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Stará škola . radnice

od listopadu letošního roku si začneme zlykat rta to, Že
budova ''Staré školy'' se po velké rekonstrukci stane bludovskou
radnicí, ve které bude sídlit obecní uřad' Myslím si proto, že je
právě nyní vhodné si připomenout historii této budovy'

Poďe archivních záznanfitby|a zde postavena pťwenni
zděná školní budova v roco 1776, tedy před' 225 |eý. liž
po dvaceti letech přestala tato školní budova vyhovovat a byla
proto v letech 1803 - 1805 ažpo záHady zbourána apostavena
na stejném místě nová přízemní budova. Z původní budovy
zrolr<l L,776 se dochovaly pouze sklepy azáú<|ady. Uchovaly se
i doklady o nríkladech na tuto stavbu, které činily 1301 z|atych.
497 z|aých bylo z kostelních peněz, 200 z|aých, dříví a pra-
covní sílu dodala obec a zbytek uhradil hrabě JosefKare|zeŽe-
rotína. Půdorys budovybyl již tehdy stejnýjako je dnes.

Zajimaý je íďaj, že v roce l842 navštěvovalo školu 330
žáků, které učíli pouze dvaučitelé.

K další velké přestavbě došlo v roce 1 864, kdy byla budova
opět sffiena a ponechányjen sklepní prostory a č,ástpÍizemí a do
května 1 866 byla postavena již j ednopatrová školní budova. Do
roku 1873 byla škola dvouřídní, pak měla tři třídy a od roku
l 883 čtyři třídy. Jelikož se zvyšoval počet žáků i tříd, škola svou
kapacitou nestačila, školní výuka pro některé třídy probíhala
i v jiných budovách (obecní dům, Chudobinec). V jedné třídě
by|o až 90 žáku. Tato tíživá situace byla vyřešena stavbou nÓvé
školní budovy - 'Měšťanky.'- v roce 1908. od této doby zffatila
původní školní budova na ýznamu a začaLo se jí říkat ''Stará

škola''.
Jako vedlejší školní budova pak sloužila škola až do roku

1988, kdy byl postaven a uveden do.provozu noý školní
pavilon' od té doby byly ve staré škole už jen školní dílny
asklad.

V 90. letech se pak zrodla myšlenka přebudovat ''Statou

školu',, v té dobějiž pro školství nepotřebnou, na obecní uřad.
Tento záměr se po několikaleté projekční pÍipravě začal
uskutečňovat od roku 1999, kdy obec uvolnila do té doby
užívané kancelrířské místnosti na zámku pro poťeby rodiny ing.
Karla Mornsteina, jemuž byla v restifučním řízení vydána jedna
polovina zámku. Vzhledem k tomu, že přestavba ''Staré školy''
na radnici byla řešením v důsledku restituce, poskytlo
ministerstvo financí obci velkorysou finanční pomoc ve ýši 6,5
milionu Kč, tedy asi 60Yo potřebných ná{<ladů. Jelikož obec
neměla dostatek prostředku na úhradu zbývajicich nákladů,
roáoďo zastupitelstvo obce 4. 6. 200l o přijetí úvěru, kteý

umožní dokončení stavby a uvedení radnice do provozu na
přelomuříjna a listopadu letošního roku.

Jak už to bývá, vyvolala rekonstrukce radnice nutné další
změny a stavební úpravy v jejím okolí. Silnice od kostela po faru
byla téměř zničena po předchozím budoviíní plynofikace,
vodovodu a po ukládríní telefonních kabelů. Došlo proto i na
rea|izaci již několik let připraveného projektu obnovy mísbrí
komunikace ve zhruba stometrovém úseku ulice Jana ŽiŽky,
včefirě vybudování oboustranného chodníku. Tuto stavbu
provádí jako investor Správa a idržba silnic Šumperk, která je
vlastníkem této místrí komunikace, s 50% finanční účastí obce.
Do silničního tělesa bude uložena dešťová kana|izace a též
kabelové rozvody elekhické proudu, což r'možní odstranit
vzdušné vedení z budovy radnice a betonové sloupy v j ej ím okolí,
zejména z.prostoru Kižovatky u kostela. Budování úplně nové
komunikace se provádí proto, že v tomto úseku nebude vedena
splašková kana|izace, takže veškeré inženýrské sítě jsou již
uložené v zemi, a tato komunikace by měla bez dalších zásahů
přečkatdloúáléta.

Jelikož kabelizace elektrického vedení musí bý provedena
v uzavřeném úseku, bude uskutečněna až po budovu kultumího
domu. I když tato kabelizace z technického hlediska nebyIazcela
nezbytná, je její provedeni již v nynější době vkladem do bu-
doucna, neboť by k ní stejně v nejbližších letech muselo dojít'
ato pravděpodobně s vyššími nríklady než nyní'

Součástí dopravního řešení ve sťedu obce je i parkoviště
u radnice a postupná úprava cesý kolem kostela od radnice
ke ''konzumu'' a kultumímu domu. Z této cesty se ale letos podaří
uskutečnitpouze první úsek mezi kostelní zdi aradnlci.

Na závěr je jistě správnÓ položit si otazku, zda se
zasfupitelstvo obce rozhodlo správně pro finančně naročnou
opravu radnice a další stavební úpravy středu obce' Názory na
tuto otrízku jsou různé. ostatně ani rozhodování zastupitelstva
nebylo jednomyslné. Myslím si ale, že budoucnost vkáže, že
zastupitelstvo roďrodlo prozfuavě a rozurnně. Architektonicky
hodnotná budova radnice i upravené okolí výrazně zlepší vzhled
středu obce, ale umožní i daleko lepší podmínky pro práci
obecního uřadu a tím i zlepšení služeb občanům, pro které obecní
uřad pracuje. ostatně v minulosti se tradovalo a platí snad stale,
že chlouboukaždé obcebymělabý škola, kostel aradnice.

