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PROČ JE DOBRÉ PŘIJÍT PROČ JE DOBRÉ PŘIJÍT 
K POMNÍKU PADLÝCHK POMNÍKU PADLÝCH

Spolu se začátkem měsíce května 
opět přichází doba, kdy si naše obec 
připomene památku svých padlých 
hrdinů, svých synů a otců, jimž vdě-
číme za život ve svobodě. Znovu 
přichází chvíle, kdy se u Pomníku 
padlých shromáždí třicet, čtyřicet 
lidí a kdy obecní představitelé položí 
před pomník věnec a zapálí svíčku. 
A zase bude těch několik málo pří-
tomných přemýšlet: kde jsou ostatní? 
To skutečně přichází vzdát úctu a hold 
dvacet skautů s vlajkami, pěvecký 
sbor Canzoneta, pár spíše starších lidí
a... dál už nikdo?

Naše obec neměla a nemá velké 
množství svých rodáků a občanů, 
jimiž se může chlubit. Ale padlí hrdi-
nové z druhé světové války mezi ně 
rozhodně patří. Zemřeli, aniž museli. 
Nikdo z nich nepadl jako voják pra-
videlné státní armády. Všichni padli
za přímou účast v domácím odboji 
proti okupantům či za jeho podporu. 
Plk. Josef Březina, umučený v dráž-
ďanské věznici. Adolf Schwarzer, 
jeden z mladých českých vlastenců 
utracených na konci války v Bratrušo-
vě. Oběti koncentračních táborů - Petr 
Bezděk, Stanislav Čejka, Alois Diviš, 
konsistorní rada P. Karel Dřímal, 
František Homola, Josef Klimeš, Zde-

něk Pavlík, František něk Pavlík, František 
Špička, Jaroslav 
Špička ml. Oběti 
okupantů Josef okupantů Josef 
Juřina a Theodor Juřina a Theodor 
Polnar. Oběti náletů Polnar. Oběti náletů 
při spojeneckém bombar-
dování v Německu - to-
tálně nasazení Vojtěch Špička
a Miroslav Ston. Co jméno, to rek, co 
jméno, to námět na hrdinský román.

A co my po téměř šedesáti letech? 
Jejich nezištná činnost, jejich oběť Jejich nezištná činnost, jejich oběť Jejich nezištná činnost, jejich oběť Jejich nezištná činnost, jejich oběť 
nám nestojí ani za tu chvíli společ-
ného ticha, chvíli společných vzpo-
mínek. Každé společenství má mít 
nějaký svůj svátek, při jehož oslavě 
se sejde. Naše obec své svátky, kte-
ré jí dávaly její svébytnou identitu, 
vědomí přináležitosti, pomalu ztrácí. 
Nemohl by 8. květen být jedním
z těch mála zachovaných? Svátkem, 
kdy vzpomeneme, že není zcela sa-
mozřejmé, že žijeme ve svobodné, 
demokratické společnosti. Svátkem, 
při němž budeme schopni se sejít 
všichni, bez rozdílu víry a politického 
přesvědčení. Sejít a společně zazpívat 
státní hymnu na poděkování. 

Ale třeba to vidím moc černě. Tře-
ba nás letos v předvečer svátku Osvo-
bození bude vzdávat čest mnohem 

víc. Třeba přijdou i členové mnoha víc. Třeba přijdou i členové mnoha víc. Třeba přijdou i členové mnoha 
spolků, které si na obec vzpomenou 
vždy na začátku roku při podávání 
žádostí o fi nanční podporu. Třeba po 
letech přijde i více učitelů naší školy. 
Třeba babičky a dědečkové s sebou 
přivedou svá vnoučata. Třeba  se 
děti předtím v hodinách vlastivědy, 
dějepisu či občanské výchovy dozví 
něco o jménech, která jsou vytesána 
do kamene jim na paměť hned vedle 
školy. Třeba.

PhDr. Stanislav Balík

Obec Bludov zve všechny občany 
na  slavnostní kladení věnců k  Pomníku 
padlých ve středu 7. května 2003
v 18:00 hodin.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZAPLACENÍ DANĚ 
Z NEMOVITOSTI

Obecní úřad Bludov oznamuje občanům, že 
v době od 17. 4. 2003 do 19. 5. 2003 je v budově 
radnice v Bludově, dveře č. 5 (1. patro, sl. Svato-
ňová nebo Ing. Březina), ve dnech pondělí a čtvr-
tek od 7:30 - 11:30 a 12:30 - 16:30 hodin vyložen 
k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný se-
znam o vyměření daně z nemovitostí na rok 2003 
za nemovitosti nacházející se v územním obvodu 
Finančního úřadu Šumperk pro poplatníky, kteří 
mají trvalé bydliště, sídlo nebo pouze nemovitosti 
v obci Bludov.

Samotné složenky pro zaplacení daně
z nemovitosti obdrží poplatníci od Finančního 
úřadu Šumperk poštou do svých schránek.

S veškerými dotazy, připomínkami a problé-
my v souvislosti s daní z nemovitosti se obracejte 
výhradně na Finanční úřad Šumperk.

