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W I?Rí||IY z oBEcNínoÚŘfrDo

Zastupitelstvo obce schvaluje:
327lzl02 - ověŤovate|e zápisu pana V|adimíra Sourala a paní Annu

Krišovou.
328lZ/02 - doplnění programu jednání o bod 6 i) exekuce

pohledávky vriči spo|ečnosti Exprofit s. r. o. a bod 7 f)
závěrečny rlrčet obce Bludov zarok200|,

329|Z/02. doplněn! program dnešního jednání zastupitelstva obce
330|Z|02 . zprávu starosty o činnosti rady obce od l l. 3.2002
33|lZ/02 - zprávu o hospodaŤení obce k 3l. 5. 2002
332lZ/02 - tyto rozpočtové změny: poŽárni vodovod - 340 000'- Kč

opravy místních komunikací - 200 000'- Kč
plynofikace |okality: Kostelní Vrch'' - 420 000'- Kč
zábrana u fotbalového hŤiště - 40 000'. Kč podmíněné
získáním dotace ministerstva financi ve v!ši l mi|. Kč
na dofinancování akce radnice.

333lZ/02. uzavŤení směnné smlouvy mezi obcí B|udov a manže|i
Ing. Pavlem Holínkou a Ludmilou Holínkovou na zá-
k|adě které pŤevedou manŽe|é Ho|ínkovi do vlastnictví
obce Bludov svtij pozemek p' č. 292312 orná prida o
vlměŤe | 554 m2 v k. Ír. Bludov a obec Bludov pŤevede
do vlastnictví manže|ri Holínkovlch svrij pozemek p' č'
292018 orná prida o vyměŤe |554 m2 v k. . B|udov,
DaĎ z pĚevodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem
směnné sm|ouvy do katastru nemovitostí uhradíkaŽdáze
smluvních stran z jedné poloviny'

334lzl02 - prodej časti p. č. 2496l| o vlměŤe 82 m2 v k' ri. B|udov
manŽe| m Petru a Danie|e KovaŤíčkovfm za kupní cenu
4 100'-  Kč.

335lzl02 - uzavŤeni směnné smlouvy mezi obcí B|udov na straně
jedné a manŽe|i Františkem a Karlou Kronichovymi
a Josefou Krejčí na straně druhé' kterou obec Bludov
smění svrij pozemek p. č. |723/4 o vyměĚe |5 m2 za
pozemek p. č. |7|912 o vlměÍe 15 m2 vše v k. ti.
B ludov.

336lz102 - uzavŤení směnné smlouvy mezi obcí Bludov a paní
Kami|ou Novotnou, kterou obec B|udov pŤevede do
vlastnictví Kamily Novotné své pozemky p. č' |,12514
o vlměŤe 22 m2 a p. č. |72515 o vlměŤe 65 m2 a pani
Kami|a Novotná obci Bludov svťrj pozemek p. č, |72212
o vymčŤe 22 m2 vše v k.ri. B|udov s tím, Že Kami|a
Novotná zap|ati obci B|udov částku 3 300'. Kč.

33712102 - koupi pozemkri v k. ri. Bludov zapsan;fch na listu vlast-
nictví č. l685 jako pozemkry ve zjednodušené evidenci
(PK)' a to p.č. 604125 o vfměŤe 3591 m2, p.č.72913 o
v1ÍměŤe 3 797 m2, p.č. |725l| o vlměňe 3845 m2, p. č.
|72513 o vyměŤe 6683 m2, p. č. |726 o vymčÍe 529 m2,
p.č. |727 o vyměŤe 709 m2, p.č. |73413 o vlměŤe 5 676
m2, p.č. |,I38l| o vlměŤe 4|,I2 m2, p. č. |73812 o
vlměÍe 4 298 m2 a p. č' |.l38l3 o vlměŤe |77,I m2 od
Marie Tunysové za kupní cenu l00 000,. Kč splatnou ve
čtyŤech ročních splátkách počínajíc rokem 2002.

338/Z/02 - schvaluje bez p|atny pÍevod p' č. 686 o qfměŤe |40 m2
v k. ti. Bludov z České republika - okresního Íadu
Šumperk na obec Bludov.

339|Z|02. zprávu o hospodaŤení společnosti obecní |esy Bludov

340/2t02 -

34uLt02 -

342t2/02 -

343t2t02 -
344t2t02 -

s.  r .  o.  v roce 2001.
smlouvu o provedení exekuce k vymoŽení poh|edávky
obce Bludov vriči společnosti EXPRPOF|T s' r. o.
pňistoupení obce Bludov ke Svazku obcí Mikroregionu
Šumpersko.

zakladatelskou sm|ouvu Svazku obcí Mikroregionu
Šumpersko.
stanovy Svazku obcí Mikroregionu Šumpersko.
pŤistoupení obce B|udov ke Svazku obcí Mikroregionu
Hanušovicko.

345|Zl02 - Stanovy Svazku obcí Mikroregionu Hanušovicko
346/Z102. pŤedložen! návrh obecně závazné vyh|ašky - Ťád veŤej-

ného pohŤebiště.
347lZ/02 . závěrečnf čet obce B|udov za rok 2001 .
348/Zl02 - finanční pŤíspěvek TJ Soko| Bludov ve v!ši 7,5 tisíc Kč

na stŤechu hosp. budovy u tenisov1/ch dvor
z Podp rnlch programri obce.

Zastupitelstvo obce mění:
349/Zl02. usnesení č. 304lZl02 takto:

Zo schvaluje poskytnutí prijček z FRB pro tyto občany:
Glozovi, Bludov 422
40.000'- Kč (zatep|ení obvod. pláštč RD)
Hubáčkovi. B|udov 776
30.000,- Kč (obnova stŤechy)
Bryxovi, Bludov 364
l50.000 ,. Kč (pŮdní vestavba)

a dá|e poskytnutí p jček z ''Fondu obce vytvoŤeného v
rámci Programu poskytování státních p jček na opravy
bytového fondu pro rok |997 pro občany postiŽené
záp|avami', ve smys|u změny obecnč závazné vyh|ašky'
kterou zastupitelstvo obce schváli|o 26. 2. 200| těmto
občanrim:
Feit Pavel. Bludov 30
70.000,- Kč (obnova stŤešní krytiny)
Kotvanovi, Bludov 192
70.000,- Kč (obnova stŤechy)
Zatloukalovi, Bludov 364
70.000,. Kč (obnova stŤechy)

Zastupitelstvo obce stanoví:
350/Zl02. počet č|enri zatupitelstva obce Bludov pro pŤíští volební

obdobi 2002 až 2006 na l5 č|enri.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
35|lzl02 - |) odměny starosty a místostarosty se ponechávají

v dosavadní v1fši
2) odměny č|enri Zo se stanoví v maximální v!ši

pod|e v|. n. č' |2212002 Sb.
352/Zl0z - poskytnout č|enťrm Zo další odmčnu za l. polo|etí roku

2002ve v!ši po|oviny měsíční odměny' pŤičemŽ častky'
kten.Ích se vzda| Starosta a místostarosta, včnuje obec
jako dar TJ Sokol B|udov na Ťešení vytápění sokolovny.

Zastupitelstvo obce navrhuie:
353/Zl02. aby Svazek obcí Mikroregionu Hanušovicko byl pÍej-

menován na Svazek obcí Horní Pomoraví. Zastupitelstvo
navrhuje rozšíŤení pŤedmětu činnosti tohoto Svazku
zejména o zpracováni a rea|izaci integrovaného projektu
celého Mikroregionu, revita|izaci nivy Ťeky Moravy,
rozvoj turistiky

Zastupitelstvo obce rušíl
354|Z|02. ze dne 25.3.2002 usneseni Zo č.3|8lzl02.