JUDr. Josef Sedláček

Pozn. 
starostaobce

Údaie o historii staré školy byly převzaý od Mgr. Drahomíra
Polácha (Stavebně historicbý prttzkum č.p,l95 - listopad 1994)
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Usnesení z jednání zastupitelstva

obce Bludov č. 19 konaného
dne 3. 9. 2001 v Kulturním domě Bludov

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
238lzl0| - ryrávu starosty o kontrole úkolů
239lzl01 - ryrávupracovní skupiny ve věci ''Slaboproud na
akci Radnice"

Zastupitelstvo obce souhlasí:
240lzl0| . s přijetím úvěru ve Úši 1,300.000,-Kě na
financování akce ''Kabelizace NN a Vo ve středu obce
24|lz/0| - se změnou branice katastrálních území Bludov a
Radomilov tak, že z k.ú. Bludov bude začleněna do k.ú.
Radomilov část parcely původního pozemkového katastru
č. 292 o výměře 4I| |T12 pod podmínkou, že vlastník této
parcely bude se změnou hranice k.ú. souhlasit

Zastupitelstvo obce schvaluj e:
242lzl01- zprávu o činnosti rady obce v době od 4.6.2001 do
3.9.2001
243lzl01- zprávu o hospodaření obce k 31'8.2001
244lzl0| - zajištění úvěru v celkové Úši 4'650.000,.Kč na
akci ''Radnice'' a na akci ''Kabelizace NN a Vo ve středu
obce,, zÍizenim zástavního práva na objektu radnice
245lzl01 - rozpočtové zrněny na straně příjmové úvěr
l,300.000,-Kč a na straně ýdajové 

''Kabelizace středu
obce'' 1,300.000,-Kč
246lz10t - provedení následujících rozpočtoých zrněn:

na straně příjmové:
daň z příjmůfyziclých osob ze zóvislé činnosti + 300.000'.Kč
daňzpříjmupróvniclýchosob + l00.000,-Kč

na straně qýdajové:
regulace topného systému v kulturním domě I 3 0, 000,-Kč
projekty 300.000,-Kč

247 l Z l 01 - provedení následuj ících rozpočtových změn:

na straně příjmové:
dotace na autobusové čekarny
snížení ýdaj e na vyrowlóní přeplatku
záloh za dodóvlru tepta SBD Šumperk

na straně výdajové
pískoviště v MS
autobusové čekárny 6 kusů
oprava zídlql u kostela

243.000'-Kč

448.000,-Kč

50.000'-Kč
486.000'-Kč

78,000,.Kč

248lzl01 - ryrávu o hospodaření společnosti obecní lesy
Bludov s.r.o. k 30.6.2001
249IZto.|' - smlouvu o sdružení finančních prostředků obce
Bludov se Správou a údržbou silnic Šumperk s.p.o. na opravu
statní silnice IIV01119 vkm0,000 - 0,l15
2s0lzl01- prodej parcely č. 305 o výměře 112 m v k.ú. Bludov
Františku a Aleně Mikulovým za dohodnutou kupní cenu
5.850'.Kč

Zastupitelstvo obce mění:
25|lzl0t - své usnesení č:.227 /Zl01takto:
zastupitelstvo. obce souhlasí s přijetím úvěru ve ýši
3,350'000'-Kč na dokončení akce''Radnice',

Zastupitelstvo obce ukládá :
252lzl01' - radě obce zjistit, kdo je vlastníkem opěrné kamenné
zdi ukostela s plotem

Termín: pÍištizaseďániZo Zodpovidá: JUDr. J' Sedláček

Zapisovatel: Růžena Janíčková

Za správnost vyhotovení: Gabriela Svatoňová

ověřovatelé: Petr Lukáš
Anna Krišová
Ing. Pavel Ston (místostarosta)
JUDr. Josef Sedláček (starosta)

83., . t uzutra nišÍ:Sl"ffiB,.:#lTNÍiEPablIKy s| prurunrgrar
uNE 2ó.|0. 200| V |8:00 Ít1DtN PIthŽENÍrr vENcE K ruÍilN|KU PADtýctt,

UMIZORNENT
obecní úřad upozorňuje občany, že svoz
komunátního odpadu bude od 24.9.200|
prováděn každý čtvrtek až do konce
měsícedubn^2002.

odbór životního prosťředÍ
Ilana Tglárová

PRODEJ ZEilTEDETSKE PUDY
Z pověÍeni rady obce sděluji, že je zvažována možnost, že pro
usnadnění pruběhu komplexních pozemkových úprav
probíhajících v katastrálním území Bludov, by obec Bludov
mohla vykoupit určitou výměru zemědělské půdy.

Žaaamproto vlastrríky zemědělské půdy v k'ú. Bludov,
kteří uvažují o jejím prodeji, aby sdělili písemně na obecním
uřadě Bludov, jakou výměru a za jakol cenu jsou ochotni
prodat.

JUDr. Josef Sedláček
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petui' s. ro.
Sobota 6.I0.,
Útery 9. 10.
Pátek 12. t0.

s"ioo 13.10.
Nóocte 14. 10.
Pátek l9. 10.

16:00 hodin
19:00hodin
06:00hodin
tZ:l0trodin.

19:00hodin
18:3Óhodinl
18:00hodinl

PozUÁÍtrA ilA ní'E|r 200l
Dětská diskotéka
Vinobraní
Zájezd do Polska. Klodzko
Záiezd' do Nloravského divaďa olomouc na''Prodaná nevěsta'
Dobročinná akademie P OCKROCKU
Koncert KPH v sále zámku . Pražské trio
Zahájení výstavy s vyhlášením výsledků
soutěže.

Výstava bude zpřístupněna 20, 6,- 'i. l0. v pracoyÍrí d,,y od 8 .
a neděli 22. t0. od 10 - 16 hodin.

17 hodin a v sobotu 21.10.

operu

výfvarné

Kulturní dům Bludov Vás zve na

U sOBOrU ó. řflno 200| u |9 hodin

Kuhurní dům BIudov
pořádá |||. ročník přeh|ídky dětských a m|ádežnických kapel a jednottivců do |8 |et se zaměřením na folkové,

trampsk6 a country skladby s názvem

FOTRE IIT.
Sobota 3. l is iopadu 200|. Koncert s diváckou soutěží zaěíná vo |4 hodin.

Záienci o Íčast v přehlídce se mohou o přihlášku a podrobnó informacg oblátit na Ku|tulní dům B|udov,789 ó| B|udov,
te|.0649/238|77, E-mai|: kulturni.dum@bludov.cz. Příjem přih|ášek do20. října 200|.

