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Znak Olomouckého kraje schválilo krajské
zastupite|stvo na svém 3. zasedání

dne 26.4.2001.
odůvodnění návrhu znaku:
Návrh znaku vychází z usnesení parlamentního výboru pro
vědu' vzdělání' kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 8. l1.
2000' jímŽ se schvalují kritéria pro udělování znaku a pra-
poru krajům' stanovená podvýborem pro heraldiku.

Tato kritória stanoví, že znakem má bÝt čtvrccný štít,
v němŽ první čwrt má obsahovat znak
historické země, na jejímž území kraj
1eží. V případě, že kraj saháještě do další
historické země, má bý její znak v po-
slední čtvrti, pokud je to heraldicky a
lýtvamě vhodné' Jinak může být i v jiné
črvrti.

Další čtvtť má obsahovat znak
hlavního města kraje' je-li to znak
jednoduchý' v opačném případě je jeho
derivát, tj. jen nějakó ýrazné znamení
zttěj.

Třetí čťvrť má být vyhrazena
symbolice kraj e samotného.

V případě našeho kraje je v první
čtvrti (modré) moravská stříbrno-
červeně šachovaná orlice, poněvadž
pÍeváŽná jeho část IeŽi na Moravě. Ve
druhé čtvrti by teoreticky mčl bý.t
symbol opět modré, což by vedle
modrého pole moravského nebylo z ý-
tvarného hlediska vhodné, je do druhé čtvrti dána černá
siezská orlice ve z|atém poli' To ql.jadřuje skutečnost, že
nejsevernější část kraje náleŽí historicky Slezsku. Černá
slezská orlice je navíc i v městskémznakuJeseníku.

Třetí pole je r,yhrazeno vlastní symbolice kraje. Má to být
lry'jáďeno .;ednoduchým heraldickým znamením a barevně
r,ryváženo s celkovým řešením znaku. Proto je zvolena zlatá
barva jako podklad, čímŽ se tato čtrt' barevně vyrornrává se
zlatou druhou čtvrtí, zároveň jcjí barva symbolizuje lány

zra|ého obilí, Hané' stejně jako zemědělský ráz jesenické
roviny, jíž se říkává Slezská Haná. Pro náš kraj je
charakteristiclcý tok řeky Moravy, protékající od Jesenílai ze
severozápadu aŽ kjeho hranicím na jihoýchodě. V heraldice
se vodní toky zpravidla lyjadřují modrým pruhem, často
vlniým. Tento pruh, v heraldice zvaný břevno, je položen
kolmo, čímž vystihuje prutok řeky Moravy naším krajem.

Poslední čtvrté pole je lyhrazeno s}.rnbolice hlavního
města kraje. Poněvadž znakem olomouce je rovněž
šachovaná orlice, lišící se od moravské pouze barvoujazyka,

jsou v této čtvrti umístěna jen z\atá
písmena SPQO' která byla do městského
znaku úředně přidána roku 1993' Jde
o zkratku latinského Senatus populus
que olomucensis, což znamená Senát
(sněm) a lid olomoucký. Pole pod
písmeny je modré jako pole olomou-
ckého znaku.

Znak tedy odpovídá stanoveným
kritériím i výtvarnému požadavku.
poněvadž se v něm střídají dvě čtvrti
modré se dvěma čtvrtěmi zlaÚmi.

Poois znaku zní:. 
Štit je čtvrcen moďe a zlatě' V první

čtvrti je stříbrnočerveně šachovaná, zlatě
korunovaná (moravská) orlice se zlatou
zbrojí. Ve druhé čtvrti je černá, zlatě
korunovaná (slezská) orlice s červenou
zbrojí. Ve třetí čtvrti je modré písmeno
SPQo tak, jakjsouv městskémznaku.

Prapor má podle kÍilérií stanovených podýborem pro
heraldiku opakovat znameni ze znalan naplochu praporu.

Jiří Louda

PS: Pan Jiří Louda je i autorem znaku naší obce. Patří
k předním a uznávaným odbomíkům v heraldice.

Bludovan

VladimírVlček



Usnesení
z jednání zastupitelstva obce č. 17 konaného dne

30.4.2001 v Kulturním domě Bludov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
207|Z/OL- možnost prodeje akcií České spořitelny a.s.
(ad1 /c)
208/zl0| - zptávu o hospodařeni společnosti obecní lesy
Bludov s.r.o. za rok 2000 a program hospodaření na léta
200| - 2003 a finanční hospodářslcý plán na rok 200 l (ad 1 l )
Zastupitelstvo obce souhlasí:
209/Z/0I - se směnou p.č. (PK) 223|/5 a (GP) 2231/103,
(GP) 2231/104' (GP) 2232/|, v k.ú.Bludov v podílovém
spoluvlastnictví Mgr. Mileny Pospíšilové, Zdeňka Pospíšila,
Mileny Pospíšilové ml., Františka Pospíšila, Květoslavy
Pospíšilové a Jany Musatové, za pozemek ve vlastnictví
obce Bludov stejné výměry a kvality v rámci komplexních
pozemkoých iryr av (ad 7 / a)
210lzl0l - s uzavřením smlouvy s Českou spořitelnou, a.s',
o možnosti čerpání kontokorentního úvěru do částky 2,5 mil.
Kč' krytí tohoto úvěru bude zajíštěno rozpočtovými příjmy
a úvěrbude splacen do 3 l'|2'200| (ad,I / d)
211lzl01 - se zÍizenim účtu u komerční banky, a.s.,
spovoleným debetem do ýše 580.000,-Kč(ad1/e)
212/z/01 - s uzavřením dohody o poslcytnutí náhrad podle
$ 14 a $ l6 z.č'' 229/|99| Sb. Ing. Karlu Mornsteinovi, a to za
znehodnocené budovy na p.č. 1 048/1 5 ve výši 232.3 53,-Kč,
p.č. l048/8 ve ýši 10.987,-Kč a za odstraněné budovy na
p.č, 2| / | ve ýši 58.246,-Kč a p.č. l 048/8 ve ýši 26. 1 79,-Kč
(ad7 lg)213/Z/01 - v případě nedostatku prostředlcu z Fondu
rozvoje bydlení s převodem prostředků z povodňového
fondu (ad 8)
Zastupitelstvo obce schvaluj e :
2|4/2/0| - zprálrr o činnosti rady obce od26.2,200I (ad3)
2| 5 /Z/ 0I - zprávu o hospodaření obce k 3 l . 3.200 1 (ad 4)
2|6/Z10| - náwh rozpočtových změn (ad 6) takto.
Příjmy:
položka 1 I22 D aí z ptijmů za obec
Dle daňového pÍiznání k 2| .3,200 1 .
Výdaje:
3111Mateřská škola
5 l69 služby
5171 opravy
3314 Knihovna
5 136 knihy
5I37DDHM
5 169 služby
6171 Cinnost místní správy

+ 1 400 000,--

- l5 000,--
+15 000,-

- 4 000,--
+ 3 000,--
+ 1 000,--

položka 1 l22 odvod daně z příjmů za obec + 1 400 000,--
Daň dle daňového přiznání.
Dále pak s úpravou schváleného rozpočtu platného
od l. 1.2001 takto:
Příjmy:
po|ožka4|SZDotacenaFrantiškovuálej - l44000,.-
3745 Veřejná zeleň
poloŽka2l l 1 úhrada faktur zaptácenaFrantiškově áleji

+ 144 000.__

Další úpravy pak j sou následuj ící:
a) na straněpříjmové
l) watka doplat|gl za znečIštění vodních toku ve qýši 28 3 000,-

Kč
2) dotace ministerstva financí na akci '' Radnice'. ve výši

2 500 000 Kč
b) nastraněýdajové
l) sníženípoplatkůzaznečištění vodníchtoku o 389 000,- Kč
2) Vypustit výdaj ve výši 40 tis. Kč napoÍizenikopie sochy sv.

Rocha, neboť Policie ČR zajistila odcizenou sochu v téměř
nepoškozeném stavu a tato socha bude obci vrácena.