Gabriela Svatoňová, OÚ Bludov

Dopravní značení v obci
Odbor výstavby a životního prostředí informu-

je, že na základě schváleného rozpočtu obce pro 
rok 2003 bylo vyčleněno 150 tis. Kč pro obnovu 
dopravního značení v obci. Tyto úpravy vyžaduje 
stávající norma ČSN . Dojde k revizi současného  
značení a obnova bude provedena pouze v odů-
vodněných případech na základě doporučení a 
schválení Dopravního inspektorátu Šumperk. 

Odbor výstavby a životního prostředí

TELEFONNÍ SEZNAM
Obecního úřadu Bludov, Jana Žižky 195

Přímá linka:
Odbor ekonomicko-správní
Vedoucí odboru  Ing. Šaj Jan 583 301 432
Sociální a majetkoprávní agenda Svatoňová Gabriela 583 301 430
Účtárna - ekonom Hubáčková Jindra 583 301 433
Účtárna - pokladní Petruželová Ludmila 583 301 434
Matrika, evidence obyvatel Březinová Jana  583 301 435

Odbor výstavby a životního prostředí
Vedoucí odboru Fousek Jan 583 301 437
Agenda stavební Šmídová Miroslava 583 301 436
Správa a údržba majetku Volek Lumír 583 301 446
Agenda životního prostředí Tolarová Hana 583 301 438

Starosta Ing. Ston Pavel 583 301 442
  583 238 913
Místostarosta Ing. Březina František 583 301 444
Fax  583 301 441
Ústředna  583 238 278
e-mail  ou.bludov@bludov.cz

 
Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.30 hodin

Pokladní hodiny: pondělí a čtvrtek 7.30 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hodin

Polední přestávka: pondělí a čtvrtek  11.30 - 12.30 hodin
 úterý, středa, pátek 11.30 - 12.00 hodin

Změna termínů svozu komunálního odpadu

Od 15. května 2003 budou svozy komunálního 
odpadu prováděny každý sudý týden, a to:

15. 5. (20 týden) 24. 7. (30 týden)

29. 5. (22 týden) 7. 8. (32 týden)

12. 6. (24 týden) 21. 8. (34 týden)

26. 6. (26 týden) 4. 9. (36 týden)

10. 7. (28 týden) 18. 9. (38 týden)

Od 2. října 2003 budou opět prováděny 
svozy komunálního odpadu každý týden. 

Dále upozorňujeme, že z důvodu svátků v měsíci 
květnu budou svozy místo 1. května ve středu
30. dubna a místo 8. května ve středu 7. května 
(protože 1. 5. a 8. 5. jsou státní svátky).

Termíny svozů nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu v r. 2003 
 21.  června 2003 - sobota
 8.  listopadu 2003 - sobota

Připomínáme termíny svozu plastů v r. 2003 
 3.  května - sobota
 28.  června - sobota 
 30.  srpna - sobota 
 18.  října - sobota 
 13.  prosince - sobota

Před jednotlivými svozy vás budeme vždy ještě 
informovat rozhlasem a letáčky.

Informace Vám podáme na tel.: 583 301 438
OÚ Bludov.
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Změna jízdních řádů veřejné linkové dopravy v souvislosti 
s uzavírkami při výstavbě silničního obchvatu I/44 Postřelmov.

Krajský úřad Olomouckého kraje sděluje, že v souvislosti
s výstavbou obchvatu I/44 Postřelmov dojde od 1. 5. 2003 k uza-
vírce silnice III/36918 v úseku Rovensko - Postřelmov a od
15. 6. 2003 k uzavírce silnice III/0444 v úseku Postřelmov - 
Chromeč. Obě uzavírky budou trvat do měsíce října 2004.

Uzavírkami dochází k přímým dopadům na provoz ve-
řejné linkové dopravy autobusových linek 930379 Šumperk 
- Zábřeh - Jedlí - Cotkytle v úseku Postřelmov - Rovensko
a 930207 Šumperk - Vyšehoří - Postřelmov - Zábřeh. V souvis-

losti s vedením uvedených linek po objížďce a tím prodloužení 
jízdních dob pak pro zachování návaznosti dochází i ke změně 
v jízdních řádech linek 930373 Zábřeh - Písařov - Štíty - Krá-
líky u spoje č. 13 a 930386 Zábřeh -  Štíty - Červená Voda 
- Králíky u spojů č. 8, 15 a 21.

