způsobena závistí, kterou 
mohlo probudit mimo jiné i to, že 1. června 
1904 byla mezi manžely Janem a Antonií 
Kotrašovými a Potravním spolkem Vzájemnost 
zastoupeným mimo jiné jeho ředitelem Aloisem 
Kvapilem domkařem z čp. 90 v Bludově (na 
místě této chalupy „Na Balóně“ dnes stojí 
rodinný domek čp. 784 rodiny Březinovy), 
uzavřena kupní smlouva na dům čp. 146 se 
zahradou za 5000 korun. Spolek požadovanou 
částku zaplatil hotově před podpisem smlouvy. 
Smlouva obsahovala podmínku, že Josef 
Umlauf, výměnkář z čp. 146, odstupuje od práva 
užívání domku. Dům byl odevzdán 1. července 
1904. 
 Polemiky v tisku skončily tím, že na ně 
přestal spolek reagovat. Oznámení o konání 
Valné hromady Potravního spolku Vzájemnost 
přináší Severní Morava 19.1.1907 a kromě 
zprávy o výši dividendy ve výši 10 % přináší 
pochvalu: „Vidět, že je nyní v rukou poctivých 
a hospodárných.“ Poslední nalezená novinová 
zpráva je ze Severní Moravy 5.2.1909. 
Oznamuje se, že 31.1.1909 se konala Valná 
hromada, kde bylo oznámeno: členů ke konci 
roku 1908 – 256. Peněžní obrat činil 167 441,08 
korun, čistý zisk 7338,90 korun, na dividendy 
členům bylo vyplaceno 6725,39 korun. Nechybí 
opět pochvala o tom, že spolek je dobře veden. 
O činnosti spolku od r. 1908 se podařilo zjistit 
pouze to, že podle sčítání lidu v roce 1910 a 
1921 byl stále majitelem domu Potravní spolek 
Vzájemnost a nebyl v něm přihlášen žádný 
obyvatel.

Doba druhé světové války
 V květnu 1939 byl Potravní spolek 
Vzájemnost likvidován německými úřady bez 
náhrady. Po dobu okupace byl obchod přidělen 
Vojtěchu Kvapilovi, někdejšímu skladníkovi 
zlikvidovaného spolku. 
 Na základě kupní smlouvy z 9. ledna 
1940 bylo vlastnické právo na dům čp. 146 
převedeno za 4880 RM (říšských marek 1 
RM = 10 Kč) na Adalberta Kvapila. Vojtěch 
Kvapil, synovec někdejšího ředitele Potravního 
spolku Vzájemnost, měl za manželku Marianu 
Scholzovou a bydlel na čp. 190 (naproti čp. 
146). Dle Pamětní knihy obce Bludov musel 
převedený obchod postoupiti německému 
obchodnímu družstvu v Šumperku a odprodati 
mu i dům, který za 4880 RM získal. Tento 
majetkový převod se však v pozemkové knize 
neobjevil. 

Doba poválečná
 1. října 1945 převzal dům s obchodem 
nazpět Potravní spolek Vzájemnost, kdy na 
valné hromadě bylo zvoleno nové ředitelstvo. 
Záležitost však nebyla právně jednoznačná. 
Majetek byl posuzován jako německý (po 

německém obchodním družstvu), a proto byl 
Vojtěch Kvapil, který zde působil jako správce, 
soudem v Olomouci dne 20.2.1947 vyzván, aby 
si podal žádost o zápis národní správy. To tento 
učinil a na jeho návrh došlo ke změně názvu 
firmy (počeštění) a dům byl prakticky uznán za 
jeho majetek. 5. srpna 1948 je podána Potravním 
spolkem Vzájemnost žádost o restituci.
 Dne 22. června 1949 bylo do pozemkové 
knihy vloženo vlastnické právo na dům čp. 
146 pro Severomoravské spotřební, výrobní a 
úsporné družstvo v Šumperku a vymazala se 
poznámka o restituci. Rada ONV Šumperk dne 
5.10.1949 po kladném vyjádření Ústřední rady 
družstev a souhlasného pokynu ministerstva 
vnitřního obchodu, rozhodla, že nemá námitky 
ve věci zřízení textilní prodejny v čp. 146 
Bludov. Tím pozbylo platnost prozatímní 
povolení ze dne 27.10.1948, kterým byl prodej 
textilu již v říjnu 1948 povolen. Vlastnické 
právo pro Jednotu, spotřební a výrobní družstvo 
v Bludově bylo do pozemkové knihy vloženo 
23.2.1954. Dne 13.3.1957 bylo podle smlouvy 
o sloučení družstev vloženo vlastnické právo 
na dům čp. 146 pro Jednotu lidové spotřební 
družstvo Šumperk. Prodejna textilu byla později 
změněna na prodejnu průmyslového zboží, 
kterou vedl Vojtěch Čožík. Po vybudování 
obchodního domu v sedmdesátých letech 20. 
století se prodejna odstěhovala a opuštěný dům 
chátral.
 Dne 13. března 1989 byl na základě 
Hospodářské smlouvy proveden zápis 
v evidenci nemovitosti – Jednota SD Zábřeh 
předala nemovitost Českému zahrádkářskému 
svazu, základní organizaci Bludov. Po skončení 
restitučního sporu, ve kterém neúspěšně žádala 
o vydání tohoto domu čp. 146 Cehová Marie 
(dcera Vojtěcha Kvapila), prodali zahrádkáři 
dům Ing. Blaženě Divišové, od které jej koupil 
Jiří Nimmrichter a Eva Šimková, kteří zde 
vybudovali restauraci. Při vyklízení objektu 
nalezli za trámem na půdě účetní knihu, za 
jejíž zapůjčení jim děkuji. Jen díky tomu, že ji 
zachovali, jsou údaje v tomto článku uvedené 
skutečným pohledem na životní náklady 
začátku 20. století.
 Ostatní údaje o postupném převodu 
nemovitosti a historii domu jsou převzaty 
z práce Mgr. Drahoslava Polácha a Evy 
Kósslerové z června 1995 - „Stavební 
historický průzkum čp.146 Bludov“ uložené 
na OÚ Bludov.