3) Snížit ýdaje na výstavbu inženýrských sítí V potokách, na
Kostelním wchu a U lázní o 3 100 000'. Kč. Zdůvodnění viz
bod 5 b).

a) Výdaj na akci '' Radnice'' zýšit o 2,5 mil. Kč.
5 ) 100 000'- Kč na výstavbu a údržbu areálu koupaliště.
6) 50 000'- Kč na opravu opěmé zdi u kostela.
7) 100 000'- Kč na vybudování dětského hřiště u paneloých

domů
217lz/01 - půjčky z Fondu rozvoje bydlení v rozsahu přílohy
č. l včetně půjčky 30.000,-Kč pí. Kubové na opravu střechy
(ad 8)
218lZ/01 - poslqrtnutí podpor z Pordpůrných programů obce
na rok 200 1 v rozsahu příl ohy č. 2 s těmito změnami :
po|ožkaL4 - 10.000,-Kč
po|ožka25 - l7.000,.Kč
po|ožka41 . 3.700,-Kč
po|oŽka52 - 25.000,-Kč (ad9)

Zastupitelstvo obce rozhodlo :
2|9lz/0| . rea|izovat v roce 2001 v lokalitě V potokách
ýstavbu dešťové a splaškové kanalizace a v nezbyném
rozsahu výstavbu místní komrrnikace, ýstavbu ostatních
inženýrslcých sítí odložit (ad 5)
220lZ/0| - pokračovat v akci radnice do vyčerpání dotace
veýši2,5 mil. Kč (ad5)
Zastupitelstvo obce mění:
2z|/Z/0| - svoje usnesení ze dne 27.|1.2000 č:, |68lZ100 a
169/Z/00 takto: zastupitelstvo , obce schvaluje koupi pozemků
p.č. 1730 o výměře 12284 m a p.č. 1731 o výměře 985 m
s lesními porosý a zemědělslcých pozemku p.č. 574116,
5"14/17, 598/1, 598/2, 609/19, 671/43,683, 1350, 1351, 1352,
t461, t468,7469/2, 1470/1, 1470/2, t4'n, 1491, t492, 1493,
l535/1,  |732, | ,733l| ,  | ,133/2,  |73313, |73314, l73 l ,  vše
v k.ú.Bludov, od Květoslavy Štelcové, bytem olomouc,
Norská 30, za dohodnutou kupní cenu 200 000,- Kč s tím, že
obec Bludov uhradí veškeré náklady spojené se sepsáním této
smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí, jakož i ve-
škeré daňové povinnosti za Květoslavu Štelcovou (ad 7/b)
Zastupitelstvo obce uznává:
22z/Z/0| . že vlastníkem pozemkr'i p.č, 1722,2979/4, 2980,
437,2986/|, 2986/2,2982/1 v k.ú. Bludov a p.č. 1044 v k.ú.
Sudkov je Česká republika (ad1 / f)
Zastupitelstvo obce odkládá :
223lzl01 - projednání návrhu obecně závanÉ vyhlášky
o nakládání s odpady na příští zaseďáni zasťupitelstva obce
(ad l0)
Zapisovatel: Ing. Jan Šaj - tajemník oÚ
ověřovatelé;

MVDr.PavelJílek

Ing. Pavel Ston
místostarosta

PetrLukáš

JUDr. Josef Sedláček
starosta

Výdaje:
6402 Finanční vypořádání min. let
položka 5364 finanční vypořádání
6l71 Činnost místní správy
položka 5 l39 materiál na údržbu obecního majetku

+ 5l 000.__
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Správné zacházení s odpady v naší obci

ODPADY . PLASTY . RECYKLACE

Slova v záhlavíjsou neustále uváděna a spojována se všemi
současnými činnostmi člověka ve vztahu k přírodě a ži-
votnímu prostředí. ochrana životního prostředí, racionální
nakládání s přírodními zdroji, nemůže bý vytržena ze
souvislosti života člověka na ''modré planetě',. Skutečná
ochrana životního prostředí je spjata s ochranou zájmů
veřejných, kdy by měla být péče o něj základním úkolem nás
všech. Cílem musí být snaha po efektivním sběru, svozu
a zneškodnění, odděleně ve vytříděných složkách
komunálního odpadu a recyklaci takových složek, které jsou
v něm zastoupeny v největším množství:
- sklo bílé abarevné - papír - plasý

Vyseparované části odpadu již nekončí na skládce, ale
jsou dále lyužívány k dalšímu zpracování!

* PET láhve jsou vyčištěny, jsou z nich odstraněny papírové
etíkety. Takto upravené láhve se slisují ajsou přepraveny ke
konečnému zpracovateli (např. SILoN Planá), kteý z nich
lyrábí např. netkané textilie (agrofolie atd.)
* Tvrdé plasty (např. přepravky na ovoce) jsou podrceny
a smíchány s dalšími chemiclcými látkami apoužity k výrobě
konečného ýrobku - noých přepravek.
* ostatní směsné plasý (kelímky' plastové obaly od šamponů,
fólie atd.) jsou podrceny, smíchány s dalšími chemickými
Iátkami a použity jako altematirmí palivo v železárnách nebo
cementárnách'
* Skloje zbaveno nečistot, přetříděno apoužitojako surovina
k opětovné v.ýrobě skleněných lahví.

JAK SEPAROVAT PLASTY?
* PET obaly, plastový nábýek
x měkčený polyethylen, igelitové tašky, sáčky' fólie
* vymýé obaly odjogurtů, másel atd.
- PET lahve sešlápnout nebo jinak zmenšit objem - ostatní
obaly zbavit biologíckých nečistot
- vyseparované plasty nesmí být znehodnoceny tvrzenými
plasty, prumyslovými plasty ( např. plasty z automobilů)
apolysýrenem! ,

JAK PROBIHASEPARACE A SBER PLASTU
V NAŠÍ oBCI?

Pro ilustraci předkládám pro poror'nání následující vše
lrypovídající čísla a fakta:
za celý rok 1 995 bylo svezeno

1996
2000
200 1 bylo do března svezeno

6,58 t
8,48 t
12 ,81r
6,3 t

Naproti tomu za jediný svoz plastu, kteý se uskutečnil
v sobotu 5.5.2001 byl vywořen obecní rekord v množství:
5,85 t, což je dobrou vizitkou občanů Bludova, že nejsou
lhostejní k těmto jistě užitečným akcím. Proti dřívějším
nyklostem se zapojili do akce sběru plastu v obci členové
Pionyrské skupiny Bludov v počtu devíti členů pod vedením
Pavla Kubíčka, kteří se úkolu zhostili velmi dobře a tímto jim
lyslol.ttji vřelé díky. Záměrem s možností aktivní účasti
mládeže při svozu plastu má efekt v ekologické ýchově.
Určitě k úspěchu celé akce přispěla i pÍedcházejicí ýstava
výrobků z recyklovaných plastů, kterou jsme uspořádali
vkultumímdomě.

Přesto se ale stále projevuje nekázeň jednotlivců
''spořílků'', kteří se pod rouškou anonymity svozu plastů
zb al,ují,, zdarma,, odpadů, které nemaj í vůbec nic společného
svjm původním složením s plasty. Přimět některé domácnosti
k tomu, aby skutečně třídily domácí odpadky a po té je

vhazovaly do zvlášť určených kontejneru nebo pýlů pro Svoz'
bude asi trvat řadu let a podle odborníků je to záIežitost
generací.