Obecní úřad sděluje občanům, že jízdní řády autobusových 
linek vztahujících se k předmětné změně  jsou k nahlédnutí na 
obecním úřadě v kanceláři č. 1 (přízemí, pí. Petruželová) nebo 
v kanceláři č. 5 (1. patro, sl. Svatoňová).
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KULTURNÍ OKÉNKO

V květnu 2003 oslaví:
Markovská Zdenka Plk. Karla Hlásného 67 70

Mikulová Irma Za Školou 836 70

Skoumalová Marie Jana Žižky 238 70

Pavlů Oldřich Příční 409 75

Hauk František Školní 512 75

Matýsková Věra Lázeňská 534 80

Šubrtová Ludmila Školní 690 81

Sobotková Marie Dr. Březiny 425 82

Soural Vladimír Tř. A. Kašpara 494 82

Losová Anna Tyršova 750 83

Pregetová Ludmila Plk. Karla Hlásného 518 82

Preget Josef  Plk. Karla Hlásného 518 87

Kubíčková Magdalena Lázeňská 607 94

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 6. května 2003 
oslaví své 70. narozeniny 
naše milá maminka a babička, 

paní Zdenka Markovská
Hodně zdraví, štěstí, lásky 
a spokojenosti přeje syn Štěpán 
s rodinou.

oslaví své 70. narozeniny 
naše milá maminka a babička, 

paní 
Hodně zdraví, štěstí, lásky 
a spokojenosti přeje syn Štěpán 
s rodinou.

Jubilanti

Dne 26. 4. 2003 oslavili manželé 

Josef a Ludmila Pregetovi
diamantovou svatbou 

neuvěřitelných šedesát let společného života.

Do dalších společných let jim přeje hodně zdraví, pohody,  
spokojenosti, radosti a životního optimismu

Sbor pro občanské záležitosti.

Vzpomínka
Tak jak Vám z očí zářila láska a dobrota, 
tak nám budete chybět do konce života.

Dne 8. 5. by se dožila naše 
drahá maminka a babička, paní

MARIE VYROUBALOVÁ
80 let. 

Zároveň 24. 5. uplyne 33 let, kdy nás navždy opustil náš 
drahý tatínek a dědeček, pan

JOSEF VYROUBAL
S láskou na rodiče vzpomínají děti a vnoučata s rodinami.

Dne 10. května uplyne 30 let od smrti 
pana

Josefa Matějíčka
S láskou vzpomínají manželka 
Jaroslava, syn s rodinou a dcery Jana, 
Zdeňka a Liba s rodinami. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Odešel jsi od nás večerní tmou,
Odešel jsi tiše s bolestí svou.
Odešel jsi, jak osud si přál,
Však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 23. dubna byl tomu právě rok,
co nás navždy opustil můj manžel, 
tatínek, pan

Dne 24. května by oslavil své 60. narozeniny.
S láskou vzpomínají manželka a tři synové.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

František Haas

Pá  2. 5. 17:00 Žákovská akademie - zámek
Út 6. 5. 17:30 Seminář o zateplení rodinných domků
St  7. 5. 16:30 Koncert KPH- zámek
St  7. 5. 18:00  Kladení věnců u Pomníku padlých
Čt  8. 5. 7:00 Zájezd pro děti - Baťův kanál a ZOO Lešná
Út 13. 5. 6:00 Zájezd do Polska
Pá 16. 5. 10:00 Divadelní pohádka pro ZŠ 
Pá 16. 5. 16:00 Dětská diskotéka 
So 17. 5.  Setkání šedesátníků
Pá 23. 5.  Setkání pětasedmdesátníků
So 24. 5. 6:00 Zájezd do Polska
Út 27. 5. 19:00 Koncert KPH- zámek
Pá 30. 5. 18:00 Zahájení výstavy obrazů J. V. Barneta
So 31. 5. 15:00 Kácení máje - Vlčí důl

Pozvánka na květen 2003
OSLAVY  OSVOBOZENÍ NAŠÍ REPUBLIKY 
OD FAŠISMU V BLUDOVĚ

Pátek 2. května  v 17:00 hodin Tradiční žákovská   
   akademie na zámku Bludov

Středa 7. května  v 16:30 hodin Koncert KPH na zámku   
   Bludov

Středa 7. května  v  18:00 hodin Slavnostní kladení věnců   
   u Pomníku padlých
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Kulturní dům Bludov vás zve na prodejní výstavu 
akvarelů a obrazů bludovského rodáka akademického 
malíře Josefa Směšného, který maloval pod uměleckým 
jménem

J. V. Barnet
Výstava bude zahájena v pátek 30. května 2003
v 18:00 hodin za účasti malířova syna, pana Ivana Barneta 
v Kulturním domě Bludov a potrvá do 12. června 2003.

Otevřeno: 
Pondělí - pátek  2. - 6. června 12:00 - 17:00 hodin

Neděle   8. června 9:00 - 17:00 hodin

Pondělí - čtvrtek 9. - 12. června 8:00 - 17:00 hodin

Josef Václav Barnet se narodil 3. července 1907 v Bludově. Byl žákem Aka-
demie výtvarných umění v Praze a studoval i v Paříži. První pražskou soubor-
nou výstavu svých prací pořádal v roce 1942. Za své dílo obdržel mnoho cen 
a uznání, byl členem Svazu výtvarných umělců, Skupiny pražské památkové 
péče a  Jednoty výtvarných umělců. Jeho plátna jsou gejzíry i něžnými fanta-
ziemi. Zemřel 24. 2. 1990 a je pochován na bludovském hřbitově.