Stanislav Balík st.

Literatura:
Janíčková, P. (2002): Spolky a spolkový život v Bludově 
do r. 1918, diplomová práce Polách, D.; Kösslerová, 
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Spurný, F. a kol. (1979): Bludov dříve a nyní Účetní 
kniha Potravního spolku Vzájemnost vedena od r. 1898 
do r. 1905
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Vzpomínáme…
Dne 10. září 1999 byl odstřelem zbourán 
26 metrů vysoký komín bývalé kotelny 
základní školy. 

…Založení družstevní prádelny bylo uskutečněno v r. 1949, kdy MNV 
v Bludově obdržel zdarma od ústředí Jednotného svazu českých zemědělců 
velkou elektrickou pračku a měl k dispozici již zámeckou prádelnu, kterou dal 
nepatrným nákladem upraviti….

 Koncem září 1950 bylo založeno členy KSČ. Jednotné zemědělské 
družstvo v Bludově. Mělo zprvu 54 členů….Družstvo začalo hned 
obhospodařovat 49 ha půdy. Byly to drobné pozemky členů družstva, dále 
pozemky odevzdané družstvu obcí Bludovem, pozemky získané obcí při 
parcelaci velkostatku v r. 1947 a konečně pozemky z farního beneficia. 
..Výměra půdy stoupla o málo později na 73 ha tím, že něco postoupily 
družstvu severomoravské mlýny z majetku Habermannova mlýna. ..Družstvo 
má kravín ve farském chlévě a ve chlévě statku č. 36 nově vystavěný vepřín, 
drůbežárnu a vepřín u bludovského mlýna. Získalo do nájmu chromečský 
mlýn, v němž semílá dovezené obilí soukromníkům. Družstvo zaměstnává 
poměrně mnoho námezdních sil… Domáhá se bývalých chlévů velkostatku, 
v nichž je umístěna opravna traktorové stanice…Místní zemědělci neprojevili 
pochopení pro socializaci vesnice a brání se vstupu do stávajícího družstva…

 V zemědělství ubývá pracovních sil. Ty mají býti nahrazovány stroji a 
racionálním hospodářstvím ve velkých celcích. Přechodně je tento nedostatek 
při špičkových pracích nahrazován pracovními brigádami, které vysílají školy, 
průmyslové podniky, kanceláře, všechny tzv. masové organizace…Brigády 
pak vykonávají práce jako – jednocení cukrovky, plení okopanin, sázení 
lesních stromků, práce ve žních, sklizeň bramborů, sušení a sklizeň sena…

Jeden nebo dva dni, kdy je právě pracovní klid, je každým rokem 
vyhlášena MNV tzv. národní směna, při níž jsou občané ve věku 
do 55 let mravně povinni účastniti se práce pro veřejné dobro…

Všichni uživatelé zemědělské půdy byli povinni odevzdati státu část 
své sklizně žita, pšenice, ječmene, ovoce, brambor, cukrovky, řepky olejky, 
máku, zeleniny, luštěnin, sena, slámy, dále určité množství hovězího a 
vepřového masa, drůbeže, mléka, vajec a ovoce. Majitelé lesa dodávají též 
povinně palivové, důlní a brusné dřevo. Dodávky byly předpisovány MNV 
dle zásad třídního boje, větším zemědělcům větší dodávky, menším poměrně 
nižší…Za dodané výrobky státu obdržel zemědělec - za 1 q pšenice v roce 
1951 400.- Kčs, 1 q brambor 100,- Kč, za  husu a kachnu -  za 1 kg 60.- Kč…

Přídělové hospodářství s nákupem na potravinové lístky vydávané 
měsíčně a na šatenky vydávané na rok místním nár. výborem trvalo 
nepřetržitě od r. 1939. V r. 1949 byly zrušeny lístky na chléb a jiné 
pečivo, v r. 1950 byly tyto lístky, omezující volný nákup, znovu 
zavedeny…Kromě toho bylo možno od r. 1949 ve zvláštních prodejnách 
nakupovati potraviny, prádlo, šatstvo a obuv volně za zvýšené ceny. …