Kromě toho existuje další skupina občanů, která
''likviduje'' odpady spalováním na sých pozemcích, ale tím
zase ničí ovzduší azďravi nás všech a hlavně sých sousedů.
Pro třídění odpadů v obci slouží rozmístěné kontejnery na Sta-
novištích:
- upanelákuvulici Školní
- před restauraciZoD
- za obchodem p. Urbana
-ulipnahornímkonci
- před obchodem Jednoty u Nealka
- u Floriánka
- před nákupním střediskem
- v základní škole

Do budoucnosti se počítá s rozšířením stanovišť
a doplněním počtu kontejneru' Je však třeba poznamenat, že
kontejnery např. u paneliffi, neslouží jen pro paneláky, ale i
pro ostatní občany. Proto je možné vyržít kontejnery na
libovolném stanovišti, nejsou-li plné a není třeba odpad
nechávat |ežet na zemi u naplněných kontejneru' Určitě
přivítáme jakýkoliv podnikawý námět a účast v řešení
nerudovské otázky:

' '  Kamsním?' '
Závěrembych si dovolil použitcitát ''Dokud žíjeme, učme se
žít. 'SENECA

LubomírDaněk
vedoucí hospodářsko-správního odboru

vÝzvn
všem zájemcům o prezentaci na intemetov.ých stránkách

obec Bludov má na internetu vlastní stránky, které mohou
vylžít i bludovští podnikatelé, spolky, sdružení a jiné
organízace k prezentaci své činnosti' Zájemci získají bližší
informace na obecním úřadě, tel. 238|62, 238262.
Bludovské stránky najdete na adrese www.bludov.cz.

Ing. Jan Saj - obecníuřadBludov

oDBoR ŽtvorNÍHo PRoSrŘpoÍ

Chválíme.

Dne 7. 5. 2001 se žáciZŠ Bludov áčastnili brigády sběru
odpadu v prostoru bývalé skládky Drážník a lokalitě Špalek na
,,HtázI,, , Celé akce se zúčastnilo l36 žáku ZŠ Bludov.

V prostoru ''Drážník'' byly sesbírány asi 3,5 m' odpadů
včetně pneumatik a velké množství suchých větví, které
bránily pruchodu po bývalé pěšince v pravém břehu skládky
směr Hambalek. V prostoruHráze byly sesbírany asi 2,5 m
odpadů.

Musím konstatovat, že nás velice potěšil přístup vedení
školy, vyučujících a především samotných žáků k celé této
akci, která nás přesvědčila, že naši mládeži není lhostejná
otázka přístupu k ochraně životního prostředí.

Děkuji touto cestou všem žákum, vyrrčujícím a vedení
Zák|aďní školy v Bludově za ďobře lykonanou práci a kladný
přísfup kpřírodě.

Přírodě zdar - odpadům sbohem! .v,
.Ó(,

ý:) HanaTolarová
odbďr životního orostředí.
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Pátek 1 .6. v 15 hod'
Sobota 2.6. v 7:3O hod.
Nedě le  3 .6 .  ve  14 hod.

Nedě|e 3.6. ve 14 hoq.
Pondě|í  4 .6 .  v  1B hod.
Pátek 8'6. v 16 hod.
Sobota 16.6. v 8.15 hod.

Sobota 16.6. v 'l 6 hod.

Čtvrtek 21.6. v 19 hoo'

Pátek 22.6.
Sobota 23.6.
So a  Ne 23.  a  24 .6 .

SETKÁNí sEDMDEsÁTNíKÚ
Záiezd do Zoo o|omouc a M|adeč. jeskyní
Koncert KPH - PRAŽ. KYTARoVÉ KVARTETo,
(zámek Bludov)
oĚrsrÝ DEN (areá| koupa|iště)
J EDNÁN í ZASTU P|TELSTVA
SETKÁNí ČltruÚ spoz
Záiezd KOUTY n. DESNoU do e|ektrárny
D|ouhé stráně a VELKÉ Los|NY
do ruční papírny
2. RoČNíK HUDEBNíHo FESTIVALU
F. PAVLÚ (kostel sV' jiř0
KoNCERT - SVÁTEK HUDBY,
(zámecký park Bludov)
VALNÁ HRoMADA Bludovská a.s.
sLUNoVRAT - zAHRÁDKÁŘ|
VÝsTAVA - cHoVATELÉ

Pe"""ky .Lo" C.,""oo"tt. BloJo"
vás srJečně zve na.

2. "oe,"ik L.'J"L,'iLo f.rtio.l.t
F".otirk. P.ol.i

Lterý po;áJá v soLotu 16. t"""o. 2001

" 16 L"Jio ' to.t.l.
.". Jirí " Bl 'Jo"e.

Úankuil:
1) p,ěaeclqi komorní sbor GENERACE

Ustí nad orlicí
2) flétnouy soubor ARSANT Bruntdl
3) dechoqj soubor COLLEGIUM

BuCINÁTORUM Zóbřeh
4) pěuecloý sbor SEVERoM)RAV1KÝCH

UCITELEK Zóbřeh
5) pěr:eclql komorní sbor CANZoNETTA Bludor:

|6^l, FJ"1Íl &^/l,/ Bl+lou
Va. y" t,e ba,tUJ4^a lua,<:nlph,ry*f -

^ l)' r,i7lí /,,'y.lr,,,,aví l/,,lt,ýll.,ja ,
k N,Jž1"3.z,u,,t*z001 UL1+ h/;*
V ,há' Óia,}hlh^,.?!'^^/n,ž.

Koná Se za každého

Letos budeme slavit pouť ''U kostelíčka
Božího Těla'' v neděli I7 ' čewna200l.

Mše svatá bude v 10:30 hod.

l il. nádružní rocková show
Ise uskuteční v sobotu 16. června 2001 v 17 hod.

v areólu nádraží Bludov.
Uslyšíte hudební sýly: rock, punk, metal.

Vstupné., 40,- Kč
občerstvení : grilované specialiý

Koná se za každého počasí'
Mediální partner Region
Srdečně zvou pořadatelé

Pěvecký sbor cANzoNEnA B|udov
ZVe Všechny občony

v pótek 29' ěervno 200l v l9 hodin
k pieŤníVzpomÍnce

no mo|Íře Ado|fo Košporo,
b|udovského rodÓko, u jeho pomnÍku

,
COUNTRY BAL

V sobotu 23. června 2001 v 19 hodin
v areáIu nádraží Bludov

Hraje: skupína ,,Cas od času,,
Vstupné: 20,- Kč

^ 7 wo b č ers tv e ní., gril ov ané sp e ciality

Kulrunruí dŮll n pĚvrcký sbon Cnr'lzoruenn Bludov
poŘÁdn1í v nÁlrci evnopskÉho svÁrku hudby
vr  črvnrek  2 l .čEnv lu  200 l  v  l9  hod in

KONCERT
v zÁrvreckÉrvr pnnku.

Vysroupí:
Přvecký sbon cANzoNETTA Bludov

n dechovÁ hudbn BludovĚrrkn.
Vsruo volruÝ.

;ffi
:'t*; ryi"
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Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje.
V červnu 200I oslavi:
Kranichová Jaroslava
Breklová Jiřina
Hradil Josef
Krobotová Marie
Skokan Lubomír
Ptáčkovó Helena
Sedláček Antonín
Směšný Alois
Knyplová Marie
Kozák František
Jánětová Eliška
Trul<sová Milada
A r , - r

JtesKova rrycla

70let
70let
70 let
75let
75 let
/) rct
80let
80 let
80 let
81 let
82 let
82 lel
90 let

8' května 70
Na Vískach 671
Lázeňská 65j
Tř,A,Kašpara 529
Ve Slévi 521
Zahradní 524
Vančurova 615
Družstevní 110
Na Hradě 100
Nová dědina 8
Na Hradě 99
Nová dědina ]]
Lázeňská 392

Dne 4' června 2001 oslaví své 80. narozeniny
pan Antonín Sedláček.
Do dalších let přejí všechno nejlepší, hodně zdravi
a spokojenosti synové s rodinami

Dne 14. 6. 2oo1 se doŽívá nůj nanŽel, náš tatínek

a dědeček Alois óněěný 80' roků.
Hodně zdraví, Životního elánu a pohody Ti př.j.
manŽelka ÁneŽka, synové: Milan s rodinou'
Alois o rodinou, vnoučatn Milan, l"lichalka, De|r a liana.

y/", úá,,"á,j*/ /fu,& , -8Zá,; ffi,í",*,;,-
lz5l.zz }#,zzž.zz l2,;,/,t,;*a;""7;,áá;.,. 7a*7 

"á-
,F,o-,,r,r.Á ,%o*oáln ú.řL,á ď/ á/ / ;aue 2,u/

. l,oz* -ónan,l- ý&.:eÁ u&-, ",,;
ď2 n<z:d,sa)g," 4 řzuzz 2/2/

9c /a'&M éz7";- M-,,z a/",-r,,z:; ,/"/-ž
*4o; *q,raQrZ-zoal;

JosefHradil

Milý pane Sourale,

k Vašim lrrásnýn kulaýn narozeninám, které jste nedávno oslavil,

Vám přeji hodně osobní pohody, spokojenosti, optimismu, Heý

Vám nechyběl ani před léty, když jsme spolu převíjeli filmy
v kulturním domě. 