Bludov – Panorama se stromem, 1968

Komorní duo
Vítězslav Drápal – flétna
Libor Janeček – kytara
7. 5. 2003 – 16:30 hod.

Zámek Bludov
Vítězslav Drápal - (nar. 1937), absolvent konzervatoře a  JAMU v Brně. 

Působil dlouhodobě v zahraničí jako sólista na koncertních pódiích v mnoha 
zemích Evropy i v zámoří. V době svého zahraničního angažmá jako pro-
fesor konzervatoře a sólista Beryouthské fi lharmonie v Libanonu provedl 
také mnoho koncertů v Duo Du Liban se španělským kytaristou Josephem 
Ischkhanianem. Po návratu do vlasti rozvinul intezivní sólistickou i komorní 
činnost. Pro český rozhlas a televizi natočil mnoho skladeb v oblasti  ko-
morní hudby, koncerty pro fl étnu a orchestr. Spolupracuje s fi rmou Panton 
a Multisonic, kde byly vydány jeho recitály na CD.

Libor Janeček - (nar. 1969) absolvent brněnské konzervatoře. Od roku 
1993 působí v koncertním duu Instrumental tandem, která se zaměřuje na 
interpretaci latinskoameriské hudby Astora Piazzolly.

Od roku 1998 se též věnuje sólově koncertní činnosti, vystupuje v triu 
barokní a renesanční hudby a později v duu kytara - zpěv. Koncertuje
v samostatných recitálech, na hudebních festivalech, vernisážích, soutěžích 
v České republice i v zahraniční. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas
v Brně a rádio Proglas.

Program:

Benedetto Marcello Sonata a moll (Op. 2, No. 11)
 Adagio, Allegro, Largo, Allegro
Johann Sebastian Bach Fuga a moll, BWW 1000
Georg Friedrich Handel Sonata a moll
 Larghetto, Allegro, Adagio, Allegro
Mauro Giuliani Duo concertante pro fl étnu a kytaru, 
 Op. 85 Allegro maestoso, Andante 
 Molto sostenuto, Scherzo.Vivace, 
 Allegretto espressivo

Don Francois Molino Premier nocturne pro fl étnu a kytaru 
 Introduction. Largo ma non troppo, 
 Romance. Andante sostenuto,
 Rondo pastoral. Allegretto
Leonardo de Lorenzo Marsias 4
Mario Castelnuovö - Tedesco Sonatina pro fl étnu a kytaru, Op. 205
 Allegretto grazioso, Tempo di Siciliana,
 Scherzo - Rondo. Allegretto con spiroto

Klub přátel hudby Bludov
vás zve na 

Cembalový koncert
Moniky Knoblochové
Úterý 27. května 2003 v 19:00 hodin

- zámek Bludov

Narozena v Praze (1975), absolvovala studia klavírní hry 
na pražské konzervatoři (1990-96) u Radomíra Melmu-
ky, v posledních dvou letech pak také hry na cembalo
u J. Přikryla. Pokračovala rok na Hermann-Zilcher-
-Konsrvatorium ve Wurzburgu u L. Russell a současně
v letech 1996-98 na Dresden Akademie fur alte Musik
u J. Tolla. oD R. 2000 na Hochschule fur Musik v Kolíně 
nad Rýnem u K. Haugsanda. Kromě autnetické interpre-
tace staré hudby se intenzivně věnuje soudobé hudební 
tvorbě (je zakládající členka souboru Resonance).
V roce 1999 získala na Mezinárodní soutěži Pražské 
jaro 3. cenu a Cenu Nadace Bohuslava Martinů za
nejlepší provedení Koncertu pro cembalo a malý orchestr 
B. Martinů. V roce 2001 se stala fi nalistkou cembalové 
soutěže Oberosterreichischer-Solistenwettbewerb, na 
základě které byla pozvána na prestižní cembalové kursy 
v rámci Šlesvicko-Holštýnského festivalu. Spolupracuje 
s P. Wagnerem (viola da gamba), L. Šimkovou (fl étna), 
A. Drozdovou (housle), R. Žemličkovou (violoncello), 
I. Bachmanovou (hoboj) a se souborem Collegium Ma-
rianum.

V programu zazní skladby období baroka a klasicismu.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa 
na zájezdy do Polska

K L O D Z K O
v úterý 13. května 2003 a sobotu  24. května 2003.

Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin
Cena 110,- Kč

Přihlášky v kulturním domě.
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Dosavadní kronikář Karel Dytrt, vzdal se k 1. září 1937 své funkce, 
protože přesídlil do Českého Bohdíkova, kde byl ustanoven řídícím 
učitelem. Obecním kronikářem byl jmenován Josef Dohnal, odb. 
učitel zdejší měšťanské školy. Velký prostor mezi jeho zápisy
z r. 1937 je věnován událostem souvisejícím s úmrtím T.G.Masaryka. 

J.D.