Kruh přátel hudbg Bludov
uvádí v rámci Hudebniho feslivalu

PR"AZSKE
Kl rvl RNI

TRIO

Nedě|e t4. října 2oo| v |8.3o hodin
v sá|e zámku B|udov

oň
ArnošÍ 8Ířížek - kIavír

Jiří Klika - housle
Daniel Veis - violoncello

- vslupné 2o,- Kó -
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Pokud budete mít v době aď26. do 3l. října alespoň trochu času, zajděte shlédnout ýstavu
v Kulturním domě Bludov. Výstava, na kterou vás zvu' se vlastrě bude skládat ze ří expozic, které mají

společného jmenovatele, a to obec Bludov.
Jednak budete mít možnost shlédnout výtvanré práce dětí z mateřské a zákJadnr školy na téma ''Bludovské

památky'' a z nichvybrané oceněné vítěntéprácezkaždé kategorie.

Dále si prohlédneíe a můžete žakoupit dvě-nové pohlednice Bludova a nové i starší propagační materiály a upomínkové předměty,

knihy s.bludovskou tématikou apruvodce Šumperska
aJesenicka.

V neposlední řadě vás určitě zaujme expozice nerostu
bludovitav.ýrobkuzněj. J.D'

5..€ťaáaca

*". ::j..É.

Bludova, kde se Bludovit těží.

Dvě nové pohlednice Bludova vydány místním
infortnačním střediskem při KD Bludov říjen 200l.

František Kďpar

IW|TÍ;,##;;#:
| ffi |zíerufr9v[atys.

=
0?,l:l(r"t!s1tu ao 40.$rcn ut

přejírnanžetfra iv{agďa ďýnoaé Ív{tifn[ a loo,

JosefBittner

sí4,, pna. oíěaaanl ,á/4aa4Ír u &a./aaě

,nar,,Ir.p,a,nr(a'Ér,,a 
" 

rl1aa 2oo| uláaí:

Soural Vladimír
Matějíček Josef
|íLkoud Anna
Kašpar František
Březina Antonín
Bittner Josef
Sedldčkoaó |aroslaoa
Bldha losef
Matysoad Amdlie
Hrochoad Anežka
Maturorld Františka
Diaišood Marie
Kaapil Erantišek

Za škalou 740
8,lct:ětna 76
Na Viskóch 673
Školnt zos
U lklbníčIu 1'35
št<atnt szs
Husoaa 461-
V Potokách 206
\ana Žtztcy lzz
Špalkaaa 224
Husoaa 457
Lózeňskó 396
Noad Dědina 9

70
70
75
75
75
75
80
80
82
86
87
9L
93
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/a,lúga/n41an'e9el,k;ia,,a
ó4!ó80. ne,ru

uwí4oa,odnoll,

Bludoran 2O01
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Zlata svatba
Dne 6,řýia zoot os[ar,i Ž[awu srl,athuwauze[e

ňer&a aRerófuanň
ooda[sicb tet sylo[erne[1o Života jivn,ylŤeji vunofio

[^ky, štestí, zby aví a,por ozwněvn
synové zbenéh,1arcs[aa aJan s rcbiuavni,

vnoučata ! arch, o mqRaDeŘ, P eÚ a a rvtar ek.Q."t"''f ts[áx" o*taoi
lne z1. ííina 2oo/ gÉ Eo. nanozeninq,

b" JJia,l, LtJt ptqt Lpíí zlryagí-
o to.Éooou áuíeoní foioJu a žíqotní z[ón

i"Í,á J.""7
L'ny 4ono oQ/ěoo * man.žefem,

,,,ily o{oJn'o, 5aía a Q"xnu[o.

9,o 2ď. ýh2 2?a/ ,,,á,;/,o-

%7**>"*,Ý",,,*/,y-,.-,--
"uloh,/iú':á,(2" 73 áŽ

9o á-á,o/ ás o,* 74z,,frúž
eá,ail,

,",a/,š":#a a /e7z a.,oá)rzzzú

Zlatá svatba

Dne 27' října
2001

manželé Květoslava a Wadimír Souralovi
50 let společného života,

Hodně láslE 4 porozumění do dalších let jim přejí dcery
Květoslava, Wadimíra, Alena a Soňa s rodinami,

ynoučata
Marcela, Petr Pavel, Miroslav František, Evg a Lucie.

ZLATT s,I/AŤBy
2001- os[aaíz[atou saatíu a ts[uďor)ě třimartže '( pary. lsou to:

martžeb feríinnní a Zíenfra I(utfojoai, ZtraceruÍ 1-06,
martže[e,l/kďiÍflir a IQlětoskaa Sourabai, Za Šfubu 7a0,

a manže[e.losef a Zďerlfra Ív[azabai Šfutni 526,

Do íafšícftspo[ečrlycft tetitmprqerne froínězďraaú ksry, Porozurflěrtí, to[erance,
raíosti a žiaotníÍu oPtiÍnisrÍa,

S ú or pro 0 6 cins k zd[ežitosti ts[uíozl

vzPocnÚ)K^
Prázdný domov, smutno je v něm ...
zůstóvó jen vzpomínka a v oěích slry.
Dne 3, listopadu 2001 vzpomeneme 4. smutné ýročí
úmrtí naší milované manžellg,, maminlry a babičlE, paní
Marie Schauerové.
Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí prosím tichou vzpomínht.
Manžel Antonín, synové Miroslav, Antonín a dcera
Marie s rodinami.

Dělaleme panu ThDr HynAnl
vft esnerovi, zp ěvólaim, hudebníkům,
panu Ing. Karlu Janíčkovi a,ušem,

kteří se.ýřtšlt rozloučit:s haší
maminlau, b,abičkou, prafi3bičkou

a ieitou, paní Annou.Indiciuou.
Rói diryy In,dro.u a a,,I{tr; i š ov a.
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Zósluhy mlsného jazyku hraběte
Zerotína

Sudetskó reneta.