Zapisovatel: Ing. Jan Šaj - tajemník oÚ

OvěŤovate|é: VladimírSoural
Anna Krišová

Ing. Pavel Ston
místostarosta

JUDr. Josef Sed|áček
starosta
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Míslní ÍozhIas a vcÍeiné osvětleni
obecnímu riŤadu Bludov se podaŤilo po delší době zajistit firmu, která opravila místní rozh|as v celé obci. Není však

vyloučeno, Že prisobením povětrnostních čijinlch vliv nedojde k individuálním poruchám. Žádáme proto občany naší obce
o spolupráci _ oznamte nám, prosím, pŤípadnou nefunkčnost amplionu obecního rozhlasu, a to na tel. č. 06491301436, pan
Volek. PŤi hláŠení poruchy je tŤeba sdělit své pŤíjmení a dále o ktery amplion se jedná (ulice a číslo popisné).
o tutéŽ spolupráci Vás Žádáme i co se tyče veŤejného osvětlení v rraší obci. obecní žad Bludov

Komp|ikace pÍi svozu 0opelnic
BohuŽel jiŽ po několikáté Se svoz popelnic v naší obci neobešel bez komplikací.
Ne poprvé se stalo' Že auta zaparkovaná v uličkách mezi domy brání vjezdu popeláŤského vozu. Termíny pro SvoZ popelnic jsou
pevně stanoveny _ v současné době kaŽdy sud;/ tyden ve čtvrtek. Žádáme proto obyvatele _ Ťidiče všech hlavně jednosměrn;/ch
či sleplch ulic v obci (napŤ. Kroupova!), ale ikomunikací ostatních, aby na nich své automobily neparkovali anebránili tak
bezproblémovému svozu komunálního odpadu. obecní Ťad Bludov - správní odbor

Ku | t u rn í  dum B l udov
a  Sbo r  p r o

občanské zá |ež i tos t i
Vás zve na

Posezení
v zdhÍadě

Pěveck! sbor CANZONETTA Bludov
a dechov! soubor BLUDOVĚNKA

srdečně zvou na

YzP0iltÍNI(0YÍ: oDPotaDND
K IIPÁI,INÍ unrnl JÁNÁ IIUSÁ

v sobotu 6. čeruence 2002
na Učitelském vrchu (Vlčktiv kopec).

Zaěátek v .l7 hodin.

Program:
o projev starosty obce
o zapá|ení slavnostního ohně
o koncerl dechové hudby B|udověnka

Občersfuení zajištěno.

Koná se za pÍíznivého počasí.

Neděle 1. záÍí2002
zač,átekve 14 hodin

Program:

. ' 'Meče, blesky' '
.  vystoupí AKADA

. hudba k pos lechu i  tanc i
BIudověnka

. bohaté občerstvení

. ko|o štěstí

. vstupné dobrovo|né -

l(olToÍtNl olcNl(o

So a Ne 17. a 18. srpna
Ct 15. srpna

So 31. srpna
Ne 1. záíí
Út 3.záÍí

-Vfstava zahrádkáÍ
19 hodin -Vystoupenímexického souboru v rámci

8-9 hod.
14 hodin
'17 hodin

mezinárodního Íolklorního festivaIu Sumperk 2002
-X.ročník V!š|apu za bludovsklm špekáčkem
-Posezení v zahradě
-Koncert KPH. A. H|avsová aj. Ko|manová

(zpěv. klavír) - zámek

Ku l t u r n í  dum B l udov
a  Sbo r  p r o

občans  ké zá |ež i tos t i
poŤádá

N.4nž4;l. wsupu
zA BLUDIIySKI/I,I
špewcreu

Sohota 31. srpna2002

T r a s y : 7 a 2 0 k m
Start ze zahrady za KD

v 8-9 hodin

PŤi návratu opékání špekáčkri '
dárek pro nejmladšího a nej.
staršího ričastníka, koná se za

každého počasí.

. vsTUP voLNÝ -

Kulturní dtim Bludov poŤádá zájezd
do Moravského divadla olomouc

na premiéru operety
Jacquese Offenbacha

Enrrus v PÍgEgvĚTí
V pátek 20. záÚí 2oo2

Odiezd od KD Bludov v 17:30 hodin.
Cena za cestu a vstupné 170'. Kč

P ihlášky v KD B|udov

O .e,,, ,'O....,:,4,,,,,O: O, 'O 'O ,(1, ,,O' .O'
a$tiiiiš.;. i.pbi&:ě tí. i i. 1i a|ib .. h:i ilěgé.i
o orÍeovi, je to karnevul pln! vtipu,
duch:a a krtÍš.n1,;gh n|elodií. riž.premiéra
2!:.:.|ž{ini..:.78s8,i.!..y ..taft.lfi,:1sP',,!š 

.lť,..;že.;b.:hí
ii, a'pš ula....l..s ou č ai n d ... kr iti kla ;,| L,í bi l . s e
orfeus pro: všechno. Hudba, prÓza,
:taičé);..tb..:..iš,é:|:.:b,;tb;::tek..š.amoť.žějmě;
jasné,.véšélé. vtipné, elégantnt d nenu-
cen$ a korunou všeha - kankán.,,

ooooooooooa

Bludovan 3



Dne 17. července 2002 se ve zdraví doŽívá
naše maminka, babička, sestra a teta, paní

/lzJarie /andtouá
krásnt1ch 90 let.

V červenci os|aví:

Brezinová Zdenka
Markovská Kristina
Kozáková Anna
Musil Karel
Kozáková Marie
KunČarová AneŽka
Dvorák Otto
Jí|ek JarosIav
Sa|ák LeopoId
JandIová Marie

V srpnu os|aví:

SnáŠe|ová Marie
Straka Ladislav
SkoumaIová RŮŽena

Komenského 655
V Potokách 219
Nerudova 631
8. května 37B
Ztracená 105
B. května 75
Lázenská 356
Na Hradě 96
VanČurova 620
Husova 456

Na Ba|oně 9.|
Špa|kova 53
DruŽstevní 302

75
80
BO
B1
B3
Ó I

87
BB
90
90

a

I

Dne 21. července 2002 os|avísvé
50. narozenlny

naše mi|á manŽelka. maminka
a babička, paní

NactěŽcta Motyková.
Do dalších let jípŤejeme hodně štěstí,

zdravÍa spokojenosti,
Manžel, syn, dcera s rodinou, vnučky

Lucka a Veronika.

Naše milá oslavenkyně, do dalšÍch let Ti pfejeme vše nejlepší,
hodně štěstÍa hlavně stálé zdraví,
Za všechny gratulanty dcery JindÍiška a Stanislava s rodinami.

Dne 20. července 2002 os|aví
s(/é 50. narozeninu

naše maminka, manŽo|ka a babička, paní

tarmÍ|a Rašparouá.

Do dalších let jí pÍejí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a život-
ního optimismu manžeL dcera Simona s rodinou a syn Martin'

'Í.sÉ*.]q

80
o l

B9

Z,Iatd sztatba
14.6.2002 oslavi|i 50 |et společného

Života

Ew I a LibuŠe

Sbor dobrovoInlch hasičŮ v B|udově
blahopieje svému čestnému č|enu

bratru

yaros[artu li[kovi
kirho 88.uarczewutun,

které os|aví28. července 2002.

Sbor mu p|eje do dalších let hodně
zdravía spokojenosti,

wiukleror'i.
Vše nejlepší a hodně zdravíjim do

dalších let společného soužití pŤejíděti
s rodinami.

K blahopťáníse pŤipojuje i Sbor pro
občanské záležitosti.

Dne l. července 2002 je to jiŽ 5 let, co nás opustila
naše maminka' paní

Marie Maturová.
Všem, kteŤí jí věnují tichou.vzpomínku, děktjí synové

s roatnamr.

Dne 8. července 2002 uplyne l rok, co nás navŽdy opustil
náš tatínek

Oskar Hroch.
Za tichou vzpontínku děkujenle všenl, kdo ho znali a měli

rádi. S láskou a uctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 3. srpna 2002 vzpomeneme
2. smutného vyročí mrtí pana

Karla Kotrlého.
S laskou vzponlínaji manželka a děti s rodinami.

Kdo jste ho znali' vzpomeúte s námi.

Fotografie :apť čil pan Zdeněk Soural

Dvanáctého srpna uplyne 60 |et od smrt i  MUDr. Alo ise
Sloupenského. Narodil se 19. 6. 1868 a od l. l, 1897 zača|
v Bludovč ordinovat jako první zdejší obvodní lékď. ZemÍe|
|2. 8. |942. Z jeho podnětu a peněz šumperského mčšťana Ludvika
Vogela' ktenj' odkaza| bludovské chudině ce|é své jmční, by|
v letech |90| až 1904 postaven v B|udovč chudobinec (dnešní

Penzion). ordinace MUDr. S|oupenského se nacháze|a ve ,'vile
Libuši' ' ' najejímž místě stojí dnes budova Bludovské a. s.