Ceny zboží : l kg  chleba na lístky 8.- Kčs, ve volném prodeji 16.- Kčs   
                       1 kg  masa hovězího 37.60 Kčs
 1 kg  soli 4.60 Kčs
 l vejce 3.50 – 4.- Kčs , ve volném prodeji 10.- Kčs
 1 dámské šaty  1.000 – 2.000.- Kčs , 
    ve volném prodeji 3.000 – 4.500 Kčs

Z bludovských kronik… 
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  Od června 1999, kdy jsem psala 
v Bludovanu o panu Janíčkovi poprvé u 
příležitosti jeho 75. narozenin článek na oslavu 
jeho sportovního ducha a neuvěřitelných  
turistických výkonů, uplynulo dlouhých 5 let. 
Ale u pana Janíčka jako by se čas zastavil. 
Pořád každý den ráno vyráží pěšky nebo na 
kole, aby udělal svých několik kilometrů 
– průměrně 20 km pěšky nebo 50 km na kole.  
   Turistiku začal intenzivněji provozovat 
až kolem svých 50. narozenin. Každý rok 
se potom zúčastnil řady dálkových pochodů. 
Několik let byl nejstarším aktivním stovkařem 
v naší republice, má titul „Zasloužilý mistr 
dálkových pochodů“. Dálkových pochodů
v délce 100 km absolvoval celkem 250.
V poslední době delší pochody omezil a 
absolvuje spíše „kratší“ trasy v délce 25 
-50 km, v loňském roce jich bylo patnáct.
  Do roku 2000 absolvoval za rok kolem 
5000 km pěšky a 10000 km na kole. Dnes už je 
to „jen“  kolem 11000 km celkem. Např. v roce 
1992   to bylo  5905 km pěšky a 10820 na kole,  

v roce 2001  pěšky 5310 km a 9360 na kole. 
 Mezi jeho další koníčky patří čtení a  
cestování. S manželkou a někdy i s dětmi 
projezdili  celou republiku, Slovensko, Německo,
Polsko, Maďarsko, bývalý Sovětský svaz a 
další. Jezdili  s Čedokem, zájezdy ROH a někdy 
individuálně. Mezi nejoblíbenější a nejčastější 
cíle v letech 1960 – 1990 patřily Vysoké Tatry. 
Ze všech cest má perfektně vedené kroniky.
Vedle pasivního poslechu vážné hudby také 
celý život hudbu aktivně provozoval. V průběhu 
života hrál na violu, housle a estrubku.  Hrál 
v kvartetu, v dechové hudbě, džezovém  a  
symfonickém orchestru. Naposled působil 
v kvartetu při Osvětové besedě v Bludově, 
které bylo založeno v roce 1976 a fungovalo 
víc než 20 let. Hráli ve složení Rudolf Šimek, 
Zdeněk Janíček, František Balatka a Karel 
John z Rudy nad Moravou. Složení souboru 
se později několikrát měnilo. Měli rozmanitý 
repertoár, pravidelně zkoušeli a vystupovali 
na veřejnosti. Dělali např. výchovné koncerty 
v lázních, hrávali při různých výročích obce 

Zdeněk Janíček - turista, cyklista, cestovatel, muzikant…..

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Členové Smyčcového kvarteta s manželkami v sedmdesátých letech

Bludov, besedách v domovech důchodců, 
klubech důchodců v Rudě nad Moravou, 
Sobotíně, Hrabenově,  na akcích v okresní 
knihovně, na rodinných oslavách atd. 
Pan Janíček je bludovským rodákem a 
Bludovu zůstal věrný po celý život. Pracoval 
na Finanční správě v Šumperku, na kontroly 
organizací v okrese dojížděl často na svém 
kole. Několik let pracoval také  v Osvětové 
besedě Bludov a  s vedoucím Jiřím Klimešem 
organizovali tehdy koncerty, plesy a  zábavy 
v zámeckém parku..

 Pan Janíček svou 
nezdolnou energií a 
chutí do života strčí 
do kapsy nejen své 
vrstevníky, ale často i 
ty, kteří jsou  o řadu 
let mladší než on sám.   
  V dubnu letošního 
roku jsme mu přáli 
k jeho 80. narozeninám. 
Kdo z nás může říct, 
že svůj volný čas a 
život tak maximálně 
naplnil a využil? Pane
Janíček, ať vám to ještě
dlouho  šlape! 

Mgr. Jarmila Divišová
Z. Janíček

 12. června 2004 zvláštním autobusem 
přijelo do hotelu Vlčí důl v Bludově 43 dětí 
z dalekého běloruského krahe města Gomelu 
a jeho okolí, aby si se svými vedoucími 
odpočali, upevnili své zdraví, načerpali 
nové síly a posilnili svůj imunitní systém.
 I když červnové počasí zrovna nepřálo 
slunění, koupání, přece se ani na chvilku 
nenudili. Doslova ihned po příjezdu navśtívili 
bludovský Pohádkový les - a vlastně těsně 
před odjezdem položením vavřínového věnce 
k pomniku Adolfa Kašpara uctili jeho 70. 
výročí úmrtí. Spousta her, sportovních soutěží 
vycházek, zájezdů, exkurzí - to vše přispělo 
k nevšedním zážitkům a hlubokým dojmům.
 Poděkování za pomoc s přípravou i  
zabezpečením si zaslouží všichni, kteří jakkoliv 
pomohli, a kterým zdraví dětí, narušené 