Byl to pro zámeckého zahradníka Jana
Marka vellql kámen úrazu a tíživé myšlenlry ho
provázely na každém kroku, Poslední hrabě
Žerotín na Bludově si tolik oblíbil Ananasovou
reneht, žejinéjablko ani nechtěl vidět a stálejen
Marka vyzyval: ,,Tak k čertu, kde máte tu
Ananasovou, to budu čekat věčnost? Neumíte
vypěstovat dostatek plodů, které mám tak rád,,?
Marek, jinak sebevědomý člověk s širolqlm
rozhledem, známý svou přísností, ale i spra-
vedlivostí k personálu zahrady, jen žmoulal čepici
a stóle a pokaždé opakoval: ,,Když u nás a v širém
okolí též každý stromek už mladý odejde na
rakovinu kořenů, nevím už, co bych udělal, abych
vám vyhověl.,, A vždy to končilo stejně: ,,No nic
ve zlém, tak běžte a přemýšlejte, jak toho čerta
vyhnat."

Je s podivem, že zahradníknezkusil jednoduché
opatření - měl t,ykopat těžkou jílovitou zem
a do velké jámy navézt humusovitou, písčitou
půdu' V ní by kořeny rakovinou netrpěly. ovšem
dnes známe mnoho věcí, Heré jsme před sto leý
nevěděli.
Kudy Jan Marek chodil, tudy nad problémem
přemýšlel, až ho napadlo, že zkříží Ananasovou
s Kanadskou renetou, s Parkerovým jadernáčem
a získané semenáčlry ještě s Gdaňslcým hranáčem.
Získat takovým způsobem odrůdu, která by
uspokojila Žerotínův mlsný jazyk nastavený na
Ananasovou, bylo ovšem naprosto pošetilé, navíc
to byl úkol na mnoho let, herá hrabě nebyl ochoten
čekat. Ale vyšší ovocnóřská moc zřejmě ocenila
nezměrnou zahradníkovu snahu a pořádně mu
pomohla. ovšem než se tak stalo, musela se
Ananasová reneta vozit na Bludov až ze sadů od
Znojma. Na dobré náladě to Markovi zrovna
nepřidávalo.

Jan Marek nakonec vybral dvaadvacet
kříženců, splňujících alespoň částečně jeho
představu. Jeden byl nlóšť nadějný a zahradník
z něj bral rouby, posilován stále silnější vírou, že
nakonec hraběti, Heý mu občas doporučoval
věnovati Se více květinám než pokřiveným
semenáčům, udělá radost a opět získó jeho přízeň,
Ty nejhezčí stromky křížence vysadil na nejlepší
chráněné místo zahrady - předvellql skleník. Ještě
štěstí, že odrudu narouboval na další stromy.

Jednou odjel do města a hrabě přikázal podomlcům,
aby to roští, na které hosté často poukazují, vykopali,
vyho dili a nahr adili kv ětinami.

Nova odruda neměla v prvních dvou letech,
zřejmě vlivem nepřízně počasí či určité genové
neusazenosti, až tak ýrazně dobré plody, aby se
Marek odvážil nabídnout je místo Ananasové' Ale
třetí rok se jablka opravdu vydařila, byla krásně
žlutá s červeným žíháním a tečkami, se žlutobílou
dužninou ýtečné chuti. Bohatá úroda dávala tušit,
že se Markovi podařilo vyšlechtit velice plodnou
jabloň, což se v dalších letech v míře vrchovaté
potvrdilo.

Bylo těsně před Vánoci, když Marek, ldeý plody
nové odrudy často ve sklepě ochutnával, usoudil,
že už dozrály do chuti, jež je možná lepší než oyoce
Ananasové. Vybral na ošatku ý nejlcrásnější a do-
nesl je Žerotínovi. Ten s lEselým obličejem jedno
vzal, opatrně ukousl, ale záhy sejeho tvář roztáhla
do úsměvu: ,,Tak oni to, Marek, přece jen dokázali,
všakuž jsem si myslel, že se z toho pomátnou',,

Marek měl duši vlahou, plnou štěstí a požódal
pana hraběte, aby mu pomohl najít nějalq; vhodný
název.

,,Dovolil bych si, prosím, navrhnout Bludovská či
Markova reneta. .. "

Hrabě se na něho přísně podíval: ,,To by byl moc
slavný a už by se mu třeba nechtělo zakládat záhony
a kopčit ruže. Vědí co, bude se jmenovat Sudeten
Renette, to je přiléhaý název, heý bude příznivě
přijat i za hranicemi.,,
-Marekvyvalil oči, protože takoý název by ho anive
snu nenapadl, a byl mu dokonce pělcrtě proti srsti, ale
odporovat se neodvážil. A tak vznikla Sudetská
reneta, velice úrodná odrůda, herá pěstovaná
v soudcích a jiných nádobách, obalená plody,
vzbuzovala obdiv na mnolých ýstavách. Pěstovala
se výlučně na kordonech, palmetách a v malých
volných tvarech. Při důrazném včasném protrháv ání
se dařilo vypěstovat dostatečně velké ovoce, Pro
vysokolcrneny, nanichž se nedalo protrhávat, plodila
Sudetská ovoce malé. odrůda se u nás hodně
rozšířila a byla i tržně úspěšná. Dnes už najdeme
strom jen vzácně a možná je to škoda, že se jí
ovocnáři tak brzy vzdali. Právě pro pěstování
v nádobách na balkonech, terasách a výstavách
měl a ýj im ečně přízniv é vl as tno s ti.

Z lvtihy P avl a Chob o ts kého
,, P říb ěhy s l avný ch o drůd,,

t

t
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pŘrnay or,nu,
- V řijnu budeme vzpomínat vznik nového státu v Ewopě -
Ceskoslovenska. V matrikách je uváděno datum narození,
zatímco datum úmrtí je již v jiných záznamech, protože
většinou člověk neumírá na tom místě, kde se kdysi narodil.
Narozeniny také bývají jinak vzpomínány než výročí smrti. Je
to přirozené. Proto také málokdo vzpomene s nějalcým
nadšením datum rozpadu našeho mladého státu.