...V úterý 14. září 1937 ve 3 hodiny 29 minut ráno vydechl naposled 
na zámku v Lánech Tomáš Garrique Masaryk ve věku 87 let, 7 mě-
síců a 6 dní....Též obec Bludov uctila důstojně památku presidenta 
Osvoboditele. V neděli dne 19. září o 19. hodině večer konala se v 
sokolovně smuteční tryzna. Pořadatelství měla M.O.K. a obecní rada. 
Před započetím tryzny konala se o půl 19 hod. smuteční schůze obec-
ního zastupitelstva, odkud pak všichni členové společně se dostavili 
do sokolovny. Pořad smuteční slavnosti byl tento: zahájení starostou 
obce p. Petrem Zatloukalem. Na to ujal se slova ředitel zdejších Masa-
rykových škol p. Metoděj Kubíček. ...Pak byla recitována příležitost-
ná smuteční báseň. Starosta obce předčítá telegram, který bude z této 
tryzny odeslán p. presidentu republiky dr. Edvardu Benešovi...Nako-
nec zahráli místní hudebníci státní hymnu. ... Účast na tryzně byla 
tak velká, že ani prostranný sál sokolovny nemohl pojmout všechny 
účastníky a mnozí stáli na chodbě a venku.... Nejdojemnější byl 
předvečer pohřbu. Skorem za všemi okny, i v malých chaloupkách v 
zapadlých uličkách, plály rozžaté svíce před podobiznou Masaryko-
vou...V den pohřbu 21.9. byl v obci naprostý klid... A všichni slzeli, 
i ti, jež dlouho nikdo plakat neviděl...

...26. srpen  1937 byl opravdovým svátkem pro celou nejsevernější 
Moravu. Toho dne zavítal mezi nás převzácný host, president republi-
ky Dr.Edvard Beneš. Učinil tak u příležitosti svého pětidenního poby-
tu v zemi Moravskoslezské, kde se zúčastnil závěrečných vojenských 
cvičení. Do Bludova přijel zvláštním vlakem od Olomouce o 10. hod. 
dopoledne. Na bludovském nádraží, bohatě a vkusně vyzdobeném 
a zaplněném do posledního místečka obecenstvem z celého širého 
kraje, byl uvítán pan president s jásotem a láskou... Předány mu byly 
darem knihy „Paměti obce Bludova“ od dr. Březiny a propagační bro-
žura „Bludov“ od K. Dytrta... Za zvuků radostné hudby a provolávání 
slávy a zdaru dal se vlak po šestiminutovém zdržení do pohybu. Pan 
president dlouho stál ve dveřích svého vozu a vřele odpovídal na po-
zdravné projevy....

.....V r. 1937 provedena byla stavba obecní silnice v úseku od kostela 
až po obecní lom na Horním konci...Pracovalo 60-75 dělníků, čímž se 
počet nezaměstnaných v obce snížil tak, že zaměstnáni byli všichni 
práce schopní dělníci, ba časem se ani dělníků nedostávalo... V tomto 
roce bylo postaveno celkem 17 nových domů... Dne 6. června pořá-
dána byla na sokolském cvičišti školní slavnost „Dětské radovánky“. 
Program obstaralo žactvo všech stupňů obou škol. Slavnost se plně 
vydařila....Akademický malíř Fr. Platzer - toho času žijící v Bludově 
pořádal výstavu svých prací v dubnu. Byla umístěna v Nár. domě. 
Tento umělec portrétoval několik občanů bludovských...

Vedení této kroniky bylo přerušeno neblahými událostmi
v r. 1938, kdy byly odtrženy tzv. Sudety od republiky Českosloven-
ské.V říjnu t.r. se odstěhoval vedoucí této kroniky, odb. uč. Josef 
Dohnal z Bludova do Olomouce. Neměl už ani času ani možnosti 
zaznamenati do kroniky , co se událo v Bludově v r. 1938. Německá 
pamětní kniha z doby okupace vedená Němcem Josefem Erbenem, 
ředitelem škol v Bludově, je kusá, neboť si nevšímá zájmů a života 
zdejšího českého obyvatelstva. 

Po osvobození ČSR, r. 1945 byl pověřen vedením pamětní knihy 
učitel zdejší obecné školy, později odb. uč. školy měšťanské, Jan Sná-

Z bludovských kronik...
šel, bludovský rodák. Ten však do kroniky nenapsal ničeho a teprve v 
r. 1951 prohlásil, že pamětní knihu obce nepovede.

Události z let  1939 až 1951  jsou tedy sepsány a do kroniky 
napsány dodatečně v r. 1952. Pisatelem jejich je Václav Blažek, 
řed.národní školy v.v., který byl i pro léta další ustanoven kronikářem 
obce Bludova. Zápisy jsou uvedeny většinou dle vlastního, z malé 
části i z cizího zapamatování, nebo dle písemných dokladů v obecním 
archivu. 