havárií jaderné elektrárny v ukrajinském 
Černobylu není lhostejný: Počínaje vedením 
a pracovníky hotelu Vlčí důl, přes Dr. Hanu 
Všetečkovou, ZŠ Bludov, Chromeč, MŠ 
v Chromči, obec Bludov, Fortex Šumperk 
a.s. řadu obětavých občanů a sponzorů.
 Děti navázaly řadu nových přátelství 
- s bludovskými i chromečskými dětmi.
Sami znají základy angličtiny, a navíc - i v 
bludovské škole se opět učí ruštině. Že se 
běloruským u nás líbilo, nejlépe dokazuje 
fakt, že při odjezdu od hotelu skutečně plakal 
i autobus.  Podle telefonického rozhovoru 
po jejich příjezdu domů - mnohým pláč a 
smutek z loučení přetrval až za Varšavu.
Pokud se organizátorům podaří zajistit 
dostatek finančních prostředků, je předpoklad 
že se s další skupinou dětí setkáme již 

v letošní zimě. A dle zpráv, i bludovské 
dívky by rády poznaly zemi svých kamarádů
- Bělorusko.

Když ne dříve - tak za rok na shledanou!
text/foto: Martin Dobiáš

Běloruské děti v Bludově již po dvanácté!

Běloruské děti zazpívaly Adolfu Kašparovi “Okolo Bludova” 
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 Obec Lehota pod Vtáčnikom leží na 
Slovensku na území Horní Nitry, které 
je v podstatě totožné s územím okresu 
Prievidza.Tento okres o rozloze 960 km 
krychlových má 52 obcí, z nichž čtyři 
mají statut města /Prievidza, Bojnice, 
Nováky a Handlová/. Celá tato oblast 
je ohraničená hřebeny okolních pohoří 
/Strážovské vrchy, Kremnické vrchy, Žiar, 
Nitrické vrchy, pohoří Tríbeč, Zliechovská 
vrchoviny, Lúčanská Malá Fatra, kde 
pramení řeka Nitra, Kunešovská hornatina, 
hřeben Vysokého Vtáčníka a jeho nejvyšší 
vrchol Vtáčník. Takto ohraničený prostor 
vyplňuje Hornonitranská kotlina. V okrese 
je  čtrnáct maloplošných a dvě velkoplošná 
chráněná území /Chráněná krajinná 
oblast Ponitrie a Strážovské vrchy/.

 Samotná obec Lehota pod Vtáčnikom 
se nachází v blízkosti Nováků a sousedí 
s nejvýše položenou obcí regionu 
Podhradím /550 m n.m./ a jeho  nedalekou 

přírodní rezervací s ruinami hradu Sivý 
Kameň z 2. pol. 13. stol., zničeného 
poč. 18. století. Obec Lehota kromě 
amfiteátru Sekaniny pro 2000 osob, 
dvou bunkrů slavné Hornonitranské 
partyzánské brigády, moderních parků
se symboly těžby uhlí a hornickým 
zařízením, nabízí lyžařské vleky 
Sekaniny pro děti i dospělé v délce 
320 a 700 metrů. Má dvě ubytovací 
zařízení – Turistickou chatu Smrečina
s kapacitou 28 lůžek a soukromou 
chatu Cipová s kapacitou 8 lůžek
v blízkosti vleku. Přímo v obci můžeme
mezi kulturní památky zařadit kostel
sv. Cyrila a Metoda z r. 1948  a   
Kaplnku sv. Vendelína z 19. století.
V regionu je poměrně hustá síť 
cyklotras a turistických chodníků. 
Jedna z nejkrásnějších je z Lehoty 
pod Vtáčnikom /356 m n.m./ 
na vrchol Vtáčníku /1346 m./
Lehota pod Vtáčnikom vznikla 

Foto starostů Bludova a Lehoty pod Vtáčnikom

Naše partnerská obec – Lehota pod Vtáčnikom

vztahy přátelské spolupráce. 

 Starostové Ing. Pavel Ston a 
RSDr. Ján Cipov stvrdili dne 16. června 
2004 svými podpisy smlouvu o spolupráci 
a partnerství. Zájem ze strany vedení 
obce Lehota dává záruku, že nepůjde 
pouze o formální spolupráci. Teď záleží 
hlavně na naší straně, jak budeme toto 
slibně zahájené partnerství dále rozvíjet.

Mgr. Jarmila Divišová

Kaplnka s.Vendelína Kostel sv. Cyrila a Metoda

 Možná jste četli nějaký článek o domácím násilí nebo viděli 
například pořad Na vlastní oči o týraných ženách v domácnosti. 
A říkali jste si: „Je to strašné, ale u nás v Bludově se nic takového 
určitě neděje.“ Tohle si ale říkají všichni, tak kde se tedy násilí 
bere? 
 To, že o žádném konkrétním případu nevíte, neznamená, 
že k tomu v Bludově nedochází. Důvodem je často strach 
oběti promluvit, a Ti, kteří o tom ví (často sousedé a „přátelé“) 
danou skutečnost zlehčují, jen aby do toho nebyli sami vtaženi 
a nepřidělávali si starosti. Takové jednání je spoluvinou na 
agresivním chování. Násilí tak má stále zelenou! Mnoho „domácích 
násilníků“ vystupuje na veřejnosti jako slušní a spořádaní lidé, 