V roce 1918 vzniklo několik noých státu, rovněž tak
vznikla nová politická zÍizeni, Místo císařství a království
nastoupily republiky. Byla to tak nová uspoÍádáni, že sejejich
obyvatelé měli hodně učit žít v jiných poměrechnežžili dosud.
Na to se však většinou zapomínalo, a to i přes vnoky mnoha
rozumných lidí. A zdá se, že se ještě ani dnes nemůžeme
prokázat nějahým uměním žít v demokracii. Je pravda, že
demokracie byla přerušena zásahem cizích mocno sti, žekažďá
v álka a kažďý nrrat p o skytuj í pří ležito st nep o ctivým zn euživ at
dtrrrou situaci. A ještě něco. Naučili jsme se dobře dívat na
minulost? Každý na ni můžeme mít svůj názor, vždyť ani
historikové nejsou jednotní' Slavili jsme svátek svatého
Václava, kterému se vyčítá, že se smířil se svjm nepřítelem a
raději odevzdávaljakési výpalné zato,že nedošlo ke zničení
Čech.Zacbránil tak česlcý národ i za cenu zháty své popularity
u budoucích historii<u a krítiku. Ale podívejme se nato, zdaby
dnes někdo ve světě vzpomenul statečného, ale zaniklého
českého národa. Vzpomene jen málo historiku na to, že kdysi
žili Vršovci a Slar'rríkovci. Zaníkly i národy v jiných zemicha
kdo na ně vzpomíná? A nebude to asi dlouho trvat a zmínka o
Indianechbude knalezeníjen ve slovnících.

Ale má toto všechno výzrram pro nás a pro dnešek? Má. Učit
se z dějin je naší povinností a nikdo se této povinnosti nezbaví.
To ovšem nentamená, že každý musíme vystupovat na
náměstích a tržištích jako to kdysi dělávali antičtí filozofové.
Ale každý můžeme přesvědčovat kolem sebe. A nejen
můžeme, ale musíme v zájmu budoucnosti lidstva. V současné
době se mnoho diskutuje o nejbližší ivzdáIené budoucnosti.
Ale tak se musíme zamyslet nad tím, že budoucnost má svoje
hluboké kořeny v minulosti. A naši potomci budou sklízet to,
co jsme jim zaseli. A nemusí to být jen zrričené životní
prostředí, ale také zničená morálka, což je podstata toho, že
lidslcý život nemá u mnohých lidí cenu. Kdysi bývaly atentáý
jen na vojáky, policisý a politiky. Nelze t5rto atentáý
schvalovat, ale dnesjsou obětmi atentátu i nevinné děti, o nichž
říkáme, že jsou budoucností nejen jednoho národa, ale celého
lidstva. Máme tedy naděj i na dobrou budoucnost?

Je krásné a dobré, že lidstvo vzpomíná na oběti teroru.
Nedalo se tomu všemu však zabránit? Lidstvo si vždy až příliš
pozdě uvědomuje, že odporovat začátkum je lepší než léčit
nezhojitelné rány.

Máme tedy ještě čas? Máme, je lepší začit později než
nezačítvůbec.

ZdeněkMerta

Tób o r nevy zpytateln éh o p o časí 3 0. 6. - 1 3. 7. 2 0 0 1

Spalující sluneční žár, jenž nás hnal pod lavory s
ledovou sfudenou vodou, se sřídal s husým deštěm, před
kterým jsme se schovávali do stanů. Večemí bezvětří a ticho
dalo jen tušit noční bičování vichrem, před kteým jsme za

světla petrolejové lampy vykopávali stožár ze země. Po obědě
jsme podjasným a bezmračným nebem odcházeli zchladit své
rozpá|ené nohy k řece, aby nás při náwatu chýil ten nejhorší
liják' jalcý se za celou dobu vyslqrtl. Skutečně tábor
nevyzpýate|ného počasí. Každá kapka deště nám ale dala
vychutnat si krásu slunečního svitu a vyrržít každé drahocenné
minuty denního světla nejen k užitečné práci, ale i mnoha
hrám, soutěžím a turnajům.

Té práce už letos
nebylo tolik, vždyť jsme
znovu tábořili v Cotkýli ''Na

Stráni'' a konstnrkce kuchyně
už stála. A to, co zbýva|o,
zv ládt i  š ikovní skaut i
postavit tak rychle, že nám
zbýva|o více času na bry. A
tak jsme mnohokrát prožili
radost, jako když třeba
sestřelíte všechny plechovky
nebo trefite všemi šípy terč,
abyste se stali vítězi střelec-
lcých závodů. Mnohokrát se
nám i sevřelo srdce, to když
jsme schovaní ve vysoké
trávě doufali, žebi|ý osadník
strážicí farmu nezahlédne
naše bílé teniskv v této chvíli
indiánské mokasíny, vyčuhující zpod keříku. Naplněni
očekáváním jsme doufali, že.se nám podaří vhodit alespoň
dvacet míčku do tábořiště . toť zápa|né šípy, jež mají whnout
střechu farmy v plameny. A co teprve to napětí' jestli se mé
družině podaÍi zvitézit v dnešním úseku celotáborové hry?
Kdo z nás asi bude nejrychlejší, komu se podaří dopadnout
zloducha zvaného Neviditelný, tajemného pistolníka se
zjizxenoufráÍi,na nějž visí pod býčí lebkou už pěkně dlouho
zaýkač? Kdo získáod šerifa odměnusta dolaru?

Nakonec se to podařilo družině Svišťů, což je
historický úspěch. Však její rádce Jakub Straka, br. Medvěd,
byl vyhlášen nejlepším rádcem tábora! Jméno Straka asi nosí
štěstí, neboť Radomír Straka, br. Tichošlápek, kromě toho, že
se stal ''kytičkářem'', stejně jako na loňském táboře vyhrál
bodování jednotlivců. Však se také nejčastěji honosil tifulem
Čestneho billyho, kladné postavy naší óelotáborové hry.

Nebyl však jedin;im, kdo slavil úspěchy. Dvě vlčata
splnila zkoušku Tří bílých tesálcu a jednomu skautovi se
podařilo složit zkoušku nejtěžší - zkoušku Tří orlích per. Můj
obdiv patří i všem' kdo zdámě dokončili náročnou ''dvounoční

expedici,'' korunovanou deštěm a grilovaným kuřetem, jež za
to stálo' Ještě drsnější byl ale ''noční 

ýsadek'' těch nejstarších,
kteří byli v jedenáct v noci se zavázanýma očima odvezeni až
zaKrá|íky, aby sami našli cestu zpět a do večera druhého dne se
vrátili.