Irena Sedláčková

ahÍnatÍ nenÍ t/cJ/něho ttž zlozv7rt,
,|d ,(t€q 0?rdvd/| zaněsfuan| č/uěk,íe,,íá čd8,

/WUROlS

Dna 18. ižruua 2oo1 0s/auí8ú F5, ildnzrilW

pat lubouÍr akokan,
Všechno nEk?ší /todnězlrauí /ós(v, qlful€|íld/, dušauuÍ
4olod7 a žtwtnÍ/ro optinisutt do da/šíct /at ntt 2pÍ nanže/ka,
dcara tua a svn M s ndinanl, V,/o/,/čatd a ?rav//|k Alcxadr

ýZPocn[)K/\
Dne2. června 2001 vzpomeneme
nedožiých 80 let
pana Jaroslava Spáčila
a4. června2001 nedožífých 80 let
jeho první manželky
F.rantišky Spáčilové.

S velkou láskou vzpomíná
manželka Jitka a děti s rodinami.
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Postaveno ku cti a chvále Boží
aneb Bludovské kapličky' sochy' kříže a boží muka

Sochy
Několik desítek metrů nad kapličkou sv. Anny

stojí socha sv. Rostilie. Nechali ji roku 1869
postavit manželé Jan a Marianna Sekaninovi.
Neměli děti' jimi lymřel rod Sekaninův na statku
čp. 96 - ten byl minimálně od druhé poloviny
l8' století (s výjimkou rychty) největším gruntem
v Bludově. Po smrti Jana Sekaniny roku l88l byla
nejlepší pole odprodána azbytek statku šel z ruky

moru na Bludov či okolí. V průběhu l8. století postihlo obec
několik dalších epidemií černé nemoci. Největší rána však postihla
Bludov v roce l 855, kdy za ce|ý rok zemŤelo 1 87 osob, z toho 1 20
v srpnu a září, kdy cholera nejvíce řádila. Tehdy Bludovštízaváza|í
veřejným a slavným slibem Bohu sebe i své potomky, že svátek
toho světce či světice, na jehoŽ svátek cholera poleví, budou po
všechny věky slavitj ako svátek zasvěcený. Cholera polevila kolem
4. záí1,nasvátek sv. Rosálie. od té doby se tato světice každoročně
slavívá bohoslužbami u Kostelíčka Božího Tě|a. Za ll let, po
prusko.rakouské válce roku 1866, se epidemie v menším rozsahu
opakova|a, tentokrát na ni zemřelo 20 |idí. Š|o o posledni
podobnou epidemii. Právě se vzpomínkami na ni zřejmě nechali
manŽelé Sekaninovi roku 1 869 postavit sochu sv. Rosálie, která tak
přes sto třicet let shlíží na Bludov a vyprošuje mu ochranu'

Božímuka
Boží muka v zahradě domu čp. 53 stávala u záhumerrrrí cesý

vedoucí nafuázbývatého rybníka Špalku. V padesáých letech při
socializaci vesnice při hromadném rozoráváni mezí a staných cest
byla tato cesta znršena, a tak musela bý Boží muka přemístěna.
Ladislav Straka je nechal přemístit na svůj pozemek, kde stojí
dodnes. Při jejich přemisťování byla v kamenném podstavci
nalezena plechová schrána a v ní list. Podle něj byla tato boŽí muka
zÍizena Pavlem Čmakalem, jeho syrem Antonínem z čp' 223,
zetěm Antonínem Kulhajem z čp. 38, Josef Kašparem, kovářem
z Nové dědiny a Antonínem Hoškem z čp. 53 roku 1832, v čase
velkých živelních pohrom v okolí. obraz Panny Marie posvětil
farář P. Antonín Kouřil. Z listu se také dozvídáme, Že kolem těchto
boŽích muk chodilo procesí o KíŽových dnech. K mukám se váŽe
také pověst o smrti sedláka Špalka - je to ovšem pouhá pověst'
doloŽitelná pouze ústním podáním.
Roku 1683 nechal místní farář P. Tomáš František Fojtík postavit
u kostelíčka boží muka, na ktených byla uvedena následující (dnes
již nečitelná) písmena: SVB. A.R.D. T.F.F.P.B.E., což namená'.
Sub Admodum Reverendo Domino Thoma Francisco Fojtik
Parocho Bludoviensi Erectum fuostaveno za důstojného pána
Tomáše Františka Fojtíka pasýře bludovského). Jedná se
o pískovcouý sloup, jenŽ je zakončen čtyřbokou kapličkovitou
hlavicí s kovoým lďížem. Podle nezaručené pověsti (kterou
zmiňoval i P. Josef Němec, kteý v Bludově jako duchovní slouŽil
od roku 1828) stojí muka pro výstrahu Bludovským na místě, kam
byl před sto lety (na konci 1 6. století) zavlečen a utracen bludovský
farář. Pověst už nic neříká o tom, ktery farář to měl bý. Např.
o faráři Janu Phokasovi se neví,jestli zemřel v Bludově, nebojestli
byl lyhnán, když farnost odpadla od římskokatolické víry.
Ze známých bludovských kněží jedině on by mohl být na tomto
místě zabit. Vyloučena není také moŽnost, Že se iednalo o zcela
jiného, nám (a písemným pramenům) zce|a neznámého kněze,
např. katolického misionáře, kteý se mohl snažit wátit odpadlé
věřící zpět do Cirkve. Podlejiné pověsti postavil farář Fojtík boží
muka proto, aby dosvědčil svou pravověrnost v době
čarodějnických procesů, které se nelyhýbaly ani kněŽím.

Závěr
Troufám si tvrdit, že stav sakrálních památek, od nejmenších

křižků přes sochy a kapličky, až po kostely, je obrazem stavu
společnosti. Polorozpadlé ruiny, vywácené a kopřivami obrostlé
Kíže jsou snad z naší krajiny už pryč. A jestli ne, vypovídá to
návštěvníkům našeho kraje o nás mnohé. Neudržované památky
jsou Kičícími žalobci, kteří nás obviňují z neúcý k odkazu předků
azneúctyknám samým.

do ruky' až z něj zbylo jen obyné stavení, které navíc několikrát
vyhořelo' Povinnost udržovat sochu visela původně na statku
čp. 96' po jeho rozparcelování na parcele, na níž socha stojí. Na
podstavci je vytesáno: ''Postaveno ke cti a chvále BoŽí od Jana a
Marianny Sekaninových manželů. Celómu dobrému přátelstvu na
památku v roku 1869''. Nad nápisem je umístěn zřejmě reliéf
P. Marie, z|evanaboční straně reliéf klečící světice a napravo je
znázorr'ěn sv' Jan Nepomuclcý' V listopadu roku 2000 se někdo
pokusil sochu ukrást, pokus byl naštěstí (za cenu '.oštípání.' spodní
části sochy) neúspěšný.