a proto nejsou odhaleni. Někteří se dokonce skrývají za maskou 
„příkladného“ KŘESŤANA. Možná se nechali inspirovat  
středověkem, a myslí si, že pokud mají dost peněz na odpustky a 
pravidelně se modlí, můžou hřešit bez omezení. Ano, i takoví jsou 
mezi námi, stačí se jenom CHTÍT dívat, a nenechat si tzv. „mazat 
med kolem huby.“ 
 Naštěstí je již rozpracován zákon, který snad brzy vejde 
v platnost, a dá tak týraným jistotu, že viník bude spravedlivě 
potrestán. Pokud se právě teď nemáte na koho obrátit, volejte na 
číslo: 541 247 233 (linka SOS obětem domácího násilí). Přeji 
Vám, abyste nikdy nemuseli žít v jedné domácnosti s násilníkem, 
a nepocítili krutost lidské lhostejnosti.             
               Romana Adámková 
 

STOP domácímu násilí!

sloučením dvou menších 
obcí Malé Lehoty /založené
r. 1362/ a Velké Lehoty 
/založené r. 1388/, a to v roce 
1960. V roce 2001 měla 
3.722 obyvatel. 

 Obec Lehota pod 
Vtáčnikom se stala naší 
partnerskou – družební 
obcí v letošním roce. 
Delegaci naší obce, složené 
se  zástupců vedení obce, 
základní školy, kulturního 
domu a  fotbalového oddílu, 
která navštívila Lehotu v
červnu letošního roku, se 
dostalo mimořádně vřelého 
přijetí a byly navázány 
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 Co se vám vybaví, když slyšíte slovo 
prázdniny? Sluníčko, voda, pohoda, … ? To 
všechno dohromady a ještě něco navíc může 
být TÁBOR. 
 Na tábory různého zaměření vyráží každý 
rok tisíce dětí a o jejich zázemí se starají 
stovky dospělých. Každý tábor přináší jiné, 
neopakovatelné dobrodružství, navázání 
nových a utužení starých přátelství, radost 
z vítězství v různých hrách, ale třeba i slzičky 
stesku po domově a strach na noční hlídce.
Jako pomocná síla v kuchyni jsem letos 
strávila začátek prázdnin na táboře s
bludovskými skautkami a skauty. Nebylo 
to poprvé, takže jsem dobře věděla, co mě 
čeká: horko u kamen, zima ve stanu, zkušení 
táborníci ošlehaní mnoha předchozími 
tábory a výpravami i nováčci, které jsem 
neznala. Všichni dohromady spolu se svými 
vůdci měli strávit více než dva prázdninové 
týdny v údolí říčky Březné, v místě, které 
si pojmenovali jako Údolí černého čápa.
 Svůj tábor si museli nejprve postavit, 
ale protože skauti jsou šikovní a práce se 
nebojí, tak stany, dvě indiánská tee-pee, 
kuchyň, umývárky s luxusní polní sprchou, i 
nezbytné latríny brzy stály na svých místech. 
A po práci už přišla zábava. Dny ubíhaly, 
činnosti se střídaly. Ranní nástup, úklid stanů 
(nemyslete si, ono ustlat spacák a srovnat 
všechny věci a oblečení dá někdy pořádně 
zabrat), ale taky starost o to, aby bylo pořád 
čím topit, aby nechyběla voda, a tak pořád 
dokola. Mezitím plno her, soutěže, výpravy, 
a už tu byl večer. Noční hlídka? Ze začátku 
nic příjemného, ale potom ta radost z toho, 
že se překonáte, neusnete, zkrátka že jste to 
zvládli a celý tábor uhlídali! Celotáborová 
hra je už dávnou samozřejmostí a ani mezi 
jejími jednotlivými etapami nezbývá čas na 
nudu. Není důležité jenom vyhrát, být první, 
ale třeba i dokázat pomoci tomu slabšímu. 
Písničky a hra na kytaru se ozývají nejenom 

v polední pauze. Se sousedním táborem byla 
sehrána utkání v baseballu a ve fotbale a 
výsledek nebyl vůbec důležitý. Atmosféra 
a skandované povzbuzování hnaly týmy za 
vítězstvím jako na mezinárodním turnaji. 
Letošní tábor byl velkou šancí pro ty, kteří se 
chtěli přiučit něco z rukodělných prací, zvlášť 
velký prostor byl věnován práci s kůží, takže 
téměř každý odjížděl z tábora s vlastnoručně 
vyrobeným opaskem, pouzdrem, či přívěskem.
 Ke skautskému táboru neodmyslitelně 
patří i táborové ohně. Nejenom ty veselé, ale 
i ty slavnostní, třeba slibové, kdy nováčci, 
kteří úspěšně překonají nástrahy nováčkovské 
zkoušky, skládají svůj slib, jsou přijímáni 
do skautského společenství a stávají se 
opravdovými skauty. Atmosféra takového 
ohně se jim bezpochyby vryje do srdce a 
společně s jejich slibem by v nich měla 
navždy zůstat. Nebo takový oheň Tří orlích 
per! Zkoušku skautské dospělosti nezvládne 
zdaleka každý, proto je tento oheň zážitkem 
zcela výjimečným. 
 To všechno jsme letos zažili, a ještě mnoho 
dalšího. V Údolí černého čápa jsme se měli 
skvěle a rodiče, kteří za svými dětmi během 
návštěvního dne  přijeli, se o tom na vlastní 