Jarmila Divišova

Bludovan 4



B Lo DovsKÉ zfll,í t-| frvosTl
BLUDOV

W
Již jsme se seznámili s osudy čtyŤ kněŽí . bludovsk;Ích

faráŤťr p sobících v naŠí obci v minulém a pŤedminulém sto-
letí. Dnes se alespoĚ stručně zmiřme o kněžích - b|udovskych
rodácích.

Nedochovaly se záznamy ze starlch věkri o tom, kdo
z Bludovskfch se v dávnjch staletích věnoval duchovní dráze.
První' o kom to víme s jistotou' byl P. František Jiljí Ferdinand
Soural (l762-1806), syn zámeckého hospodáŤe (k|íčníka). on je-
diny z bludovsklch kněŽí - rodák , se stal v rodné obci faráŤem.

Z ěp. |63 vzešli v první polovině devatenáctého století dva
bratŤi - kněŽí. Byli to P. Rudolf a Josef Kašparovi. P. Josef
Kašpar zemŤeljako mlad;y kaplan ve Velkém Tfnci. Jeho bratr
P. Rudolf Kašpar (l82l- l896) byl jedním ze zakladatelr i
moravské pŤírodovědy. Na kněze byl vysvěcen roku l846.
Prisobil na několika místech' od roku |872 do roku l887 by|
faráŤem a děkanem v Holešově, Z jeho odborné pŤírodovědné
práce mrižeme uvést napŤ. zajímavou studii ''Bludovit neboli
Íak zvaná hornina silochroitová, nerosty a geologické poměry
v okolí Bludova''. Rudolf Kašpar to byl, kdo roku l884 po.
jmenoval zajímavou horninu, která se na|ézá v okolí Bludova,
jako ,,bludovit''. Je pohŤben na bludovském hŤbitově.

V roce, kdy byl na kněze vysvěcen P. Rudolf Kašpar, se na
čp. 288 narodil P. Jan DoleŽel. Na kněze byl vysvěcen v Brně
roku l873, primici slavi l  v Bludově l0. srpna téhož roku. Jako
kaplan a později ťaráŤ vystŤídal Ťadu míst' nakonec byl
děkanem v Rouchovanech.

P. Alois Umlauf se narodi l v Bludově roku l872' bohosloví
vystudoval v Kerku v Korutanech, kde byl také vysvěcen na
kněze a kde dále pťrsobil. Primiční mši slouŽi| 30, záÍí |894
v Bludově . AŽ do pŤevratu roku l9l 8 byl knězem
v Korutanech, poté se vráti| na Moravu - byl faráŤem v Holici
u olomouce a poté v LuboměŤi u Lipníka.

Podobn1/ osud mělP. Antonín BŤezina (l88l -|949). Narodi l
se 25. července l88l na čp. |62 - jedním zjeho sourozencri byl
pozdější historik obce PhDr. Jan BŤezina. Na kněze byl vysvě-
cen roku l907. Pro neshody s tehdejším faráŤem P. Františkem
Ermisem neslavi l  primici v bludovském kostele, ale u kostelíč-
ka Božího Těla. Jako kaplan a administrátor vystŤídal Ťadu
míst v Rakousku (orth, Hardes, Cahnov, Irschlag,
Hochvolkersdorf, VídeĚ - okrsek 2l). Deset let byl faráŤem
v Regelsbri innu (l9l l- l92|), v době první světové války by|
také zpovědníkem na známém poutním místě v Maria Ze||'
Poté se vrátiI na Moravu, kde byl postupně faráŤem
v Měronicích, Paskově, PĎovicích, Zděchově, Topolanech
a Rymicích. Po začátku druhé světové války byl jako vlaste.
necky kněz uvězněn v Brně v Kounicoq/ch kolejích. ZemŤel
rok po komunistickém pŤevratu l4' nora 1949 v Rymicích.
Pochován je na bludovském hŤbitově u hlavního kŤíže.

Dne l4. prosince l893 se na čp. l7 narodi l P' Karel Mansuet
Ston' oFMCap (l893-l965). Ten ve svych devatenácti letech
vstoupil do Ťádu menších bratŤí kapucínri, kde pŤiial své Ťehol-
ní jméno Mansuet. Na kněze byl vysvěcen 16. bŤezna l9l9,
primici slouŽil v Bludově 25.bÍeznatéhoŽ roku. Díky svému
kritickému a bystrému myšlení patŤil brzy mezi v;/znamné
postavy kapucínského Ťádu. (Pro jeho v tisku publikované kri.
tické názory na tzv. kněŽskou politiku strany lidové dostal
V roce |929 cirkevni zákaz publikování.) V roce |927 by|

prefektem Ťádového internátu v olomouci, v letech |930-|944
kvardiánem (kvardián Ťídí konvent - Ťádovy d m) v Sušici
a posléze ve Znojmě. od roku |944 by| vikáŤem a katechetou
v Kolíně' o čtyŤi roky později se stal kvardiánem v Rumburku.
Brutální zásah státu proti Ťeholím v dubnu 1950 zasahuje
i kapucínsk'/ rád, Kapucíni jsou steině .iako ostatní Ťeholníci
soustŤeděni do několika internačních k|ášter - de facto do
vězení. Devatenáct kapucínri bylo umístěno v nejtvrdším
z nich - v Želivu a mezi nimi i P. Mansuet Ston. Mohl se zde
potkat napŤ. s P. oldŤichem Koutnym, s P. Aloisem BŤezinou
či P. Jarolímem Adámkem. Později byl internován
v Králíkách. Na svobodu byl propuštěn aŽ v polovině
padesátych let. od té doby prisobil u Ťeholních sester ve
Ch|umu nad ohŤí' ZemŤe| 15. ledna |965, pochován je
v rodinném hrobě v Bludově u hlavního kŤíŽe. Novokněz
P. Jan Ston je spŤízněn s oběma posledně uváděnlmi kněŽími
. P. Mansuet je jeho prastrycem . byl bratrem jeho dědečka
a P. Antonín BŤezina je jeho praprastrycem - byl bratrem jeho
pradědečka.

Posledním bludovsklm rodákem, ktery v B|udově poprvé
vystoupal k oltáŤi Božímu' byl P. Alois BŤezina, CSsR (l905-
l984). Narodi l se 4' l istopadu l905 na čp.95 (eho otci a bra-
trovi se Ťíkalo ,,Dudák''). Vstoupil do Ťádu redemptoristu' na
kněze byl vysvěcen 29. června |932 v Praze' Primici slavil
5. července 1932 v Bludově. Byla to pos|ední b|udovská primi-
ční mše svatá na několik desetiletí. Po vysvěcení prisobil
v Ťádovém domě v Července, v letech l935 - l939 na vychod-
ním Slovensku v rámcitzv. vlchodního obŤadu (Ťeckokatolické
církve). Po vzniku Slovenského státu se vrátil do česklch zemí.
I jej v dubnu 1950 dostihla ,,Bartolomějská noc'' českych
klášterrj a Ťeholníkrj. V následujících letech byl internován
v Že|ivu. Po návratu na ,,Svobodu'' mu komunistická moc
odmítla udělit státní souhlas k duchovnímu p sobení. Žil u své
sestry v Zašové, kde také pracoval v zahradnictví. V roce l968,
v souvislosti s pol it ickfm oteplením, došlo k obnovení
Ťeckokatolické církve' která je v unii s Římem. Stát mu nabídl,
Že mu bude udělen státní souhlas, ovšem pouze pro tuto
Ťeckokato|ickou církev, která prisobila jen na vlchodním
Slovensku. Touha po moŽnosti Ťádné kněŽské sluŽby byla silná,
a tak P. BŤezina tuto nabídku pŤijal a vráti| se na místa svého
dávného prisobení. Na Slovensku p sobi l ve Stropkově
apozději v Brezničce, kde také 14. července 1984 zemŤel.
V obou těchto místech se projevil jako hor|iq/ past;yŤ, kten-Í
pŤivedl zpátky do jednoty s Římem Ťadu věŤících, kteŤí byli na
počátku padesátlch let nuceni pŤestoupit k pravoslaví.
UsmiŤoval mnohdy zdán|ivě nesmiŤitelné rozdíly tak, Že jej za
to dokonce ocenily tamní státní orgány. Pochován je ve
Stropkově'