Rok 1938 
.....V tomto roce byly v létě trvalé deště. Řeka Morava vystoupila 
dvakrát ze břehů. Vystouplá voda způsobila záplavy tak rozlehlé, 
že nebylo pamětníka tak velkých povodní. ...Tragických dějů poli-
tických, které se v posledním čtvrtletí roku odehrály, obyvatelstvo 
Bludova, stejně jako ostatní obyvatelstvo republiky, neočekávalo. 
...Na hranicích proti Německu se stavěla důmyslná betonová opev-
nění,  Severomoravský úsek těchto opevnění nebyl od Bludova da-
leko. Dokončovaly se ještě v r. 1938. Z Bludova na nich pracovalo 
též několik dělníků, kteří tam dojížděli denně nebo týdně do práce.
...V době mobilizace měl Bludov možnost spatřiti, jak dobře byla 
vyzbrojena čsl. armáda. Několik dní a nocí pochodovaly a projížděly 
její oddíly po silnici Bludovem a s nimi dopravovány velké zásoby 
všech vojenských potřeb. Totéž se dálo i po železnici z bludovského 
nádraží směrem k Hanušovicím. V obci samé byly ubytovány reservní 
oddíly branců starších ročníků ještě nevyzbrojených. Měly ubikace 
v sokolovně, v Národním domě a v hostincích „Krčmě“ a „Na Nové.
...Z Bludova se stěhoval celý poštovní úřad..Právě tak na úřední příkaz 
se odstěhovala celá četnická stanice se čtyřmi četníky...Také všichni 
železniční úředníci a zřízenci, jichž byl v Bludově značný počet, 
odcházeli do zmenšené a přeplněné republiky.  Dále se odstěhovaly 
dvě učitelky mateřské školy. ... Z vlastního popudu a na svůj vrub se 
odstěhovala asi polovice učitelského sboru školy obecné a měšťan-
ské, obvodní lékař, vedoucí družstevní mlékárny a několik studentů 
středních škol, aby dokončili v republice svoje studie. ...Celkem se 
tehdy odstěhovalo z Bludova kolem 200 osob. ...Dne 8. října 1938  
odpoledne bylo provedeno úřední obsazení obce Bludova Německou 
říší. ...Starosta obce nebyl při předávání obce přítomen. Odevzdával 
právě jako zástupce okresního úřadu v Šumperku Němcům šumper-
ské nádraží. ...Týž den ještě přijelo do Bludova několik důstojníků 
a vojáků německých a usídlili  se jako hosté v zámku. ...V několika 
dnech nato byl obsazen úředním personálem poštovní úřad v Bludo-
vě,nádraží a četnická stanice. ...Na obecní tabuli byla vyvěšena úřední 
tištěná vyhláška o poslušnosti povinné Adolfu Hitlerovi. ...Dědinou 
potom procházely občas, jakoby nahodile, hlídky v žlutých unifor-
mách s praporem s hákovitým křížem. ...S okamžitou platností byla 
zavedena na silnicích jízda po pravé straně na rozdíl od dosavadního 
používání strany levé. ...Hned po zabrání „Sudet“ byly vyměňovány 
čsl. koruny za říšské marky v poměru 8 : 1. ...Bludov podržel jen ně-
mecký název z doby Rakousko-Uherska „Blauda“. ...K regulérnímu 
přechodu ze „Sudet“ do ČSR bylo třeba úřední propustky. Vydávaly 
se v Šumperku u tajné státní policie (Gestapo)... Při úpravě úředních 
místností v obecním domě byl starostou odstraněn zbytek nákladu 
knihy „Paměti obce Bludova“. Jako Němec učinil tak dosti šetrným 
způsobem. Dal knihu rozprodati za  1 říšskou marku. Paměti byly ve 
chvilce rozprodány. Autor Pamětí, profesor Dr. Jan Březina, přijíž-
díval i v době okupace z Prahy do Bludova, aby tu ve svém rodišti 
strávil dobu hlavních prázdnin, přičemž konával další vlastivědná stu-
dia o severomoravském kraji. V r. 1945 byl při bombardování Prahy 
anglickými a americkými letadly vážně zraněn na levé paži. Po delším 
léčení v nemocnici v Praze, přijel do Bludova se zchromlou rukou. 
Bylo mu tehdy 68 roků...
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Bludov dříve a nyní...
Tentokrát  to bude téma zcela 
prozaické, a sice  

bludovské 
autobusové 
čekárny

Původně jsme měli k dispozici  au-
tobusové zastávky s čekárnami hlavně
v plechovém provedení (foto č. 1 - 4), pouze 
u lázní a u zámku byly čekárny  zděné (foto
č. 5 a 6). V devadesátých letech minulého 
století byla z čekárny u zámku zřízena trafi -
ka s prodejem novin, časopisů, tabáku  a su-
venýrů (foto č. 7).  Na některých zastávkách  
zůstaly čekárny v původní podobě i nyní,  
jako např. na horním konci. Na většině míst 
byly však plechové čekárny odstraněny 
a byla zbourána i zděná čekárna u lázní. 

Zde pak byly instalovány čekárny 
dřevěné (foto č. 8 a 9). Čekárny „Nealko“, 
„Lázně“, „Pod lipami“ a „Škola“ jsou stej-
ného provedení jako čekárna „U Zámku“, 
pouze čekárna  „Dolní konec“ má tvar jiný.