 se aktivně a úspěšně věnují sportu, hře na 
hudební nástroje, navštěvují nejrůznější 
kroužky. Všem, kteří jim nabízí smysluplné 
využití jejich času, patří velký dík. Zvláště 
však skautským vůdcům, kteří nejenže s dětmi 
pracují celoročně, na pravidelných schůzkách 
a výpravách, kde rozvíjejí jejich manuální 
a fyzické schopnosti, poznávají přírodu a 
její zákony, ale kteří je také (především) učí 
životu podle nezpochybnitelných hodnot, 
jakými jsou pravda či věrnost. Jejich práce je 
o to záslužnější, že za ni nemají a nepožadují 
odměnu. Jejich odměnou jsou čestní a pevní 
lidé, kteří i jejich zásluhou z malých skautů a 
skautek vyrostou. 

Mgr. Ludmila Balíková

Skautské tábory 2004

 Místní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově děkuje touto 
cestou všem občanům za návštěvu naší výstavy 26.-27. června 2004. 
Výstavu navštívilo asi 580 návštěvníků z toho 28% občanů naší obce, což 
je velice smutné. Velice nás to těší, že neděláme tuto poměrně namáhavou 
práci nadarmo. 
 Vystaveno bylo 149 králíků v 21 plemenech, 54 drůbeže hrabavé a 
94 holubů. Čestné ceny a poháry získali u králíků: Standa Dvořák ZO 
nový Malín, Janeček Ladislav ZO Litovel, Kobza Jan ZO Nová Hradečná, 
Vojtěch Verner ZO Bušín, Rudolf Vyhlídal ZO Nový Malín, Josef Zamykal 
ZO Bludov, Ladislav Smetana ZO Zvole, Jan Kacar ZO Bludov, František 
Šilberský ZO Loštice a Rudolf Motl ZO Lanškroum. U drůbeže Zdeněk 
Coufal ZO Litovel, Ladislav Janeček ZO Litovel, Jan Kacar ZO Bludov, 
Lukáš Ponížil mladý chovatel ZO Nová Hradečná. U holubů obdrželi 
čestné ceny a poháry: Miroslav Anděl ZO, Šumperk, Lukáš Ponížil 
mladý chovatel Nová Hradečná a Michal Niko ZO Mikulovice. Ceny 
předával předseda Okresní organizace přítel Rudolf Vyhlídal. Mnohokrát 
děkuji těmto sponzorům: Bludovská a.s., Kedul-Profi nářadí Šumperk, 
ZNZ Šumperk Penzion Habrmannova vila, INDECO CZ s.r.o. Holínka, 
Pneucentrum Pavel Matěj, Sedlář Jaroslav, Pudil, Pars Nova a.s. Šumperk, 
Spektra IS s.r.o., Hospodářské potřeby Jaroslav Osladil Postřelmov. Dále 
děkujeme paní Mgr, Divišové za velmi dobrou spolupráci při přípravě 

výstavy. Bez těchto vyjmenovaných by nebylo možné 
tuto velikou akci uskutečnit. O zdárný průběh  výstavy se 
velkou měrou podíleli jako pokaždé naši mladí chovatelé.
 Tak na shledanou. A takto některým návštěvníkům chutnalo
 (viz. foto) 

Jan Kacar ZO ČSCH Bludov.

PODĚKOVÁNÍ

oči přesvědčili. Potěšila nás i 
návštěva starosty naší obce, 
který na chvíli zavzpomínal 
na dobu, kdy byl jedním 
z malých skautů na podobném 
táboře.
 Jako učitelka působící 
v Olomouci na jedné 
z největších základních škol 
v kraji mám denně před očima 
děti, které všechen svůj čas i 
úsilí věnují hraní bezduchých 
počítačových her, flákaní se 
v partách po sídlišti i dalším, 
mnohem horším zábavám. 
Nejsou takoví všichni - mnozí
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 V září 2004 bude zahájena další koncertní sezóna. V rámci 
Uničovského hudebního festivalu nás čeká řada zajímavých koncertů. 
Prvním bude v neděli 12. září 2004 v 17 hodin  recitál Ivana Ženatého, 
výborného houslisty a  Katariny Ženaté, která ho doprovodí na klavír. 
Poslední neděli v září 26. 9. 2004 v 16.30 hodin nás čeká vystoupení 
Benewitzova kvarteta z Prahy. 
 V říjnu to budou dva koncerty, první 10. října 2004 v 15 hodin, 
a to komponovaný pořad „Pocta Edith Piaf“ v podání Marty Balejové, 
Libuše Švormové a Jiřího Hoška, další  pak v neděli 17. října 2004 
v 17 hodin, kdy zahraje František Novotný na housle a Bohumil 
Smejkal na housle a violu. V listopadu se pak můžeme těšit na 

pěvkyni Julii Maixnerovou. 
 První dva koncerty, se uskuteční výjimečně, z provozních důvodů,  
v Kulturním domě Bludov, ostatní by pak měly být jako obvykle na 
zámku. 
 Děkuji touto cestou manželům Mornsteinovým za možnost pořádat 
koncerty v těchto reprezentativních prostorách. Většina umělců, kteří 
v Bludově vystupují, obdivují zdejší koncertní síň a vyslovují přání 
znovu si na zámku zahrát. Na rozdíl od  některých vesnic, kde se 
koncerty odehrávají ve školních třídách či podobných prostorách, 
máme my obrovskou výhodu, protože mimořádné zážitky z koncertů 
jsou umocněny i důstojností  a krásou zámeckých prostor.