Donedávna posledním bludovskym rodákem, ktery se zcela
zasvětil Kristu v kněŽské sluŽbě, byl P' ThDr. Jarolím Adámek,
CSsR (l9l5-l969). Podobně jako P. Alois BŤezina vstoupi l do
Ťádu redemptoristu a na kněze byl vysvěcen 29' června l94l
v Praze, Protože to bylo v období druhé světové války, kdy
Bludov patŤil do odtrŽeného sudetského ,Území, které patŤi|o
pŤímo do Říše, nebylo moŽné' aby moh| P. Adámek v rodné
obci slouŽit primiční mši svatou. Náhradou za B|udov mu tak
byl domovsky klášter v Července. Po vysvěcení prisobil
v oboÍišti. V červnu l947 dostudoval doktorské studium a byl
mu pŤiznán titul doktora teologie. Rok l948 proŽil pŤi studiích
v Římě (za jeden rok vystudoval dva ročníky), poté se vrátil
zpátky do vlasti - do oboŤiště. Stejně jako oba pŤedcházející
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kněŽí byl od roku 1950 internován na Ťadě míst republiky _

v Želivu, v Králíkách a jinde. Známym se sta| pŤedevším díky
své velké znalosti jazykri. Proto se v posledním roce svého
Života podíle| na ekumenickém pŤekladu Nového zákona. V té
době jiŽ byl znovu pro reŽim nepohodln!' a tak byl zaměstnán
jako drŽbáŤ objektu Domova postiženfch dětí v Horní
Poustevně, okres Děčín, kde také l8' prosince l969 zemŤel' Je
pochován v rodinném hrobě na bludovském hŤbitově. Na jeho
pŤíkladu \ze vystižně ukázat podstatu komunistického reŽimu.
Řeholník je pro věrnost své Ťeholi a pro Svou víru zbaven svo.
body a internován jako zločinec, vědec a velky zna|ec starych
jazyk je zaměstnán jako drŽbáÍ. Kdo máš oči ke čtení, čti,
kdo máš uši ke slyšení' slyš.

Tolik ve velké zkratce osudy bludovsklch kněŽí - rodákri'
Ti, kdoŽ stihli zemŤít pŤed druhou světovou válkou, Ži|iběžny

kněŽsky Život - ten by| kaplanem' jin! faráŤem a jin! zas
děkanem. Tragickf zlom pŤichází s druhou světovou válkou'
kdy je uvězněn P. Antonín BŤezina. Další kriminál . komuni-
stick! - se mu vyhnul moŽnájen proto, Že zemŤe| dŤíve, neŽ
pŤišly nejhrriznější rok1,. A ti, kdo ,,včas'' nezemŤeli? Směli
trpět pro Pána . všichni tÍi Žijici - P. Karel Mansuet Ston, P.
Alois BŤezina a P. ThDr. Jarolím Adámek. Spolu s nimi ovšem
i další bludovští rodáci . za všechny jmenujme Ťádovou sestru
Helenu Amátu Chaloupkovou (l910-l985), pŤedstavenou
laického Ťádu sester apoštolátu sv. Františka. Všichni měli
podíl na tom, že v oné hrozné době, kdy se ,jiŽ zrána stmíva-
lo'', zpiva|a ,,církev svému Pánu hrdinskou píseĎ lásky
a věrnosti''.

PhDr. Stanislav Balík

Primice v Bludově
V piedminulém čísle Bludovanu jsem psal o primiční mši svaté, která se v Bludově uskuteční. Bude ji slouŽit bludovsk;.f rodák -

novokněz P. Mgr. Jan Ston. Slavnost se bude konat v neděli 7. července 2002 v hasiěském areálu - na farské zahradě od l4 hodin.
Je to událost vyjimečná' v Bludově tŤicet let neviděná, slavnost všem otevŤená. Jste proto zváni všichni - věŤící i nevěŤící. Stará

lidová moudrost Ííká: za novokněŽsklm poŽehnáním se mají prošlapat tŤeba i dvoje boty. Ano' platilo to v dobách dávno minulfch,
kdy bylo kněŽí mnohem více neŽ v nynější době, platí to i dnes, kdv jsme na nového kněze pocházejícího z naší obce čekali pŤes
šedesát let.

PŤijďme všichni, pŤijďme v co nejhojnější míŤe, pŤijďme poděkovat zadar kněŽství a pŤijďme vyprošovat poŽehnání pro novokněze,
rodnou obec, kraj a celou naši zem.

PhDr. Stanislav Balík

usníRNfr

Květinám a rostlinám se |etos dosta|o vyznamného
uznání. Málokdy se stáVá, aby svět Vyznamena| někte-
rou rost|inu. Rok 2002je Rokem r že. Také repub|iková
rada ČZs vyzva|a své č|eny a organizace, aby věnovali
část vlstav expozicím rŮží.

Historie ukazuje, že rŮže je známa V rostlinné iíši
desetitisíce |et, jak potvrzují ná|ezy ÍosiIií . zkameně|in
IistŮ, ostnrj i části v17hon . Nejstarší zp|ávy jsou z Číny,
Mezopotamie, Pers ie, Egypta, Japonska a Indie.
Peršané napÍ. považova|i r ži za pos|a jara, zna|i vfrobu
rťtžové vody a perskÝ rŮžovy sad opěvova|i ještě
V novověku. Je známa Rosa persica - žlutá r že. Rťlže
měla v1iznamné místo i v pohanství.

Ve stiedověku byly na|ezeny dalšíbotanické druhy r ží
dodnes pěstovanfch. obl iba rŮŽí stá|e stoupa|a
a v novověku začalo zak|ádání r žovfch zahrad v iadě
evropsklch i mimoevropsk1ich zemích a cí|evědomé
šlechtění rŮží. U nás desítky odr d vyš|echti| jižv 19. sto-
|etí Rudo|f Geschwind. Postupně se rozšiiova| Sortíment
odr d, čítající dnes desítky tisíc. Jejich rozdílné v|astnos.
ti ved|y k rozdě|ení na skupiny pod|e jednot|iv1ich znakr]r
na velko- a mnohokvěté, parkové, pnoucí, k nimŽ
v posledních Ietech pi istoupi ly pokryvné, histor ické
a další. KaŽdy rok se objevují desítky nově
vyšlechtěnlch odrr]rd. Vznikají mezinárodní soutěžní
rozária (u nás v Hradci Krá|ové - 1970). Ved|e nov1ich

odr d se stá|e udržují některé, dnes už více než stoleté,
napÍ. bílá ve|kokvětá Frau Kar| Druschki z r. 1901. Dále
vznikají sbírky druhťt a odr d, napÍ. v Sangerhausenu
(Německo), kde jich nalezneme Více neŽ 7 tisíc.

R že je u./znamnfm článkem ku|turním. opěvuje ji
Íecká básniÍka SapÍo a mnoho da|ších básníkri pied
našim letopočtem aŽ po dnešek. Z našich básníkrj Jan
Neruda, Frářa Šrámek, S. K. Neumann, Vilém Závada,
Kare| BednáÍ a mnoho da|ších. Vlznamné místo má
v povídkách, |egendách, románech. Známá je povídka
oskara Wi|da 'Slavík a rŮže,, . Nezastupite|né první místo
má v |idové poezii, písních, hudebních sk|adbách. Nelze
opomenout ma|íŤství. JiŽ v nejstarších ma|bách minojské
doby (1600 |et pied naším |etopočtem) je častlm
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motivem. od ma|eb v iímsk1ich katakombách je stá|e
i v dnešní době piední květinou tvorby obrazu, Nutno
upozornit na r ži v numismatice a zv|ášť ve fi|ateli i, kde
je čast1im námětem známek celého světa.