Dalších několik desítek metni nad sochou sv. Rosálie sena\ézá
(resp. nalézala) socha sv. Rocha. Podle historického pruzkumu se
jedná o nejstarší venku stojící kamennou sochu v šumperském
okrese, na celé Moravěje údajně podobných soch pouze několik.
Socha pochází zřejmě z poslední čwrtiny 17. století' Nesrovnalost
s farní kronikou, ve které P. F. Ermis píše, že sochu vystavěl roku
1839 Jan Pecháček, lze vysvětlit odkazem na vydržovací revers.
Jan Pecháček totiŽ sochu roku 1839 s největší určitostí ''pouze''

obnovil a 5. října 1839 se zavázaI, žeji on ijeho potomci budou
udržovat (coŽ se ''samoďejmě'' nestalo). P' Ermis byl při psaní
historie těchto drobných církevních památek odkázán na reversy a
podobné listiny a dále na vzpomínky svého předchůdce P. Josefa
Němce' Tyto vzpomínky však byly v tomto případě takřka padesát
let staré a 1e možté, Že si celou událost P. Němec jiŽ přesně
nevybavil. Na j aře roku 1 90 l shodil vítr sochu z pods tav ce, ZÍejmě
při této události došlo k částečnému poškození sochy (uraŽené
nohy psa, kteý sv' Rocha taKka na všech vyobrazeních
doprovází)' opravil ji sedlák Petr Plod (pozdější starosta obce -
1 93 l - 1 937) z čp. 1 0 1, vlastník parce|y' na niž socha stojí. V roce
1994 byla socha dočasně odstraněna a učiněna kopie sochy a
sloupu, jenž je podle všeho datován právě do roku 1839. Při
rekonstrukci sochy došlo v jejich útrobách k nálezu osmi mincí.
Nejstarši mincí byl míšeňsko-saský groš z |et |41.7 - 1424,
následoval 48 krejcar moravských stavů z roku l620, 10 krejcar
z roku l8l5, 20 krejcar z roku 1836 a zbývajíci čýři mince
neidentifikovatelné. Kopie sochy a sloupu a originál podstavce
byly instalovány v zžši roku 1997. originál sochy a sloupu stojí
v chodbě pnmího poschodí západního křídla bludovského zámku'
V listopadu 2000 došlo ke krádeži kopie sochy a sloupu' Policie
sochu nalezla na jaře 2001 a má být v brzké době wácena na své
místo. Na podstavci, kteý je stejně jako originál sochy zhotoven
z maletínského pískovce a kteý zůstal i po krádeži sochy na místě,
je vyobrazena Panna Marie Sedmibolestná. I tento reliéf svědčí
o tom, že socha byla postavena jako symbo| utrpení a prosby
o milosrdenství.

Jak sv. Rosálie' tak sv. Rochjsou světci, které katolická církev
uctívá jako patrony proti moru. Jejich sochy se stavěly poblíž míst
zasaŽených epidemií tzv' čemé nemoci - ať jtž moru, ýfu či
cholery' Sv. Roch tedy zřejmě stojí v místech, kde byl zřízen
hromadný hrob obětem moru. Na mapě z roku |.741je nedaleko od Stanislav Balík ml.
místa, kde stojí socha, znázorněna budova rasormy' Je také možné,
Že sochu nechaljejí dárce postavit ''preventivně.' - právě roku 1 ó80 Celé, nezkráceté znětíčlánku spolu se seznamem literatury a po.
wcholila v rakouském soustátí epidemie moru, před níž např. známkovýmaparátembudezveřejněnovčasopiseSeverníMorava
uprchla císařská rodina z Vídně do Prahy. Prostudované pramený a
literatura nevydávají svědectvi o Úrazných dopadec}i této vlny
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Stříbrná éra bludovského skautingu trvá

V sobotu 12. května 2001 se v Lošticích uskutečnilo okresní kolo
Svojsíkova závodu. Jeho cílem je na základě nejruzrrějších skautských
soutěžních disciplín ověřit zdatnost 1 1 - 1 5 leých skautek a skautů, Závod
je také ''barometrem.' celoroční činnosti v našich oddílech.
Hodnotila se úprava kroje, úroveň skautslcých deníkri a družinové kroniky,
malost skautské ideje a historie, organizace, první pomoci, šifrovríní,
proběhla zkouška paměti spojená se znalostí rostlin, soutěžící družina
musela za pomoci vlastních zdrojů (krabička poslední záchrany) přišívat
knoflíky' dále vlajkami odsignalizovat krátký text' uvrízat šest zríkladních
uzlů, přelézt lanovou lávku a celou trasu určovat prostřednictvím azimutu.
Samozřejmě určitou roli hrál i celkový čas na trati. Skauting na rozdíl od
jiných dětslcých organizací považuje všechny týo znalosti a dovednosti za
pouhý prostředek, nikoli za cíl. Slouží nám jako metody pro harmonickou
výchovu hrdého člověka - občana, kteý si je v dospělosti vědom svých
povinností vůči nejvyšší Pravdě a Lásce, své vlasti, obci' rodině i vůči sobě
samému.
Z Bludova se áčastnila skautská družina Jelenů ve složení Miroslav
Směšný. K]asik (rádce)' Radomír Straka - Tichošlápek (podrádce)' Libor
Březina . Klid' Jakub Jáně - Tesák, Jan Juránek - Hanes a Jakub Straka -
Špalek. obsadila v těžké konkurenci favoritu z Lesnice, Loštic č,iZábÍehu
krásné druhé - stříbrné místo, kteréjí zajistilo postup do krajského kola,
které se uskuteční 2. června v Homím Žlebu u Šternberka-
Uspěšná éra bludovského skautingu, kterou nastartovaly loni Světlušky
třetím místem v okresním kole a Vlčata druhým místem v okresním afietím
místem v krajském kole ve svých závodech' tak má své pokračování.
Chceme věfi t v její co nej delší trvání.
Uspěšným skautum blahopřej eme.
Za střediskovou radu

Stanislav Balík - Ježek
vůdce střediska

Běloruské děti přijedou 16. ó. již po osmé.

V sobotu 16. ó. přijede do Hotelu Vlčí důljiž 8 skupina běloruslcých
dětí' aby zde našly nové síly a upevnily zdravi, ovlivněné havárií jademé
elektrárny v Čemobylu. opět přijedou děti ze sociálně potřebných rodin,
které trvale ži.ií v tzv. druhém pásmu - toje 30 - 80 km od elektnírny. K nám
jezdí opravdurády. Jen kdyby se mohlyvracet, jakpo tomvolají'

V roce 2000 přijely do Bludova celkem 2 skupiny. Tadruhá, prosincová,
zde byla na osobní přání našeho velvyslance v Minsku ing. Fojtíka. Děti se
samy přesvědčily' jaký je rozdíl mezi Vánocemi a jolkou, prvně v životě
viděly čer|y' anděla a Mikuláše. Díky pomoci celé řady obětaých a
štědrých lidí poznaly Vánoce i s hodnotnými dárky, vánočním cukovím,
atd. Jen sníh a opravdový mrázještě měl být.

Ing' Fojtíkmne požádal' abych tlumočiljeho poděkování všem, kteřípro
běloruské děti cokoliv udělali. Velmi rád touto cestou plnímjeho přání a
přídávám vřelé poděkování i od nás, lcteří si pobyty dětí bereme
dobrovolrrě na starost. V prosinci se vyznamenali a velmi obětovali
pracovníci hotelu - ta štědrovečemí tabule byla opravdu bohatá. Napečené
cukoví se opravdu nemohlo zkazit, A navaňt mj. 4x ovocné knedlíky
ze 6 kg mouky - výhradně na velké přání dětí - to nebyla maličkost!

Pomohlo opravdu hodně lidí, organizací. Děti určitě vzpomínají na
Bludovskou a' s., pracovníky drubežámy ajejich výtečná kuřata, na dárky
obecních úřadů v Bludově, Chromči, městského v Šumperku, na MŠ
Chromeč, ZŠ Bludov a Chromeč, na velmi obětavou MUDr. Všeteěkovou,
pracovníky OLPA Lukavice a. s., Fortex a. s. Šumperk, oVM Šumperk, na
celou řadu našich spoluobčanů, kteří dětem donesli ošacení, ovoce,
vánoční cukroví, drobné dárky nebo peněžní dary na nákup oblečení,
školních ootřeb. hraček. Ještě iednou vřelÝ dík všem.

cHovATELsTVÍ v NAŠÍ oBcI
V Bludově byla v roce |96I za|ožena zá|rJadní organizace

Českého svazu chovatelů. Zakláda1icimi členy byli JosefZamykal, Josef
Hnát, JosefPospíšil, Emil Kulhaj, František Kubíček, Jiří Klimeš. Za dobu
40 let se uspořádalo 14 ýstav jak v ziímeckém parku, hasičském areálu
nebo v posledních Ietech v zahradě kulturního domu.