Mgr. J. Divišová

Koncertní sezóna za dveřmi

 Bludovští zahrádkáři patří i dnes ke spolkům, které se snaží 
pokračovat v činnosti a spolek zachovat. Není to snadné zvláště 
v dnešní době, kdy řada různých místních organizací v celém 
státě zanikla a stále zaniká hlavně proto, že mladá generace nemá 
o podobné aktivity zájem a stávající členská základna stárne. 
Svou roli hrají také finanční důvody. V Bludově tak například 
skončil Svaz žen, Červený kříž a další.
 Na září letošního roku, 18. a 19. září 2004, připravují 
zahrádkáři výstavu ovoce a zeleniny. Letos  se  bude vystavovat 
vedle kulturního domu, kde bývají výstavy každoročně, také po 
70 letech v bludovských lázních.

 Výstava ovoce a zeleniny v roce 2003 v Kulturním domě 
Bludov byla z velké části zničena neznámým vandalem, který 
během trvání výstavy v nočních hodinách  vnikl do kulturního 
domu. Bohužel se nepodařilo zjistit, jakým způsobem se na 
výstavu dostal. Přesto se jménem Kulturního domu Bludov 
všem poškozeným zahrádkářům omlouvám a věřím, že se to 
nebude opakovat. 
 Díky zahrádkářům, kteří  se nenechali touto situací odradit, 
budeme moci i letos, a to hned na dvou místech, obdivovat 
šikovnost a um našich lidí.

Mgr. J. Divišová

Výstava ovoce a zeleniny

Kulturní dům Bludov přijímá 
přihlášky na školní rok 2004/2005 

Hudební škola:
výuka hry na klavír, zobcovou flétnu, kytaru,  
keybord /klávesy/ a akordeon /harmonika/

Kroužky pro děti:
Taneční, rybářský, pěvecký, chovatelský, šachový

Jazyková školy:
Angličtina a němčina pro pokročilé

Autoškola 
Zahájení 11.9. v 9:00 v KD

PRODEJE 
v kulturním domě

Prodeje v září 2004 v kulturním domě:

Pá    3. 9.
Pá  10. 9.
Po a Út  13. 9. a 14. 9.  
levný textil - totální   
výprodej od  9.00 – 16.00 hodin    
15,- Kč za kus
Čt  16. 9. obuv
Čt   23. 9.
Po  27. 9.

RŮZNÉ

Farní 
knihovna 

nabízí
Poustevník:
/David Torkington/
Dobrodružné 
znovuobjevení modlitby.

Prorok:
/David Torkington/
Modlitba ztraceného 
rybáře.

Mystik:
/David Torkington/
Od meditace ke 
kontemplaci

Vždycky se může
začít znovu:
/David Torkington/

Síla a šarm:
/Bernhard Húlsebusch/
Příběh Jana Pavla II.
-životní pouť současného
papeže

Ecclesia de Eucharistia:
Encyklika Jana Pavla II.
O Eucharistii a jejím 
vztahu k církvi.

LÁZNĚ INFORMUJÍ
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Zahradnictví Straka
Straka Bohuslav