Táborem nevyzpýate|ného počasí a našlapaných
výprav jsme završili činnost 2. oddílu Bludovit v minulém
školním roce. Aleje tu opět záíi anás čeká nová práce, nové
výpravy, nov éhry a zanéjalcých deset měsíců noý táb or| Zda
bude alespoň stejně našlapaný jako ten letošní, zá|eži jen na
naší píli a snaze. A kdo se chce přesvědčit o tom, že budeještě
lepší, ať se přidá! Informace na vjvěsce před klubovnou
(u zdravotního střediska).

Za2. oddílBludovit
Jaroslav Petřík- Australan.

Bratr Filip Horlcý dokončuje
Drsný kanadslcý ďevorubecký
závod sťelbou ze vzduchovky.
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Spolek zahrádkářu
Tímto nán:tem se pyšní letošní skautslcý tábor

1. dívčího oddílu Stražkyně přátelství. Nádherná laajina okolí
Cot$rtle hostila čtnráct rlní dvanáct skautek a světlušek spolu
se čty.řmi vedoucími. Holky navštívily jako novinářské ťýmy
nejrůznější kouý světa, aby tam zaž||y nezapomenutelná
dobrodružství spolu s domorodý.rni obyvateli. Samy poznaly,

že napsat reportiů a vydělat si pár cot$rtek (tak se jmenovala
táborová twdá měna) není práce nilrÍerak jednoduchá. První
den se ocitly mezi zrrepřátelenými keňslcými kmeny, dále
pomáhaly zacbránit brazilský prales, lovily australské
klokany, které si pak samy připravily, byly při vlakové loupeži,
ale také šly s americkou smetánkou do divadla, v Kanadě se
naučily spolu s Eskymáky chýat ryby, v Itálii se spolu se
slavnými modelkami zučastnily módní přehlídky. Celkem
naše reportérky navštívily dvanáct zemí, nepočítaje cestu
kolem světa. Poslední den tábora vza|y,své celotáborové
reportáňe aodletěly luxusním letadlem na tiskovou konferenci
na Havaii. Letadlo i se svými pasůéry se však zřítilo do moře'
A jak to dopadlo? To vám hollqy rády řeknou samy. Jistě se také
rády nnini o sých kuchařslcých schopnostech, na něž jsme
byly odkazani celých 15 dní. A jistě nezapomenou na
',raníčlgl'', nástupy, prohlídky stanů, plnění zkoušek, večery u
kamen, večerní pohádky či na Z|atého slavíka, kouzelnou
babičku, opičí dráhu, Riskuj milion...
Z tábora si každý odvezl spoustu sých výrobku - tričko,
výrobek z |ďlže, kachlenku, slámovou figurku, ruční papír,
kouřový otisklistu...

I když nám počasí příliš nepřálo' pro většinu byl tábor
novinářů nejlepším táborem v životě' Táborem, o němž
reportáže budeme psát svjmi skutky celý život.

užpo 46. pořádal výstavu svých výpěstku v Kulturním domě
vBludověvsobotuaneděli 18. a 19. srpna'

Vystavovat po tolikáté anamenáužvic než haďci.
Je to povinnost
uspořádat
přehlídku toho
nejlepšího, co
každý znás
vypěstuje. Ikdyž
tento rok svými
extrémy počasí je
k pěstitelům
skoupé, dokáži
všichni díky
svým

zkušenostem vypěstovat zdravou zeleninu i ovoce a květiny'
které všichni společně obdivujeme.
Už je hodně těch, kteří po vzoru ciziny pěstují na balkonech,
terasách a kolem domů plno krásných květin. Všichni jsou
v pěstování v trutrlících a různých nádobách úspěšní. Jejich
domy, terasy,
lodžie, balkony jsou
v záplavě květu
veselé a krásně
barevné. Kdo
miluje květiny,
nemůže být špatný
člověk. Chci
poděkovat všem, co
ýstavu připravili'
tj. zahrádkďům
i všem ostatrím
přátelům. Jmenovitě chci poděkovat p. Blaženě Divišové,
p. Frantovi Pecháčkovi za jejich dlouholeté zkušenosti, které
námvžďy moc pomohou.
Zazapt$čené květiny p. Jarce Skokanové, Zďence
Skokanové, Evě Krátké, Jarce ondráčkové a p. Elišce
Zatloukalové. P. Jiřímu Frankovi za jeho laásné miláčky'

které s námi
každou ýstavu
předvádí. Panu.
Oldovi Frankovi
za dovoz
a odvoz všeho
zbožina
ýstavu. Moc
děkujeme.

Zahrádkáři měli
p ř is líbeno, že

zahradníci ze zahraďnictví u zámkll' obohatí výstavu
profesionální expozicí, ale slovo nedodrželi. Moc nás to
mtzelo, protože jejich odmítnutí přišlo ažtenpátek, kdy se
ýstavapřipravovala.

Výstava byla v rámci našich možností růmorodá. Ti,
kteří se přišli podívat, ji hodnotili slovem lrásná. Všem
zahrádkářům, návštěvníkrim a milovníkům květin děkujeme
zapodporu naší činnosti.

Za spolek zahrárdkžň:ů,
předseda Sokolová Jitka

I
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Bludovská pionýrská skupina nabizí již několik
let pro děti školou povinné letní dětslcý trábor
v Hynčicích pod Sušinou za cenu, která je celkem
přijatelná, hlavně díky tomu, že všichni vedoucí zde
practjizcelazdarma.

Vedle běŽných tríbomických činností, jako jsou
vylety' soutěže, vycbázky,hry, táboráky aj., bylletošní
pobyt motivován životem Indiánů. Mladí Indiáni
soutěžili s vlastnoručně vyrobenými šípy a oštěpy,
tábor zdobily totemy a tiíborem létaly indiánské
přezdívky. Z ce(otátborové hry ''Indiánské léto'' si
všichni odnesli plno zážitlď a poznatků.