R Že má své místo i v heraldice š|echty, Ve znacích
star ch i nov1ich měst, napi. rod RoŽmberkŮ s pěti|istou
rŮží, Havftov nebo Hodonín. Nem Žeme pominout vyz-
nam rŮŽí v parÍumerii, vlrobu o|eje v Bu|harsku, a|e ani
v kulináiství, jako je marme|áda, víno a da|ší.

R Že je běžně a ve|mi mnoho používána ve vázání
a aranžování květin. Květy čerstvé, sušené nebo Vymra.
zované (zbavené vody, anižby změnily tvar a barevnost)
se používají stá|e a hojně do svatebních kytic všech typ ,
kytic dárkov17ch pro každou pÍíleŽitost. Rt]Že je jedinou
květinou, kterou mr]Žeme darovat ke kaŽdému svátku
blízk ch, k osobnímu i pracovnímu jubileu, Vyznamenání,
nebo pouŽít pii kaŽdé v znamné události. M žeme je
darovat ženě, muŽi, m|adym, starfm, rodičťlm, b|ízk1im
i piedstaven1im, aniž bychom nepotěšil i. Toto není
moŽné u žádné jiné květiny. Uplatní se stejně pri
slavnostní, vese|é i smutné udá|osti.

R Že jsou v znamné pro veÍejnou ze|eř a zahrádky.
V parcích se uplatnípÍedevším botanické druhy a odrrlrdy
tvoÍící větší a vyšší keie, vysazené jednotlivě nebo ve
větších skupinách, opakují kvetení, po odkvětu se samy
zbavují květních p|átk a vyŽadují Íez jednou za více |et.
Dále se up|atní jako pokryvné na svazích, si|ničních
tělesech, jako zábrana neŽádoucích prrirchodri
vytvoÍením nízkého, hustého, trnitého porostu bohatě
kvetoucích keŤŮ.

Na zahrádkách jsou rŮže samoziejmostí, piedevším
keiové a stromkové, a|e také pnoucí na besídkách a per-
go|ách. Největší podí| tvoŤí velkokvěté odr dy.
Do pÍedzahrádek jsou pěkné i mnohokvěté odnidy.
Up|atní se na skalkách, pěstují se V nádobách
a miniaturní odr dy zdobí okna a ba|kony. Vybrané odr dy
kvetou pii správném Íezu i tÍikrát za vegetačníobdobí.

Proč se tak vfrazné podí|í na z|epšení životního
prostŤedí? Je to mnohotvárnost druhr]r a odrrjd, tzn. keie
r zně vysoké, ve|ké, husté, popínavost některlch odr d,
možnost tvarování na nízko -, po|o - i vysokokmen, tvar
deštníkovit1i . vysoh./, moŽnost vyvazování a vedení
na pergo|e, besídce i j iné konstrukci. Vyžadují péči
u mnoho - a ve|kokvětfch každy rok Íez, odstraĎování
odkvet|1ich květtj, na zimu piikrytí, hnojenía pod|e potre.
by za|évání.

Konečně poslední a nejd |eŽitější jsou v|astnosti
květtj, tzn. opakování kvetení, ve|ikost květenství i jed-
not|iv17ch květt]t, jejich tvar, rych|ost rozvíjení, nepieh|ed-
ná šká|a barev, dé|ka stopky, v ně, trvan|ivost nebo
měnivost pÍi odkvétání i ve|ikost, mnoŽství, tvar a barva
trn - ostnŮ a ve|ikost a barva šípkti. V nepos|ední Íadě
je pÍednostídlouhověkost keÍ po vysázení.

Vše uvedené, i kdyŽ nevyčerpává dtivody piednost.
ního postavení r Ží, opravřuje k závéru, Že rŮže si
zasluhuje zv|áštní ocenění, kter1Ím je ,,Rok 2002 - Rok
rŮže,,,

Doc. lng. Bohumil Jaša, CSc.
(ze Zpravodaje hortiklubu pťevzala Jitka Sokolová)

,.ll

Den děffi
V letošním roce se spojilo několik bludovsklch spolkri

aorganizací, aby pŤipravilo pro děti zábavny a bohaty program
k jejich svátku. Sbor dobrovolnfch hasičri poskytl prostory,
kde se ce|é zábavné odpoledne odehrávalo. Dále pŤipravili
prodej bohatého občerstvení, vystavu hasičské techniky
a zaj ist i l i  ukázku zásahu. Za velkého zájmu veŤejnosti
pŤedvedli členové profesionálního hasičského sboru Ze
Šumperka vyproštění zraněné osoby z havarovaného osobního
automobilu. Kulturní drjm zajist iI další program celého
odpoledne: hudbu s pruvodním Slovem, koně na projíŽd'ku
a vystoupení skupiny historického šermu BarbaŤi s ukázkami
soubojri. Místní organizace CSSD pŤispěla ''kolem štěstí''.
Clenky Sboru pro občanské zá|eŽitosti se postaraly o hlídky
u vstupu a na startu pohádkového putování.

H|avní nápl odpoledne pŤipravila Pionyrská organizace'
Jednalo se o Pohádkovou pouť _ soutěŽní putování dětí od
pohádky k pohádce' kde děti na 10 stanovištích (U Sněhurky,
Vodníka' Perníkové chaloupky a dalších) plni ly soutěŽní
koly. Za splnění dostávaly razitka a na závěr si je mohly ve

směnárně proměnit za cukrovinky. Část s|adkostí věnovala
pani Závodná s kolektivem, za coŽ děkujeme.

Poděkování patŤí dále firmě Schauer - nábytek za zhotovení
podIožek pro jednotlivé hlídky. Největší dík však patŤí dětské-
mu kolektivu, kter! se sám zŤekl moŽnosti soutěŽit a získat tak
sladkou odměnu a v maskách pohádkovych postav po celé
odpoledne obětavě asistoval u jednotlivych soutěŽí'

Po celé odpoledne panovala na hŤišti vyborná nálada. PŤálo
nám dokonce i počasí, KaŽdá sloŽka se zapojila dle svfch
moŽností a dík tomu se podaŤi|o pro více neŽ 200 dětí pŤipra-
vit pěknou os|avu jejich svátku a nabídnout nejen bludovsklm

Foto J. Divišová

dětem aktivní zábavu. PŤišla i
z bludovskych |ázní.YěÍim, že
kteŤí je doprováze|i, odcháze|i
a v dobré ná|adě.

Ťada pŤespolních a také děti
nejen děti, ale i . iej ich rodiče,
společně z oslavy spokojeni

a2
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Že součástí naší obce jsou Léčebné lázně Bludov, víme
všichni. o tom, Že|ázněnabízi veŤejnosti celou Ťadu léčebn;/ch
programri s cílem zlepšit zdr.aví, se v Bludově ví jen velmi
málo. Soudím tak z prostého faktu, Že jsem se dne l2. června
tohoto roku z častnila semináŤe ,,Endogenní d!chání'' (ED)
jako vribec první občan z Bludova.

Tyto semináŤe:probíhají jiŽ několik let, pruměrně 2x v měsí-
ci,vŽdy za riěasti kolem 20 zájemc z celé.:republiky. Tentokrát
spolu se mnou pŤijeli 1i66,....4l.:.7:..Tachova, Plzně, Brna, opavy
a ostravy. o této nabídce se dozvěděli pŤeváŽně z tisku
(časopisy TINA.  VI-ASTA,  SENIOR, nov iny SUPER)
či z rozhlasu. pŤípadně od známych. ktel..í uŽ tento
semináŤ absolvoval i .