Nejen chov zltiÍat' a|e vychovávání mladých chovatelůje cílem
naší organizace. V roce 198l byl ustanoven Kroužek mladých chovatelů,
kteý pracoval 10 let a mladí chovatelé dosáhli vynikajících úspěchů.
V kategorii drubeže jsme měli i národního vítěze v roce l988 v Hlinsku.

od loňského roku jsme ve spolupráci s kulturním domem mow
obnovili činnost Kroužku mladých chovatelů. Navštěvuje ho 12 členů. Tři
mladí chovateléjsou starší 15 let a 9 členůjsou žáci ZŠ Bludov. V sobotu
12. května 200l bylo v Bludově uspořádáno okresní kolo chovatelslcých
dovednosti. Naši mladí chovatelé se nejlépe umístili v kategorii II. králíci.
1'místo získala Jana Havlíková, 2.místo Šárka Divišová a 3.místo Andrea
osladi|ová. V kategorii I. získala 1 . místo Veronika Kubíčková.

Každý chovatel musí čelit mnoha nemocem, které napadají jeho
zviřata' Proto upozoňujeme, že měsíc květen a červen jsou měsíce, kdy
oěkujeme laálíky proti moru a myxomatóze, a to od stáŤí 8 ýdnů.
Předejdeme tak smutnému úhynu našich zvířat. očkování provádí
veterinární lékď MVDr. Josef Hlásný za 8,- Kč.

Kroužek vede mladé lidi nejen lásce ke zvířatům' ale i samostatné
práci. Za dobrou práci se zvířata odmění pěkným oceněním na výstavách i
ťrnanční odměnou za odprodaná mláďata. Všem chovatelům v naší obci,
kteří ještě nejsounašimi členy vzkantjeme: '.Přijďte mezi nás.'.

Chtěl bych Vás touto cestou také pozvat na naši chovatelskou
výstavu drobného zviíecfua, která se koná 23. a 24. června 200l
v zahradě ku|turního domu. Budou zde vYstavovat chovatelé z okresů
Šumperk a o|omouc' V sobotu bude výstava otevřena od 12 - 18 hod.
a v neděli od E - 17 hod. Speciality z udímy, kolo štěstí, jihomoravská
vína a veškeré občerstvení zajištěno. Můžete si zde nakoupit chol.rrá
oceněná zvířata. Jako každý rok vstupné dobrovolné.

Zo ČsCH Jan Kacar

Vzpomínka na mládí

Vzpomínati je krásné! Každý v pokročilejším věku
potřebuje vzpomínky, poněvadž zahánějí pocit nicotnosti, Na tom
se shodli všichni účastníci setkání ročníku 1934 v Bludově
dne 19.května2001.

V družném vzpomínání na období dětsní, zrání,
dospělosti, kamarády a kamarddlcy, spolužálry a i ý, kteří už mezi
námi nejsou,jsme si všichni uvědomovali, žeje nutno vše, co nám
ještě život dává, přijímat s radostí v každém přítomném okamžiku.
I když hlavy většiny z nás jsou již bílé jako sníh v zimě, do sých
s rdc í j s me hlubo ko nač erp a li al espoň č ás t vě čné ho živ otního j ar a.
Proto vzpomínlry na naše mládí, na náš život v obci Bludově i mimo
ni' necht,jako pochodeň září i dóle širolqlm dálkám života, ať
přispívají k dalšímu našemu spokojenému žití a nemalým podílem
ke společnému krásnu a dobru'

Jak píše Artur Schopenhauer, z pohledu mladých je život
nekonečným dobrodružstvím, z pohledu staých jen velmi lcrátkou
minulostí. Snad tuto krátkou minulost znovu zpestří další možné
setkání v příštích letech. Je krásné žít, protože žít znamená začínat
stále znovuv každém okamžiku.

Kare1Janíček Za účastnílq s etkání přípravný ýbor

AD FONTES - k pramenům Zdislavy z Lemberka.
Tímto motem vítal mezinárodní festival pěveclcých sboru. konaný v osečné u Liberce ve dnech 19. - 20. května 200l, všechny účastníky.
Pořádající sbor. Canzonetta osečná, pozval pěvecké sbory z Čech, Moravy a z Polska. Celkem 90 zpěváku zpívalo po dva dny v osečné, na
hradě Lemberku a v Kotli - malé vesničce v katastru obce osečná, kde pod ',tisíciletou.' lípou zazněly písně na rozloučenou. Festival
umocňovala probuzená příroda podještědí'

LenkaVšetečková
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Výtvarný kroužek mateřské školy
Ve vý.rvamé ýchově si dítě rozvíjí fat:ltazii i vztah k umění, cit,

vkus' Kroužek vedu jiŽ pát'.im rokem, navštěvuje jej pravidelně
lx ýdně 10-15 předškolr{ku. Snažím se děti zaujmout netradičními
metodami a technikami, které jim doma nejsou dosfupné - hru
s materiály, barvami, liniemi a tvary. Ve rn.Íwarném ateliéru máme
dostatek pomůcek, chodíme tvofit také do přírody, navštěvujeme
zajimavámistav okolí.

Aýsledky?
Posuďte sami. Uspěchy ve ýwarných soutěžíchjako:
.,, Ahoj z prázdnin'' - pamětní list
- .'Dítě šikulka'' - zvláštní ocenění pro ondru Daniela a třídu Papoušci
- ',Parcon 2000'' - 2. místo získal David Zaoral
- ''Pradědova říše'. - o nejlepší a nejhroznější čarodějnici. Dvě první

místa - Dominik Kouřil, ondra Ston

Děti výtvarného kr.oužku se zúčastnily i oloesní soutěže ''obrázková
vlastivěda okresu Šumperk',, kde bylý jejich práce odbomou porotou
vyhodnoceny mezi tři nejlepší v okrese v dané kategorii.
Mimo v.itvarných soutěŽí se děti podílely také na dvou ýstavách
pořádaných MDDM Šumperk'

. '.Památky očima dětí''
- ''Měšťanské domy a lidováarchitekfura okresu Šumperk''

Jejich práce byly vystaveny nejen u nás v Bludově, a|e i v muzeu
v Sumperku a v Mohelnici.
Vywcholením těchto akci byl ýlet do Prahy na výstalrr ''Deset století
architekfury',, kde i pro tak malé děti byl připraven zajimavý
program' Zájezdu se áčashrily fuořivé děti, které se podílely
nejaktivněji na obou ýstavách'

Eliška Březinová

Kouzlo lesa.
Když si vy'jedete do cizí země, uvidíte tŤeba moře. ledovce. kamenv a

skály' rovnou krajinu a kanály, krásná města, katedráiy, ale doma - u nás
domauvidíme především pole, louky a lesy.
Každá země nemá tolik |esů jako ta naše. Stromy zachycují pracb
a mikroorganismy' Hektar smrkového lesa dokáže vázat až 32 tun popílku,
bukoý les dvakrát tolik. Stromy produkuj i |átky zabijejicí choroboplodné
zárodky, podobnějako antibiotika. Stromy odebírají oxid uhličiý a wacejí
kyslík. Stoleý dub zajednu hodinu vydá tolik kyslíku, že by stačil třem
lidem k dýchráLrri na celý rok. Pruměrný strom spotřebuj e za Život na 24
milionů kubílcu m3 oxidu uhličitého, jehož stoupající mnoŽství v atmosféře
způsobuje oteplování Země. I hektar lesa odpaíí za 1 h až 350 l vodv'
Stromy snižují hluk. Stromy si zaslouží, aby je čiověk ct it. Žifi aeb,neziy.
Strom je králem světa' Deset let v životě člověka znamená mnoho, v živoiě
lesa jen okamžik. V lese každý strom stojí pyšně a dívá se dolů na Tebe
ělověče'jak žiješ,jak se chováš. Příroda má vždycky čím nás překvapit, les,
to je život, musíš v něm stát tiše a naučit se naslouchat' A pak, opravdu
pocítíš, žejsi součástí života.