Plk. K. Hlásného 705 • Bludov

NABÍZ Í u pohřební  vazbu

u s lavnostn í  vazbu

( tel. 583 238 455
     mobil  603 786 430

Od září přijímáme objednávky
na „Vše svaté“ osobně nebo na  

NA OBJEDNÁVKU

Těš íme  se  na  Vás
Strakov i  M i ros lava  a  Bohus lav

Vážení spoluobčané a přátelé!
Právě letos je tomu již 70 let, co naši předchůdci - zahrádkáři a pěstitelé 
ovoce z Bludova, Chromče a Bohutína - se domluvili a uspořádali 
výstavu ovoce v tehdy nových bludovských lázních. Jistě již tenkrát 
chtěli vzdát poctu celoživotnímu šlechtitelskému úsilí vynikajícího 
ovocnáře Jana Marka a jeho “Sudetské” i “Markově renetě”. I když 
se za 70 let toho tolik změnilo, chceme významné jubileum sobě i 
široké veřejnosti připomenout. Na základě rozhodnutí Územní rady 
Českého zahrádkářského svazu v Šumperku má ta letošní připravovaná 
výstava charakter výstavy okresní. K účasti jsme pozvali zahrádkáře 
z širšího okolí.
 Pokud má někdo z bludovských spoluobčanů - i nečlenů zahrádkářů
- zájem na výstavě prezentovat své pěstitelské výsledky - má také
možnost. Stačí, když do pátku 3. září 2004 - doručí přihlášku
k účasti na výstavě na ZO ČZS v Bludově.
 Exponáty na výstavu je třeba dopravit do Kulturního domu v Bludově
v pátek 16. 9. 2004 do 9 hod. Jednotlivé odrudy ovoce - alespoň
6 ks - musí být řádně označeny: Pěstitel, odrůda, typ stromu 
(zákrsek apod.) přibližné stáří stromu, případně druh podnože.
 Vernisáž bude v pátek 16.9.2004 a to: v 16.30 hod. v Lázeňské 
léčebně Bludov v 18:00 hod. v Kulturním domě.
 Po vernisáži a prohlídce výstavy se v prostorách Kulturního domu 
uskuteční přátelské setkání vystavovatelů, členů a funkcionářů ČZS. 
Všichni budeme mít možnost si vzájemně pohovořit a vyměnit 
zkušenosti z naší práce.
 V sobotu 17. 9. 2004 dopoledne odborné komise provedou 
ohodnocení vystavených exponátů. Odborné hodnotitelské komise bude 
jmenovat Územní rada ČSZ v Šumperku.
Pro veřejnost bude výstava přístupna: Sobota 17. 9 .2004 12-18 hod.
Neděle 18. 9. 2004 9 -17hod.
Odvoz exponátů v neděli 18.9.2004 po 17. hodině z kulturního domu.
Vážení spoluobčané, přátelé zahrádkáři! Věříme, že najdeme u vás plné 
pochopení a podporu. Předem děkujeme, a těšíme se na setkání na 
naší výstavě.    Jitka Sokolová

předsedkyně ZO ČZN setkání v Bludově

Pozvánka na ovocnářskou výstavu 
v Bludově po sedmdesáti letech.

Billiard club Bludov
S prázdninami končí i další sezóna našeho klubu. Kromě organizace tří velkých 
turnajů pro širokou veřejnost v Bludově, se naši hráči zúčastnili, jako každý rok, 
oblastní soutěže. Z ní se, v konkurenci hráčů z Ostravy, Hranic a Olomouce, 
do závěrečných baráží, které se hrají jako vyvrcholení sezóny tradičně v Praze, 
probojovali v obou disciplínách Tomáš Komenda a v tomto směru velezkušený Josef 
Komenda. Tomu se také v disciplíně ´´osmička´´ podařilo v konkurenci zástupců 
silných českých klubů obsadit ve své skupině druhé místo. V devítce byli oba naši 
zástupci dokonce nalosováni do stejné skupiny. Jejich vzájemný zápas se ale bohužel 
proměnil v klauniádu, protože ani jeden z nich se nedokázal soustředit a hra podle 
toho vypadala. Utrpení ukončil Tomáš - vyhrál 6:4.

 Lze říct, že naši reprezentanti určitě nezklamali, ale J. Komendovi znovu 
(pokolikáté už?) unikl postup mezi absolutní českou elitu, kterou tvoří 32 hráčů. 
Částečné satisfakce se dočkal na turnaji v Litomyšli, kde ho zastavil až ve finále David 
Žalman, juniorský reprezentant ČR a třetí hráč letošního Mistrovství republiky.

Billiard club 
Bludov

pořádá VIII. ročník turnaje 
v kulečníku

Alf cup 2004
sobota 11. září od 13.30 hod.

zadní vchod KD Bludov
občerstvení zajištěno

informace na tel.: 777 965 965,
e-mail: bcbludov@seznam.cz

a http://sweb.cz/bcbludov

SPORTOVNÍ OZVĚNY

Adolf Kašpar a Loštice
je název publikace, která byla vydána k příležitosti 70. výročí  
úmrtí Adolfa Kašpara, ilustrátora klasických děl české literatury, 
vynikajícího kreslíře, malíře a grafika. Publikaci  vydalo Vlastivědné 
muzeum v Šumperku a můžete si ji zakoupit v Kulturním domě 
Bludov.

Pohled na Třídu A. Kašpara z lešení při opravě kostela dne 16. 5. 2004 
(foto Rostislav Řežucha)

Autoškola Diviš starší
zahajuje výcvik 
v Bludově v KD

dne 11.9. v 9:00 hod.
Sk B cena 6 400,-Kčautoskoladivis@cbox.cz
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Správné znění tajenky z minulého Bludovanu:  - kolem kostela, - za farou
Vylosována byla Božena Poprachová, která získává tyto procedury:
     -  podvodní masáž ( klient relaxuje 10 min. v minerální termální vodě o teplotě 38° C, poté rehabilitační sestra 
   provádí 20 min. celkovou masáž těla proudem vody, následuje 10 min. odpočinkový zábal. 
 -  lymfodrenáž (masážní technika zbavující tělo všech jedů, odpadů a balastních látek. Dochází ke zprůchodnění   
  mízních cest v organismu. Celková hodnota poukazu 580,- Kč.
Výherce se může na procedury objednat  přímo ve Státních léčebných lázních Bludov do konce měsíce září  2004.
Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. září 2004

Milovníci kultury by si neměli nechat ujít výstavu k tajenka, který zemřel 29. června 1934. Výstava, která končí 
31. října, se koná v Lošticích a provází ji mimořádně zdařilý katalog.