SemináŤ o endogenním d;j 'cháníje součástí celého programu
s názvem ,,Nečekej na nemoc''' Cílem je dlouhy, zdravy
a aktivní Život. Zivotním krédem MUDr' Riedla, Ťeditele lázní,
je filosofie Boha lékai.ství AESKULAPA: ,,Pomáhat lidem je
dobré, ale nauěit je, aby si pomohli sami, je lepší''. MUDr.
Riedl vede semináŤe na zák|adě svych osobních zkušeností
a Írspěch této metody dok|aduje svym Životním pŤíběhem.
Tuto metodu piiÝezl pŤed tŤemi roky až z Novosibirska'

ED je jednou z moŽností, jak zlepšit svrij zdravotní stav
a Životní styl. Zdrav;j' Život je hlavně správné d;ychání' ED je
vhodné pro kaŽdou věkovou kategorii, pro zdravé i nemocné.
Tato metoda nemá Žádné vedlejší ričinky' je levná, bezpečná
a s louŽí k prevenc i  i  léčbě a mírnění mnoha nemocí
(bronchiální astma, osteoporÓza, cukrovka, prostata, paraden-
tÓza' srdeční poruchy' dychací potÍŽe, obezita, senilita, lupen-
ka, trávící potíŽe, problémy pohybového aparátu, Žlučníkové

,,Vyzkoušeljsem a plně to podporrji. PŤístroj pro dychání mi
zabavila dcera a odvezla si ho do AustráIie, kde stud4je, takže
teď dychání neprovozttji' Ale líbí se nli to, ntá to určitě vyz-
nam".

Petr Novotnit
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Foto J. Divišová

a ledvinové problémy, migrény' hemeroidy, kŤečové Žíly'
myomy' obtíže klimakteria, chŤipky a další).

ED je vlastně vnitŤní dfchání. Všichni totiŽ dlcháme pŤíliš
povrchně a vyuŽíváme pouze nepatrnou část plic. Tím
nedochází k vypuzení všech odpadních plyn a odumŤe|ych
elementri z do|ních partií plic a aktivaci běŽně nečinnlch
buněk organismu' ED je zdrojem energie, vede ke snížení
opotŤebení organismu a tím ovlivriuje délku Života.

K nácviku ED s|ouŽí Frolovrjv trenaŽér, ktery |ze pouŽít
ijako inhalátor a mriŽe slouŽit celé rodině. Nácvik dlchání na
trenaŽéru je jednoduchou a efektivní metodou. Zák|adem je
postupné a pomalé prodlužování vldechu a vyuŽití bráničního
dychaní. Nadechuje a vydechuje se pouze risty, pod tlakem,
proti odporu vody. Začiná se tŤemi minutami a postupně se čas
prodlužuje aŽ na 30_40 minut. Dlchá se jedenkrát denně'
nej|épe večer'

A to je ce|y zázrak,
Součástí semináŤe je i spirometrické a spirografické

vyšetŤení vitální kapacity plic, měŤení rizikového faktoru
pomocí pŤístroje oMRoN, perličková koupe| a oběd s občer-
stvením.Vedle tohoto semináŤe |ázné nabízí celou Ťadu dalších
zajímavlch akcí a léčebnlch program , které čekají i na vás.

o tispěchu metody hovoŤí nejen subjektivní pocity, ale
hIavně objektivní v;f sledky. Absolvování semináŤe mě
pŤesvědčilo, Že člověk má své zdravi ve svlch rukách azá|eŽi
jen na něm, jak s ním na|oŽi. VěŤím, Že za nějak! čas, kdy
budu provozovat ED, budu i já patŤit mezi ty, kter;/m tato
metoda pŤispěla ke z|epšení zdravotního stavu.

Jarmila Divišova

ir Piipl
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Ghovatelská
vfstava

V sobotu a v nedě|i 22 a 23 června 2002 poiádala zák|adní orga-
nizace Českého svazu chovate|r] v B|udově vlstavu drobného
zvíiectva. Tato u/stava je každoročně poÍádána na konci měsíce
června, aby se jí moh|i zÚčastnit i mladí chovate|é neŽ se rozjedou na
tábory nebo dovolenou se svfmi rodiči. Tato vfstava je vrcholnou
akcí b|udovskfch chovatel ' kde chtějí ukázat jak vysokou roveĎ má
naše chovate|ství, které se stará o udrŽení a zachování p|emen drob.
nfch hospodáÍskfch zvíŤat. By|o zde i |etos dostatek prodejnfch
zvíiat, která dobÍe pos|ouží k vy|epšenínebo za|oŽení chovt]. Je mou
pÍíjemnou povinností poděkovat všem b|udovskfm chovate| m za
vykonanou práci na této v/stavě' stejně tak vŤelé díky všem spon-
zorŮm, kteŤí pÍispě|i Íinančně ke zdaru ce|é akce. Vystavova|o 32
chovatel 146 králíktj, 28 ks dr beže a 66 ho|ubŮ. Statní posuzo.
vate|é udě|i|i 9 čestnlch cen králík m, 2 čestné ceny dr beži a 4
čestné ceny ho|ub m' Z b|udovsh1ich chovate| by| oceněn čestnou
cenou krá|ík Kuní hnědf chovate|e JoseÍa Pospíšila a Durynskf cho.
vate|e Jana Kacara. U ho|ubt]t získa| čestnou cenu na Německého
v1istavního m|adf chovatel Roman Unzeitig a na českého staváka
JoseÍ Pospíši|. čestné ceny pÍedáva| v nedě|i odpoledne jednate|
VÝstavy Jan Kacar a starosta obce pan JUDr. Sed|áček, Z|a|y pohár
pro nej|epší zvíŤe vlstavy věnovan1i starostou obce získal chovate|
pan JoseÍ Bart šek z o|šan za Kachnu saskou. Všem chovate| m,
kteŤí získa|i za svá zvfta|a čestné ceny, b|ahopÍeji'

Jan Kacar ZO CSCH

. PÍipravil i isme:
. Ukázky vÝcviku, |étání a lovení sov a dravlch ptákŮ
. Právo trpné, kati a mučení pyt|ákŮ
. Ukázky troubení na |esní rohy a vábení jelen
. ŠermíÍské souboie a divadlo
. Vystava ÍotograÍií, |oveclc/ch troÍejí a besedy s nimrody
. Stie|nice z |uk a kuší. soutěŽe azábava
. B|ugrasová hudba
pečené steaky, grilované k|obásy a rybí specia|ity, ohiÍvaná medov-

ina a víno
Po oba dny. hrad otevien .9:0G-'lB:00
UKAZKY VYCVIKU DRAVYCH PTAKU V 1100 A 15:00.
PRoHLíDKA HRADNícH SKLEPU V 16:30.
PRoHLíDKY HRADU s PRÚVoDCEM .|0:00; 12:30; 14:00:
16:00.

Í Celodenní vstupné:
Dospě|í 50'- Kč; dt]chodci a mládeŽ
30,. KČ; děti do 6 |et ZDARMA.

Těšíme se na shledanou.

http://www.sweb.c/sovinec . e-mail:hrad.sovinecworldonline.cz

lnÍormace na te|.  č. 0603 10 50 29 nebo 0647 / 295 113

Hrad Sovinec leží mezi R maŤovem a Šternberkem 3 km nad obcÍ Paseka.
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Ill. roěník lludebního Íestiualu
Františka Paulu

V sobotu 22, června 2002 se uskutečni| v koste|e sv. Jiňí v B|udově již
3. ročník hudebního Íestiva|u Františka Pav|Ů.

Z častni|o se 5 smíšenlch pěvecklch sborŮ (Canzonetta B|udov, Schola
od sv. Jana Kitite|e ze Šumperka, chrámorn/ sbor z Rudy nad Mor.,Voká|
z PŽerova a Pěveck! sbor města Vrbna pod Pradědem) a k|arinetovri soubor
Funicu|aire ze Šumperka. Všechna Účinkující hudební tě|esa vám by|a pied.
slavena v minulém čísle B|udovanu.

Diváci i členové zÚčastněnlch sbor byli nadšeni vysokou hudební rovní
všech činkujících i pÍáte|skou atmosíérou ce|ého hudebního odpoledne.
KaŽdy z tičinkujících souborť: obohati| atmosÍéru koncertu su/m osobit./m zpu-
sobem. Potěšující je' Že b|udovsk! pěveck! sbor se v silné konkurenci neztrati|
a poda| jeden ze svt/ch nei|epších vfkon . Na závěr se roz|ouči|i všichni
činku|ící spo|ečnfm zpěvem. V podání 180 zpěvákŮ zazné|y sk|adby

W. A. Mozarta . Ave verum corpus a G. F. Hánd|a Canticorum iubi|o.
Stálí návštěvníci íestiva|u se shod|i, Že roveĎ letošního ročníku by|a zatím
nej|epší. PrŮběh ce|ého festiva|ového koncertu spokojeně s|edova| i zdejší
administrátor ThDr. Hynek Wiesner.