Les nám dává radost i obŽivu, poskytuje nám ďevo' Cena ďeva ie
nesmimá - uvědomujeme si to? Staré stromy nám daly uhli, bez ohně
bychom neŽili. Ze dŤeva se vyrábí většina hudebních nástrojů, tak niám les
mí stíle mow' Les nám vrací své hlasy. Proto, když jdete lesem, jděte tiše,
jako katedrálou' Našlapujte opatrně, ať vše, co pod ochranou velikánů
vyrostlo, nerozšlapete. Vnímejte jen ''ticho'. lesa. přinese vám zdraví, pocit
klidu a štěstí. Smrt shomu je jako smrt člověka. Vychovat shom mamená
mnoho starostí, ale nakonec přinese radost, takjako rYchovat ělověka. Les
se za to odvděčí.

Les je nejkrásnější zahrada na světě! Je v ni všechna krása' V lese
zapomenete na čas, v lese se nestárne. Les nám dává vše, co potřebujeme -
vodu' jídlo, koŽešinu i teplo v podobě ohně. Přivoňte si někdy k čersfuému
dřevu a budete okouzleni, ďevo k vám bude promlouvat; jsem teplem
Tvého krbu, krovem tvé střechy, ďevem pro tvou loď, jsem rukojetí tvé
motyky' lavicí, na které sediš, vraty Tvého domu' Jsem ďevo, které ti
poslouŽí jako kolébka, postel i rakev' Věřme, že si lidé uvědomí, co
anamená s|ovo les, strom abudou vyhledávat úkryt a stín, zelenou barvrl listí
a šumění větru v korunách, aby si léčili svoje unavené duše.

VzdáIenosti.
Nauka o rozvoji Země nás přesvědčuje, že kdysi by|y některé

kontinenty spojeny. Nikdo z nás nemůŽe tuto moŽnost Vy|oučit' Jednak
proto, Že jsme před mi|iony a mi|iardami let sami neŽi|i, jednak mají
někeré dvojice kontinentů takové Nary, že se k sobě navzájem hodi.
AIe to všechno není rozhodující.

Lidstvo během své existence postavi|o to|ik spojovacích prvků, že
tisÍciki|ometrové vzdálenosti jsou zanedbatelné. Č|ověk sahá daIeko ke
hvězdám do kosmického prostoru a hvězdáři m|uví o mi|ionech
světe|ných roků. Zkusme si to uvědomit a spočítat, když |eden světe|ný
rok představuje asi devět a půl bi|ionu ki|ometrů. A to nevíme, kam
Iidstvo za pár roků dohlédne.

Naproti tomu se můŽeme zamys|et nad vzdáleností mezi lidmi.
Mys|ím tu Vzdálenost duševní. Stáváme se |hostejní k bo|esti sých
b|iŽních, neznáme se ani dosti dobře se srn/mi sousedy z pane|áku,iím
méně známe občany ce|é vesnice a o situaci ve městé nemá cenu
m|uvit.Tak nějak nám pří|iš rych|e utíká čas, který bychom mě|i věnovat
ostatním |idem. Vždyť se často po několik roků neselkají ani přís|ušníci
jednoho rodu a setkají se až při nějaké smutné pří|ežitosti, kdyŽ někdo
z nich zemře. Pak si s|ibujeme, Že se opět setkáme, a|e ani tyto s|iby
často nepIníme.

Kdysi by|y pořádány zahradní sIavnosti, rnl|eý a vycházky. při nich se
sešli sousedé, kteří spo|u ce|ý rok nem|uvi|i. Sjednocujícími prvky by|a
hudba' někdy pivo, někdy dobré rady.

V náboŽenslo/ch spoIečnostech to bývá myš|enka, která určitý okruh
|idí spojuje' V křesťanslol'ch církvích je to podání ruky s přáním míru
a pokoje ve jménu Kristově.

Inf|ace zábavy a informacínám často brání najít si cestu ksousedovi'
Spo|ečenské zábavy a hryjsou tak odsuzovány. Jen si vzpomeňme, Že
v každé vesnici by| nějaký hudební soubor, hrá|a se divadla a byly
organizované zéýmové krouŽky. Při nejmenším to by|i a|espoň hasiči,
kteří ce|á léta cviči|i a těši|i se, Že nebudou muset své zna|osti prokáza|
při ohni či povodni. A|e i tak sp|nili a i dnes p|ní sjednocovací úko|y ve
svém oko|í. Dej Bůh' aby nemuse|i zasahovat. A budiŽ takornl'ch spo|kú
co nejvíc ke sb|íŽení |idí' kdyŽ mnohdy nemůŽeme najít Žádnou
z ostatních jednotících moŽností. A|e nikdo by se neměl skr1ívat Ve svou
uIitu sobectví'

Bludovan 8

Ceslcý zahrádkářský svaz' zpravodaj Hrtiklubu Zdeněk Merta



Rffiffi#Í

KOSMETICKÉ STUDIO
v KULTUnNÍvr oonrĚ BLUDov

Telefon: 0649/23 80 60, mobil: 0607/75 06 35

HulturnídŮm Bludov

pořÓdÓ v sobotu ]Ó. čorvno 2oo)zÓjezd do

HouTŮ NRD DcsNoU
(proh | íd kcr přočorpóvoc í vodn í o I ektrÓ rn g D I ouhÓ StrÓně)

R VCLK{CH LOSIN
(nÓvštěvo ruční popírnq)

Od1azd v B: ' l  5 hodin od HD, cono ]30,- Hč

(př ihlÓškL2 v kuIturním domž)

Nabízíme ještě volná místa!

PRoDEJE V KULTURNÍM DoMĚ BLUDoV:
Sobota 2. 6. textll
Úter1. 5. 6. textil
Pátek 15. 6. levný textil
Čtvrtek 21' 6. textil

ChoRVArsko
MnknnskÁ niviÉnn , DREvEt!'l|K

I o deruní pobyrgw. u1eú
s PĚT. ŤlBEŤnŇy

Tgnmítrt; 4. 9.. , 1v.. 9"
CeNn: ,.99o,. Kč

SrnnÝÓúír.l í: rvrnknobiori ckÁ .po.[ó P ENZE.
Možnosr dokouprr'r í obĚdŮ (po. donn[U\lĚ).

Jídelnn sE NAchÁZí pŘímo v budovĚ.
^ l . l l l U

UENA ZAHRNUJE: OOPRAVU AUTODUSEMTUDyIOVANT,
r . l l l ,

POTOPENZT, pODyTOVOU IAXU, KOMpT.EXNT A

zÁkonrrrÉ pojišrĚr.lí, deleqÁrn, stužb1, lehonů '
VÁclnvn Ši*o,.rko n Minos|nvy KosrkovÉ.

PŘitrlÁšky: do kor.rce čenvnn knždou
soboruod lB. lg f rod.
v Kulrunruírvr dorvrĚ Bludov

PIONWSKA SKUPI NA BIUDOV
ungÍzt ,tršrĚ NEKluK VILNÝnH |v|ÍsT D0 tErNÍHl
orrsrÉuo TÁB1RA, K\ERý sE K1Í'tÁ VE DNE1H

V HyNČlcÍcH P)D suŠlN1lJ. 1ENA 2000,. Kc,
PRlHlAsKy V KU|TURN|I4 DOÍv|E B\U01V, TEL, B?|n,

Zo,h'^adkáři v B| utdově
už po jedenácté poíó,dají vítání |éta

Slunovrat
v sobotu 23, června ve 2a hod. v sdle.

k.u'l*.n'"vrího do,^,n,
ř l 'dbo - skr, 'p ina Miror Do|ní S+^danky,

_C 
t a di ční za'h,, á dkáí ská t o,nb o| a,

obče.rsIve.ní,

5 r d e.čně =" 
"^. 