Navštívili jsme Bystřiny, Staré město pod
Sněžríkem, Náwší, Pevnůstky a ti zdatnější i Kraliclcý
Sněárík. Užili jsme si také lesních plodin, hlavně
malin' V blízkém potučku jsme si mohli zap|avat
několik temp díky hrázi, kterou někteří z nás trvale
obnovovali. Voda j e zde ale j en pro otužilce. Ubýování
je ve zděné budově, a|e zéqemci, v případě pěkného
počasí, mohou spát ve stanech.

Poděkování patří všem, kteří nám na taboře
pomáhali a hlavně všem vedoucím.

J. D.

Pohlozením nq duši se stql v poňoětí 24' z6fi
koncert KocÍónovcr lnrorteto, no němŽ ňošÍ předď
interpreti uvedli čóst děl J' Hoydno o A. Dvořáko. Přes
nepřízniv'ý čqs se sešIo d.osti posluchočů, kteří mohli
bez ostychu i konverzovqt s hudebníky v komorním
prostředí bludovského zómku, coŽ není. možné pň
oÍÍcidlních koncertech největších rozměni.

A co nós čekó v říjnu? V neděli 14. říjno v 18.30
hodin se předstoví opět ncr zómhi ProŽské klovírnítrio.
Pro jeho výbornou úroveň mu bylo otevřeno pódio
světo. V roce 1994 všok zemřel violoncellistq Jqn
Zvolónek, kterého nqhrqdil vynikojící Vóclov Jírovec.
Avšok i tody zosóhlq nepízeň osudu cr no sklonku
minulého roku nóhlou smrtí odéšel Í tento urněIec.
Dnes hroj e vÍoloncello Dqniel Veis.

Zo klovír zosedne Arnošt Střížek.o nct housle
bude hrÓt Jiří lQiko. A my tímto zv.eme všechny, kdoŽ si
chtějí zpíjemnit jednu podzimní neděli'

-mI-

PczoiR!
- Znnllrn Í pĚrsrÉtp rlil Eě|l Íl]o

KRotJZKtJ v urERý ?. Řfin n ?oo| vE |1 HoDIil

upozomměmí"
Kďdou sobofu od T8 fudh

Utuareredokdhffituro
m6fuďffimgffimÚ"

Zveme Vtíl do Kulturnilro domu
Bludov

no dobročinnou okodamii
P0cK R()CKU ve prolpěch

zrjklodní škoIy
5c+|0LÁ-v!vÁ 0.P.5.

v lobofu 13. řino 200l v 19 hodin

vltupné 40,. Kr
. občarltvaní lombolo, ouk(e .

l l
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Bludovská pionýrská skupina mbizí již několik
let pro děti školou povinné letlrí dětshý tábor
v Hynčicích pod Sušinou za ceflL, která je celkem
přijatelná, hlavně díky tomu, že všichni vedoucí zde
pracují zcela zdarma'

Vedle běžných tábonriclcých činností, jako jsou
vý|ety, soutěže, vycházky,hry, táboráky aj., bylletošní
pobý motivován životem Indiánů. Mladí Indiáni
soutěžili s vlastlroručně vyrobenými šípy a oštěpy,
tábor zdobily totemy a táborem létaly indiánské
pŤezdívky. 7 ce(otáborové hry ''Indiánské léto'' si
všichni odnesli plno zážitků a pomatků.

Navštívili jsme Bysřiny, Staré město pod
Sněáríkem, Náwší, Pevnůstky a ti zdatnější i Kraliclcý
Sněžník. Užili jsme si také lesních plodin, hlavně
malin' V blízkém potučku jsme si mohli zaplavat
několik temp díky hrázi, kterou někteří z nás trvale
obnovovali. Voda je zde ale jen pro otužilce. Ubytování
je ve zděné budově, aIe zájemci. v případě pěkného
počasí, mohou spát ve stanech.

Poděkováni patši všem, kteří nám na táboře
pomáhali a hlavně všem vedoucím.

J. D.

Říjnový koncert
Pohlczením no duši se uo, ;..o.iá éIí 24, zúŤí

koncert Kociónovo lisrorteto, no němž.lncrši přední
interpreti uvedlÍ čóst děI J. Hoydncr o A. Dvořóko' Přes
nepíznivý čos se sešIo dosti posluchoě , kteň mohlÍ
bez ostychu i konverzovot s hudebnífu v komorním
prostředí bludovského zómku, coŽ není možné při
oÍicÍóIníchkoncertechnejvětšíchrozměrů' .. ..

A co nós čekó v říjnu? V néděIi 14' říjno v 1B'3O
hodin se předstoú opět ncr zómku Prožské klcrvírní trio.
Pro jeho výbornou úroveň mu bylo otevŤeno pódio
světo. V roce 1994 všok zemřel violoncellisto Jon
Zvolónek' kterého nohrqdil vyniroiici Vóclov Jírovec.
Avšok i tody zosóhlo nepřízeň Ósudu o.nq sklónku
minulého roku nóhlou smrtí odešel i tento umělec'
Dnes hroje violoncello Dqniel,Veis.

Zo klovír zosed'ne Arnošt střížek cr no housle
bude hrót Jiň l{iko. A my tímto.zvpme.všechny, kdoŽ si
chtějí zpíjemnit jednu podzimní neděIÍ'

-ml-

upozomměmí.
Blffiou soboW ocl TB fudh

Ufuarere do kdfomnfo doru
aoffiďffimffimÚ"

Zveme Vríl do Kullurního domu
Bludov

no dobročinnou okodemii
POCK ROCKU ve prolpěch

zóklodní školy
sc|l0LÁ-VIVÁ 0.P.5.

v lobotu 13. řino 200l v 19 hodin

vltupné 40,. Kr
. občerllvení, lombo|o, oukce .- Znnnrn Í pĚrsrÉno rnY:n,y^

KRollŽKu u ÚrrBý ?. Řftnn ?oo| vE |1 |]oDIIl.
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b ěr p apíru, texti|u, že|ezn ého šrotu.
V pátek 5. října 2001 se koná v hasičském

u sběr papíru a textilu' v době od 15 do
8 hodin. Papír pouze sv ázartý .

V sobotu 6. říjnaproběhne sběr Že|ezného
rotu. Připravte před dům již v pátek 5. října.
ontejnery budou tentokrát přistaveny
uze na 3 místech: pod kostelem, před

bchodem u Nealka a v hasičském areálu.
Akci pořádají pionýři.