PÍáte|ská atmosÍéra v|ád|a i na spo|ečenském večeru v ku|turním domě,
kde mě|i všichni činkující piipraveno občerstvení.

o zdar ce|é akce se zas|ouŽili č|enové pěveckého sboru Canzonetta, kteÍí
|i samostatně zorganizovali a pfipravili s finanční podporou obce a da|ších
sponzorŮ. Poděkování patÍí také V|adimÍru Žváčkovi a Ladis|avu B|echovi za
ozvučení ce|ého koncertu a A. Krátké' D. Urbáškové, V. Kurincové
a J. Po|áchové za pomoc v kulturnÍm domě (stara|y se ce|! večer o 180 hostŮ).

JUDr. Josef Sedláček

srdečně zve 20. a 21. července2002
na program

Za ěest a krále l l.
Tentokrát nás děj ve|kolepé ce|odenní akce pienese do roku 1626' kdy Sovinec padl
v ob|eŽení dánsklch vojsk. Evangelickf generá| hrabě Mansíeld naÍídi| hrad vy.
hladovět. A jak to vše dopadne? Piijďe a uvidíte:

. Ukázky vfcviku, lé|ání a lovení sov a dlavfch

. Útok Dánri na hlad a boje v pÍedhradí v 11:00 hod.

. Hlavní bitva o htad ve 14:00 hod

. Ukázky života v obleženém htadě i v polním ležení
pÍed hladem

. VÝslava zblaní a zbrojí z období 16.-18. s|oletí

. Kaskadélské a šelmíÍské grotesky

. Stíe|ecké a šermíYské souboje, v nichž se píedstaví
50 činkuiících

. VÝroba a plodei zbraní, besedy se zbrojíÍi

. Mincovna s ražbou

Zajištěno bohaté občerstvení, gri|ované k|obásy' medovina a stánkovf prodej.

Vyzkoušejte si:
Vystie|it z |uku, kuše, děla nebo muškety.
Vzít do ruky a "potěžkat. meče, kordy a
da|ší zbraně.

Speclálně pro děti: Bo| s katem na k|adlně a šerm s rytiÍem

Celodenní vstupné : dospě|í 60'. Kč' dŮchodci a m|ádež 30'. Kč' děti do 6 |et zdarma'

TěŠíme se na shledanou!

l? lnÍormace podá správa hradu 0647 l 295 113 nebo 0777 | 205029

{ Hnno soVlNEc LEŽÍ MEzl RÝMAŘoVEM A ŠTERNBERKEM 3KM NAD oBcÍ PASEM.

RozNÉ

Bludovan 9

Změna programu Whrazena'



Bludovan 612002

c sQÓQ;n;ff.. [6.ěcbfu6.. [.. rufi.ě.... B.[U.@.9Y a
Bolí rrás l( lÍDl lby a z.áda?
PÍiid|e do lázní do Bludoua! TermáIní bazén, peloidy'
masáŽe, koupele, pomohou uám ráno rychle z postele!
mnsÁŽ se m Že stát prostŤedkem, ktery nám pomťrŽe vzepŤít se nemilosrdnému návalu
práce a tlakťr v soukromém Životě. Pro mnohé z nás je pocit ztuhlych kloub a bolest ve
svalech běžnlm pocitem, na nějž jsme si zvykli. Často si teprve aŽ po uvolřující masáži
uvědomíme, že naše svaly byly namožené, bolestivě napjaté, a Že pŤekonávání nepŤí.
jemnych pocitri s tím spojenych nás stojí spoustu energie.

DobŤe provedená masáŽ ov|ivní všechny rovně vaší osobnosti. .Iejím pŤínosem pro
tělo je relaxace a vyladění svalstva, povzbuzení proudění krve v Ži|ách, nasycení krve
kyslíkem, dále podpoŤí proudění lymfy azvyší elasticitu kloubní|ro vaziva.

Pokud máte pocit, že byste chtě|i udělat něco pro své tě|o, navštivte rehabi| itační
centrum v b|udovskfch lázních. MaséŤi M. Beneš a J. Bárta vám provedou
odbornou masáž jak zad a krční páteŤe' tak i ce|ého těla. Doporučují pÍed masáží
prohŤát tě|o termá|ní či per|ičkovou koupe|í a na ztuh|é trapézové svaly pŤi|ožit
tepl1f parafín nebo bahenní zába| - peloidy. Novinkou rehabi l i tačního centra jsou
trakční lehátka. na kterfch máte možnost srovnat si páteŤ a ztuh|é k|ouby.

PtouoznÍ doha ie pondě|í. pátek od 7 d0 18 hodin a U sobolu
od 7 do 13 hodin.
PoŽádejte svého |ékare o vystavení|ázenského návrhu p|ně hrazeného
zdravotní pojišťovnou, nebo si vyberte ze široké nabtdky jednot|ivfch
pr0ceour.

K0I.|TAKT: recepce |ázníB|udov 0649/301 211 od 7 do 19 hodin.
oD 1. července 2002 ie pro veÍejnost denně od 9 do 17 hodin
otevÍeno nově zrekonstruované minigolÍové hÍiště.
PÍiidle si zahrát s ce|ou rodinou a posedět pÍi dobré kávě v ktásném areá|u
bIudovskfch lázní.

Kulturní dŮm Bludov poÍádá zájezd do Divadla
Šumperk na dramatickou báchorku Jana Drdy

InÍo}l l la(Ee
z Místního informačního:.stÍediska . MlS
Ku|turní drim Bludov . Kašpara 353 . 789 61 Bludov
Tel:0649/238177
e-mail : kulturni.dum bludov.cz

Poskytujeme:
r Kopírování, skenování.
r Veiejná internetová stanice.
l lnÍormace o sluŽbách a podnikate|skfch subjektech v B|udově. :
l |nformace o ubytovánÍa stravovánív B|udově a v oko|í.
r Vlznamné památky, zajímavosti a osobnosti B|udova'
r Autobusové a vlakové spojení.
r Redakce měsíčnÍku B|udovan - pÍíiem inzerce'
r Prodej poh|edťr, turisticklch map, upomínkou/ch pÍedmětŮ a propa.

gačních materiálu, piedmětrlr z nerostu b|udovit.
r Pronájmy prostor ku|turnílro domu k setkáním, spo|ečenskfm a

prodejním akcím, šch zím, zkouškám zájmor{ch skupin'
r lnÍormace o ku|tuiních akcích (mťrŽete s|edovat i na internetové

adrese) www.bludov.cz
r V prodeji Jesenické vandrovnípasy a dalŠí materiály vydané

SdruŽením Země děda Praděda (Pradá1ova kuchaika, Omalovánky,
časopis Praděd, Povírcky z Pradědovy země).

NaDídka s|uŽby pro b|udorské spollry, sdruŽení a organizace
NabízÍme inÍormace o dotačních programech podporujících kulturu,
vzdě|ávání, mládeŽ a sport a dá|e pomoc se zpracováním žádosÍ o.tyto
dotace.

otevženo:
Po 10-16
Út. st a pa rc;z
Čt 10-17

Hrátlry s Gertem
(pohádka pro dospě|é v pohostinské
reŽii Karla HoÍfmanna)

O sobota 16. listopadu 2002
o začátek v 19:30 hodin
O odjezd od KD v 18:45 hodin
o cena za cestu a vstupné

Kě 130'.
o pŤihlášky v KD

zatímco v Dalskabátech se čert Trepifajks| nakonec
odmítne častnit peke|né mašinerie a spojí se s |idmi aŽ do
svého polidštění, jsou karty v Hrátkách s čertem rozdány
jinak. PŮvodní pohádková postava čefta, kteryi nepatiičně
odnese do pekla Káču, je rozdvojena Ve dva roztomile
pÍitroublé peke|níky Karborunda a omnímora a odsunuta na
vedlejší ko|ej a h|avním hrdinou se zákonitě stává Martin
Kabát - voják sice vys|ouŽi|f, ovšem čestnf a odhod|anyi'