::::::.y 
př áte.| e. d ob ré

Výbo,^ ZO Czs B|'dov

RCSTRURRCC vIří dŮl B|Údov o Pěvcckri sbor CRNZONCTTR Bludov
pořódojí v nodě|i 3. řorvno 200t

tD(šTsrív DCN
v oraólu lroupoliště

Zořótek ve 14 hodin, hrg, soÚtěžo, obřoÍstvoní' srdořně zvoíno děti i rodiřo.

l{onó so zo pííznivého počosí.
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Pěvecký sbor CANZONETTA B|udov
a dechouý soubor Bludověnka

pořádá v pátek 6. července 2001 v 17 hodin

vzpomínkové odpoIedne k výroěí
upálení Mistra Jana Husa

na Učite|ském vrchu (VIčkův kopec)

Program:
17:OO - 18:00 hodin

- koncert dechové hudby Bludověnka

18:00 hodin
- s|avnostní projev starosty obce
a zapá|ení slavnostn ího ohně

občerstven í zajištěno.
Srdečně zveme všechny občany.

|(uLTURNÍpŮm BLUDoV
ffi pořódózójezdpro děti o rodiče do ffib

3{

#

a d o
v a

MLÁDEcsKycH JE5KyNI

s"n"a. z. t.'"rr a2001
odiezd v7.30 hod. od kulturního domu

Cena za cesŤu o vstupné do Zoo o jeskyní

děti o důchodci 7?o,- Kč
dospě|í 150,- Kč

Přih|óšky v KD B|.DCV. Možno přih|rfuiÍ i děti somostoŤně
(dozor zojištěn), mohou se přihlósit i pouze dospě|í.

d
d"

Û

|0sEÍ AÍIÍIRLE
- p]ouádí oplaug lrol ušeho druhu.
ZeloÍínoua ulicc l9l (pod |rosÍclem)

Bludou, Íel. 23 87 27

Z NOWCH K\IIH
Cizokrajní ptóci - Aldertom - zák|adni informace o chow ve
10l srozumitelných radách, okamžité odpovědi na všechny
otázky, fotografie
Jonášťlv průvodce zdravou kuchyní - !. Jonáš, M.
Slémváková - recepý pro zdraví, posfupy vyrržívající stravu
jako hlavního terapeutického prostředku.
Tesý z matematilcy pro střední školy - 8 l testu
Přijímací zkoušlcy na střední školy - Český ja4ylc - l 06 úkolů -
Mgr. JiřinaKdýrová
Rozlet císařské orlice - J. Svobodová - barviry historiclcý
román z 13. století vtahuje čtenáře do dramaticlcých událostí,
které poznamenaly dětswí, mládí apočátkyvlády císďe Svaté
říše římské, laále sicilského a jeruzalémského Federica II.
Štaufského. Román vystihuje atmosféru doby, stíhané
mocnými ranami a ohrožované mocenskými sfi eý a boj i.
Čapci - M. Šulcová - první díl románové biografie vypráví
nejen o životních osudech sourozenců Josefa, Karla a Heleny
odjejich dětství až do roku 1905, ale autorka v něm věnuje
pozornost i jejich rodičům, prarodičům a širokému
příbuzenstvu.
Rítóňdžali - Rabíndranáth Thákur - duchovní poezie, volné

verše, umožňující svobodnější rozvíjení myšlenek. 20. Iéta
20. století.
Slovanské gtmnózium literórní - B. Kolář s autorským
kolektivem - ýběrová autobiografi e literárně orientovaných
textů studenfu a absolventu Slov. gymnrízia v olomouci,
doplněná pracemi a ilustracemi profesorů.
Rozumět literatuře . INír. Zeman a kolektiv - interpretace
základních děl české literatury.
Legenda - J. Deveraux - romantický román - Kaý jednou ve
starožitnictví objeví starodávné svatební šaty. Když si je
obleče, ocitne se v době o l00 let dříve. Vrátí se zpět anetuší'
jakje minulost spjata s jejím současným životem.
Toullcy českou minulostí - Petr Hora - Doba kamenná,
středověk, dějinyČR
Muži a jiné katastrofy - K. Qierová . touha za vysněným
múem se stala pro Juditu jedním vellcým groteskním
dobrodružswím.
Wóda pekel - S. Hassel - román líčí poslední doby 2. světové
války na ýchodní frontě, ústup němeclcých vojsk před Rudou
armádou ahrůzy, kÍeých se dopouštěli na civilistech v Polsku.
Slepičí polevka pro ženskou duši - M' V. Haneen - příběhy'
které otevírají srdce a probouzejí ducha ženství, ukazují ženu
vmnohapodobách'

Bludovan l0



SLET ČanonĚrNIc - 30. dubna 200| - koupaliště Bludov

Žxl<ovsKÁ AKADEMIE
3. května200| - zámek Bludov



6. května2001 Jubilejní koncert CANZONETTA Bludov

Slavnost v kostele sv. Jiří v Bludově
V nedčli 20. května 2001 se uskut€čnila v kostele sv.Jiří v Bludovč slavnost podávání
pmího svatého příimání' Zůčatnilo se celkem l6 dětí. z toho l0 chlapců a 6 děvčátek.

|9. - 20. 5.200| - CANZONETTA Bludov na mezinárodním
festivalu..AD FONTES'' v osečné u Liberce

.o-(^(:i
o |tl

\b
Bi l l iard c lub Bludov

V březnu proběh|y v krát
kém časovém úseku V
našem k|ubu dva význam-
né turnaje. Prvním z nich
by| již čtvrtý ročník B|udov
cupu, turnaje v ku|ečníku a
tím druhým by| druhý turnaj
všachu- Šachiáda.

Ku|ečníkového turnaje se
zúčastni l i  všichni přední
hráči našeho k|ubu a měli
tak po de|ší době moŽnost
porovnat svou r4ikonnost s
os ta tními .  Semi f iná|ové
dvojice tvořil pod|e očeká-
vání  Mar t in  Heděnec
Josef  Komenda a  Jan
Švesták - Tomáš Komenda.
oba  Komendové  s vé
soupeře porazi|i těsně 3:2

a ve finá|e potom opět, jako
jiŽ několikrát dříve, zvítézi|a
rozvaha stáří nad nadše-
ním m|ádí. M|adší Tomáš
prohrá|2:5.

Po roční přestávce naši
č|enové opět uspořádaIi
šachový turnaj. organizaci
této  akce  s i  j iŽ  ne|ze
představit bez pomoci pana
Dobeše,  k terému tímto
všichni ještě jednou děku-
jeme. Ce|kem přišlo změřit
moŽnosti suých mozkoven
šest šachistŮ. Hrá|o se
systémem kaŽdý s kaŽdým.
Zvftězi| Aleš Pernica' kteý
prohrá| pouze se šumper.
ským Vá|ou. Vítězi b|ahop-
přejeme a doufáme, Že i
příští rok se podaří turnaj
zorganizovat.

Uspěšný začátek
V neděli 13. května 2001

se konala na sportovním
areálu v Bludově první letošní
hasičská soutěŽ, a to v ka-
tegorii muŽů a ženv poŽárním
sporfu okrsku číslo 1. Závoď
obsahoval tyto disciplíny:
štafetu 4 x 100 m, běh l00 m
pÍekážek,požámí útok.

Celkovým vítězem souboj e
mužů se stalo družswo z Blu.
dova před Bratrušovem a Dol-
ními Studénkami. Rovněž
bludovské ženy porazí|y
družstvo z Dolních Studének.
Bludovští byli úspěšní i v jed-
notlivcích v běhu na 100 m
překážek. l místo získali
Roman Kamler '  Amál ie
Holoušová, 2. místo Jaroslav
Kulhaj ,  Jana Holoušová,

3. místo Iveta Musilová.
okresní kolo proběhne 2. čer-
vna V Hrabišíně. Cvičícím
mužům pod vedením Jiřího
Krejčího a ženám vedených
Jose fem Ko t r l ým p ře j í
členové sboru do nadcházející
sezóny mnoho úspěchů a
sportovního štěstí.

Sbor dobrovolných hasičů
v Bludově blahopřeje svým
členům k jejich životním
jubileím. Čestny' člen Fran-
tišek Kozák se dožívá 8l let
l. června 2001 abratrAntonín
Sedláček oslaví své 80. naro-
zeniny 4, června 200l.

Do dalších let jim členové
sboru přejí hodně pevného
zdraví a spokojenosti.
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