Čekáren je celkem šest a byly pořízeny 
v roce 2001 v celkovém nákladu půl milionu 
korun.

Jarmila Divišová

u radnice

u školy

horní konec u lázní

u zámku

trafi ka u zámku

u nealka u zámku

na dolním konci 

Vzpomínáme...

Zcela jinak než dnes vypadaly dříve bludovské ulice na l. máje. Tyto záběry pořídil J. Mašek, pravděpodobně v roce 1986. Zcela jinak než dnes vypadaly dříve bludovské ulice na l. máje. Tyto záběry pořídil J. Mašek, pravděpodobně v roce 1986.
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6

Foto: J. Divišová
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LISTÁRNA

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Matematika ve škole

Měsíc březen a duben jsou pravidelně 
na naší škole ve znamení matematických 
soutěží. Matematická olympiáda, nejnároč-
nější z nich, je určena talentovaným žákům. 
Letos bylo úspěšnými řešiteli školního kola 
5 žáků:

3 žáci z pátého ročníku, 1 žák ze 6. ročníku 
a jeden žák ze 7 . ročníku. 

Tito žáci postoupili do okresního kola. 

Tři žáci uspěli: Martin Weiser (7.B.) se za-
řadil mezi 16 úspěšných ze 48 zúčastněných, 
Jakub Jelínek (5.A.) na  12. místě  a Jiří Ko-
trlý (5.B.) na 9. místě z 35 účastníků.

Mezinárodní soutěže Klokan se zúčastňují 
všichni žáci od 4. do 9. ročníků. Jsou rozdě-
leni do 3 kategorií:

4. a 5. ročník Klokánek 1. Petr Huf 5. A.

 2. Jiří Kotrlý 5. B.
 3. Jakub Jelínek 5. A.

6. a 7. ročník Benjamín   1. Martin Weiser 7. B. 

 2. Jiří Znoj 7. B.
 3. František Andrle 7. A.

8. a 9. ročník Kadet 1. Jan Chalupa 9. A.

 2. Tomáš Matějček 9. A.
 3. Kateřina Boriková 9. A.

Uzavíráme Pythagoriádou, ve které během 
60 minut žáci řeší 15 příkladů. Je určeno
žákům 6. a 7. ročníků. Úspěšní řešitelé škol-
ního kola byli:

6. ročník: 7. ročník:

1. Michaela Daňková 6.A.  1. Martin Weiser     7. B.

2.- 3. Jaroslav Hudlík 6.A.  2. Michal Svršek     7. B.          

 Josef Váňa        6.B. 3. František Andrle  7. A.

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům.
Mgr. K. Procházková

Sport ve škole
Skvělého úspěchu dosáhli  žáci naší 

školy v okresním fi nále ve vybíjené žáků 
4. a 5. tříd /otevřená kategorie/.

V konkurenci 10 družstev zvítězili 
a postoupili do krajského fi nále, které  se 
uskuteční 21. 5. 2003 v  Prostějově.

Složení družstva:  
Jakub Jelínek, Filip Kotrle, Jiří Diviš, Jakub 
Barvíř, Ondřej Chmelař, Milan  Směšný, Jiří 
Kotrlý, Radek Vařeka, Jakub Stuchlý, Ondřej 
Daniel, Tomáš Dvořák, Petr Matějček.

Blahopřejeme. Mgr.  Eva Macková

Odbíjená
2. dubna 2003 se v Šumperku uskutečni-

lo okresní kolo základních škol ve volejbalu 
dívek 8. a 9. tříd.

Osm vybraných škol soutěžilo ve 
2 skupinách o postup do užšího fi nále.
Jeden míč scházel děvčatům z naší školy, 
aby mohli hrát o fi nále. Systém hry na
2 sety způsobil, že i když jsme ani jednou 
neprohráli , hráli jsme  „pouze“ o 5. místo, 
které jsme nakonec obsadili.

Úspěšné volejbalistky.  

Mgr. Jindřich Blaťák

Fotbal 
Naše škola se přihlásila do celostátní 

soutěže Coca Cola Cup. 27. března 2003 
jsme hostili na velkém hřišti v Bludově ZŠ 
Hrabišín. Vyhráli jsme 2 : 0 a v dalším kole 
přivítáme 16. dubna ZŠ Rudu n. Mor.

Vítězné družstvo po zápase se ZŠ Hrabišín.
Mgr. Jindřich Blaťák

Přijímací zkoušky
V pondělí 14. 4. 2003 proběhlo 1. kolo 

přijímacího řízení na střední školy.
Zúčastnilo se ho 49 žáků z naší školy. 

I když nejsou ještě všechny výsledky známy, 
přesto máme předběžné informace o pěkném 
umístění našich žáků.