KultunruÍ oŮu BI-uoov NneÍzi lešrĚ
NĚxolIx vot-NÝcn rrÍsr Nn zÁ.'EzD Do
PoLsKA - KLoDzKo. ÚrenÝ 9. to. 2oot,
oDJEzD v 6.00 HoD. oD KD. Cerqn |to,'Kč.

Firma JURKA vás zve k nákupu
levného textilu dne 1 5. 10. 2001
do ku|turního domu od 8 . 17 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

HODY
v Bludově v neděli ďne2I.Ííjna2001

PRODEJE V KUIIURMM DOME BLUDOV:
Pondělí 1. 10. textil
Čtvrtek 4. 10. v 19:30 hod. prodejní přednáška
Pondělí 15. l0. levnýtextil
Středa 24. 10. textil

Nové výkonné počítače
s vypalovačkou

CPU AMD 750
RAM 128 MB

HD 15 GB
CD-RW Sony 32x8x4x

Skříň ATX, klávesnice, frYš, FD 3,5''
VGA 3D AGP, Monitor 15", repro 120 W

Modem a zvuková karta zdarma
cena17200,- Kč, s DPH 20990,-Kč

ává DAT Bludov, Dr. Březiny 786, tel.:
238703,0723 /286460

Komponený lze dohodnout i jiné.

DremovÁ HuDBA BruoovĚorra
a a 9 9 - ax^B|z| ÚEslC xErour YoLl.Ycl| t|sl Do AuToEUsU

ra VÝsraw ovocc A ZE|.GNINY
- Flonr (Dromouc"

ooo:zo |2" ňí.lmr 2oo[ v 9"3@ HoDll.
oo Kurrunríno DonU BtuooY'

G:re ?O; xč ze cl3n, AuToru3tr tu l zlřt.
Fiuúirv U 'A].A ŽvÁěrra r:r:233 3oQ.

Sbor pro
občanské
zdležitosti
a Bludozlě

a roce'1976.
Proní sedící
zlna je paní

Anděla
Pechóčkoad.

Omlouudme se
za mulné
informace

a minulěm čísle'

:

,

Plodóm slovební porce|u . Bludov .
Koste|nívÍch . l200m" . krósné místo.
ceno 25o,- Kč/m" . spěchó
te|. : 0ó49 / 238656, 0606 / 7 7 7 921

VÁŽeruE z*x*zNtcn.
JEŠrĚ JsTE str NtrROZHÓDilY NJrVŠr .Í\/rr

P okud nall štíz:íte ko smetické studio
v měs;ících říjnu a tistopafu, ilostanete
malý ddrek a zdrooeň budete zařazeni
do s|osorlánÍ o ddrek pod stromeček.

KOSMETIKA pracovní doba:
Po: ZAvŘENo
ut: 8.00-12.00 13.30-18.00, t1ij*::il,1.0*

St; 8.00.L2.00 . 13.00-17.00
Čt' 13.30-17.0ó
Pá: 8.00=12.00 13.00-15.00

Bludovan l0



oBEcNi t.pšy BLuDoV s.R.o.,8. xvĚŤNA 8I, tsLUĎÓv

Lesní a okrasná škotka nabíziz vlastrrí vwobv kvalitní sazenice
í ,a. lesního smrku, buku, dubu ( s listem o původu sazenice )

. od..1ostlqr: olše, j avoru;.3orovice..Ěernó atd.. .::]:
o (,LlIL,DL.|s'y. UIĎE'' J.lv(,I Ll' tJt,ll

o okrasné dřeviny: thuje (30 cm), červený buk, habt borovice zak'rs|é, kleče,
smrk, omorika, pichlaý aj.

str$isnqn y7bízít5rto služby:
o zahradni realizace

r prořezávky ovocných stromů
o stříháni živychplotu

o práce s křovinořezem a pilou

Středisko zahradnictví pŤijímá objednávky na:
dušičkové vazby.

L Y  '  I  V I  I  Y

N OVa STUZDa pro.ODCany:
o výsadba hrobů klasická i okrasnými dřevinami

, /  l t  \ t
t / . t l t / l \ l  -  |  . . v r t

Il a,I,.B Zcrravotnt poJtstovna
(t/'( g METAL-ALTANcE

oznomujeme yŠem nošim klientŮm, zójemcŮm o přeregistroci, zdravotnickým zařÍzenÍm

Bludovan 2001

o obchodním portnerŮm otevření

kontoktního místo v BL|lDoVĚ, kullurní dŮm - přízemí

ÚrednÍ hodiny: koždé pondělí 10.00 - Ió.00 hod.

Využirte možnosti bezproblémové registroce a zde poskytovaných služeb:
. rggistroce nových klienŤŮ
. hlišenÍ změn v pojistném vztohu
, informoce k příspěvkŮm pojišŤovny no zdrovotně-preventivní progrqmY (plovoní, mosÓŽe,

posilovno, rehobilitace, ontikoncepce, ozdrovné pobYtY dětí o mlqdeŽe, sportovní
prohlídky, fixní ortodoncie, otd,)

, pokladna (vYplocení příspěvkŮ no preventivní progromy, úhrody pojistného somoplÓtci,
OSVC)

. pojištění na cesý do zahraničÍ

Telefon: 0737 l ó8752, E-moil: info@zpma'cz, Www,zpmo,Cz

i

KuuruRNí oůnn Buuoov
NABíZí voLNÁ mísva NA zÁďEzE Eo Fousma. Ku@ozro .

v soBoTu 2Q. [[. 2oo[' oDďEzE v 6 mootn| oE KDo cENA [[@o. Kě.
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Start první kategorie:
V 10:00 hodin

7. říirrcr 2ool
x!!!. m@čnsffre
.ďěŽGGrf;€H@> zffiv@>DuUí-l \- ( .---t \- \

VšGGH }f;mTG@@m!í

BLUl'GDl'slíT

Místo kon ání:
Koupaliště VIčí důl Bludov

Prezentace:
Od 8:30 hodin
Dé|ka tratě:
1,6 - í3 km
Ceny finančnía věcné.