Sumperské divadlo má s uváděním pohádkovyich titu|t)
bohatou zkušenost. Dospě|yim ovšem tento báchorkovyi
svět v pos|ednídobě trochu odpíralo. VěĚme tedy, Že letošní
inscenací v r ežii nepieh|édn utelného Kar|a HofÍmanna te nto
d|uh srovná a Že piíběhem, ktery7 ve svfch postavách a fi-
gurkách skftá mnoŽství zajímavfch hereckyich pií|ežitostí,
opět potěšíhodně mal1ich i velk1ich divákt].
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Kultunní d m Bludov pnijímá pnih!ášky
na školní rok 200212003 do:
Hudební Šltoly: vluka hry na k|avír' zobcovou Í|étnu, kytaru,

keybord (klávesy) a akordeon (harmonika)

l(rouŽltu pro děti: Taneční, rybáÍsk1i, pěveck1i, chovate|skf

Jazyltoué š|toly: Ang|ičtina a němčina pro pokročilé

cuicení 5 TibeťanŮ
Aulošlto|y

Jan Sedláček, Husova 46I,
789 61 Bludov

INFO ) tel. :07 7 7 I 020808
e-mail : Dateco r e@email.cz

DATE COR.E
Gomputers & graphics wotk

Nové PC sestavy na pŤání (od l0 000 Kč)

Ceny l7'' monitorťr od 5 000 Kč

Bezkonkurenční ceny komponent.

Grafi cké zpracov ání pŤedloh.

Vyroba WWW.

V;iroba prezentaci, vizitek atd.

!lSleva bludovskfm podnikatelŮm!!

Všechny ceny uvedeny s DPH

l
Prodeie Pondělí 15' ěeruence
u lrultumim uomí i3llEll i3: S.Till''.

M O'r'O rB0lr|i, P ŤBI] trODOIrÍ]
/t tDlBriuYslotrli OLIIJII ,
P LA s'r' I C I( Á ilI A .,Ilrrl

. Trvale nízké ceny

. NepŤetržity provoz 24 hodin denně,
7 dní v tydnu

. Doprava zdarma až na místo určení

. Bezplatny odvoz upotŤebenych olejri

. Bezpl atn!, poradensky servis

. Velkoprodej i maloprodej

To uŠe Uám zaiistí Íima:
Ing. Josef Ječmínek, Zahradní769, 789 61 Bludov

BliŽší inÍormace podá [0n Pauel Srb, mobi! : 0732858600

Bludovan I I
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2. května 2002. l..'' Traďiění...Žákovská. akadeg1[g..'.I. Foto J. Divišová



l
-

I

l

3. května 2002
Setkání pětasedmďesátnÍku . Foto J. Divišová

8. ěervna 2002
Setkání sedmdesátníIru . Foto J. Divišová

10. 5. 2002 l Setkání klubu duchodcu I VystoupenÍ dětského
taneěního krouŽku KD Bludov a Taneění skupiny z Hanušovic . Foto J. Divišová

8. května 2002
Zájezď sběraěu . Foto D. Plíhalová

26. května 2002
Kácení máje ve Vlčím dole . Foto J. Divišová
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Dne 2. června 2002 se uskutečnilo v Bludově okrskové kolo
v poŽárním sportu muŽŮ aŽen, kterého se zričastnilo 7 druŽstev
muŽri a 4 družstvaŽen.

SoutěŽilo se v běhu na l00 m s pŤekáŽkami, startovali
4 soutěŽící zkaŽdého druŽstva a časy tŤí nejrychlejších se sčítaly
pro druŽstvo' Navíc se z těchto časri stanovi|o poŤadí jed-

notlivcri.
Dále to byla štafeta 4x100 m pŤekáŽek,v kaŽdé štafetě starto-

vali 4 závodnici akaŽdy musel pŤekonat jinou pŤekáŽku. První
sek okno, druhy risek bariéra, tŤetí risek kladina s hadicemi,

čtvrt;y risek pŤenos hasícího pŤístroje. KaŽdé družstvo mohlo
nasadit dvě štafety, počítal se lepší čas z obou pokusri.

Závěrečnou disciplinou by| požární tok s vodou, v okresních
mediích velice mylně označovany za poŽární sport' protoŽe je
pouze jednou z disciplin poŽárního sportu' Časy ze všech disci-
plin se sčítaly a druŽstvo s nejniŽším součtem časri se stalo
vítězem a postupuje do vyššího kola.

Kategorie muŽu:
100 m 4x100m PoŽární Součet
pÍekážek pÍekážek utok

'1. Bludov 60,32 64,69 24,65 149,66
2. Do|níStudénky 71,94 74,53 23,39 169,86
3. Bohutín 73.95 75'61 41'37 190'93

Kategorie Žen:
1. Bludov
2. Vik!Íovice
3' Bohutín

Dne 8. června 2002 se v Brníčku konalo okesní kolo v poŽárnÍm
sportu. Bludovští hasiči neponechali ani v Bmíčku nic náhodě
a s pŤehledem díky běŽecklm disciplinám se stali pŤeborníky oke-
su v obou kategoriích, čímŽ postoupili do krajského kola, které
proběhne dne 3. srpna 2002 v Hranicích na Mor., okr. PŤerov.

Vfsledky 2. kola v Požárním sportu muž a žen

Kategofie muŽ :
100 m 4x100m Požární tok Součet
62,17 66,82 25,01 154
68,06 72,28 't9,58 159,92
64,23 68,83 27,60 160,66

Jednollivci l00m pÍekáŽek (Ženy):
1' Válková Lenka, B|udov
2. Holoušová Jana, B|udov
3. Musi|ová lveta. Bludov

Závěrem je tŤeba poděkovat vlboru Sboru dobrovolnlch
hasičri Bludov, Hasičskému záchrannému sboru olomouckého
kraje, Územnímu odboru Šumperk Za pomoc pŤi pŤípravě areálu
na letošní sezÓnu.

obecnímu riŤadu B|udov, obecním |es m Bludov za pŤíklad-
nou spolupráci a hlavně všem našim členrjm a pŤedevším
soutěŽním druŽstvrjm a real izačnímu tymu Za dobrou
reprezentaci našeho sboru a samozŤejmě obce Biudov.

Zbyvájen pŤání, abychom mohli v dalším ěísle Bludovanu
informovat o co nejlepším umístění v krajském kole v Hranicích
na Moravě.

1. Bludov
2. Hrabišín
3. Sudkov

Jednotlivci l00m nÍe|táŽek:

1. Morong LukáŠ, Sudkov
2. Kamler Roman, Bludov
3. Kulhaj Jaroslav, Bludov

Kalegorie Žen:
1. Bludov
2. Rovensko
3. D. Studénky

.|00m pÍek. 4x100m
67,83 78,36
72,79 82,94
76,58 85,79

PoŽární utok
19,98
20,09
20,32

PoŽární utok Součet
23,78 169,97
21,25 176,98
24,71 187,08

22,50
22,65
22,68

Jednot|ivci 100m pÍekáŽek:
l. Kulhaj Jaroslav, Bludov 19.72
2. Kamler Roman. Bludov 20,10

3. Kubiček Karel .  B|udov 20,50

Jednot|ivci 100m pÍckáŽek (Ženy):
l. Holoušová Jana, Bludov
2. Holoušová Amálie' Bludov

3. Musilová lveta. Bludov

35,96 183,02
32,48 220,72
30,93 222,96

( re,8s)
(20.78)
(------)

69,1 9
94,32
99,89

77 A7

q? Q2

92,1 9

obchodní f i rma pro nákup a prodei
sudového vína, ovoce a zeleniny

.IAN r{"AGAF|.
Palackého 47o.

UpozorĎuje všechny občany na moŽnost objednat si meruĚky, broskve, okurky, rajčata, papriky na zavaŤení i ke konzumaci,
cibuli na uskladněni za bezkonkurenční ceny. PŤi odběru více jak l0 kg dovoz aŽ do domu zdarma.

objednávky mužete voIat na mobil 0605/852 969 nebo po 19 hodině na ěíslo 06491238 34o.
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e-rnai l: kultunri.durn@bludov.cz, graf . uprava a t isk KartoTISK Bludov, e-rnai l: kartotisk@iol.cz, www.kartotisk.cz.