Ludmila Svobodová  - přijata bez přijímacích zkoušek  
 - Veterinární prevence Kroměříž
Radek Straka              1. místo  Elektrotechnika   
  Šumperk
Jana Havlíková           1. místo  Dřevěné konstrukce   
  Šumperk
Miroslav Jáně             4. místo  Elektrotechnika   
  Šumperk
Michaela Jurková       4. místo  Výchovná a humanitární  
  činnost Zábřeh
Iva Malcová                4. místo  Stavebnictví Šumperk
Michaela Matějčková  4. místo  Kuchař -číšník Zábřeh
Michal Kubíček           5. místo  Stavebnictví Šumperk
Radka Kotrlá                5. místo  Obchodní akademie   
  Šumperk
Roman Gavanda           6. místo  Obchodník Šumperk
Kateřina Stonová         6. místo  Obchodní akademie   
  Šumperk
Petr Huf                       7. místo   Nižší Gymnázium   
  Zábřeh
Tomáš Böser               8. místo   Elektro Mohelnice
Markéta Matýsková    9. místo  Cestovní ruch Šumperk
Kateřina Boriková 12. místo Gymnázium Šumperk
Petr Šimek                   12. místo  Elektro Mohelnice 
Petr Dobiáš                 12. místo  Elektrotechnika   
  Šumperk
Václav Schauer           13. místo  Stavebnictví Šumperk
Marek Švesták            13. místo  Strojírenství Šumperk
Marcela Pecháčková   19. místo  Gymnázium Zábřeh
Patrik Kvapilík            19. místo  Nižší Gymnázium   
  Šumperk
Ema Kopecká              21. místo  Humanitární a vých.   
  činnost  Zábřeh
Veronika Strouhalová  23. místo  Gymnázium Zábřeh

Všem blahopřejeme, děkujeme za pěknou re-
prezentaci naší školy a také vyučujícím, kteří 
je dobře připravili na jejich první samostatné 
vykročení do života.
Hodně štěstí.                     Mgr. Věra Vařeková
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Trestná činnost v Bludově v letech 2000 - 2002
Rok Počet trestných činů 

v Bludově
Celk.škoda v tis. Kč 

v Bludově

Počet trest. činů 
celkem v okrese 

Šumperk

2000 48 25775,8 2500

2001 33 369,5 2142

2002 43 6265,0 2232

V tomto čísle Bludovanu  bych vás ráda 
seznámila s některými zajímavými údaji
z trestné činnosti v Bludově.
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2000 7 16 1 1 5 2 1 2 7 2 3 1 0

2001 5 11 0 0 0 2 0 1 5 2 5 0 2

2002 12 13 1 0 3 1 0 0 4 1 4 0 6

Rozpis  trestných činů  v Bludově

l  Krádež - zcizení cizí, volně přístupné, 
věci

l  Vloupání - zcizení cizí věci při překoná-
ní překážek

l  Loupež - krádež při použití násilí či zbra-
ně nebo při použití  hrozby násilí

Dopravní nehodovost v Bludově 
v roce 2002
Mezi nebezpečná místa je v Bludově zařazena 
křižovatka u zámku a dále úsek mezi vjezdem 
do Bludova /od Šumperka/ a křižovatkou 
u zámku.
l  na křižovatce u zámku se stalo v roce 

2002 celkem 8 nehod /jedna osoba lehce 
zraněna, celková škoda 200.000.- Kč/, 
příčiny- rychlá jízda /1/, nedání přednos-
ti v jízdě /2/, nedodržení vzdálenosti /4/ 
a  nezvládnutí řízení /1/

l  v úseku od vjezdu do Bludova a křižovat-
kou u zámku se stalo 15 nehod  /4 osoby 
lehce zraněny, škoda 630.000.- Kč/, pří-
činy - rychlá jízda /3/, nedání přednosti 
/1/ a nesprávný způsob jízdy /11/

Telefonní čísla Policie ČR
l  tísňové volání  158 /z pevné linky/, z mobilního telefonu nutno 

volit ještě předčíslí příslušného místa
l  Okresní ředitelství Policie ČR v Šumperku    974779111
l  Obvodní oddělení Policie kČR v Šumperku   974779651

Informace pro tento přehled jsem získala od majora Josefa Ostřan-
ského, tiskového mluvčího Okresního ředitelství Policie České repub-
liky Šumperk.  

A na závěr ještě několik  trestných činů podrobněji:
l  16. 7. 2001 - Minulou středu o půlnoci se před bludovskou re-

staurací Na Nové po svém vypořádal lupič se svou obětí. Čtyři-
advacetiletého muže srazil na zem, stáhl mu kraťasy, ve kterých 
měl doklady, mobilní telefon a tisícikorunovou hotovost. Svršek 
okradeného, spolu s jeho doklady, se později našly v trávě poblíž 
místa činu.

l  2. 1. 2002 - Silvestrovskou hostinu si patrně chtěl vylepšit neznámý 
pachatel, který vnikl do kravína v Bludově. Z objektu odcizil tři 
mladé býčky. Majitelé vyčíslili svou škodu na patnáct tisíc korun.

l  14. 2. 2002 - Policie vypátrala pachatele, kteří loni v červenci na 
koupališti Vlčí důl v Bludově odcizili mobilní telefony. Zloději, 
kteří kradli přístroje z odložených tašek návštěvníků bazénu, se 
však před soud nedostanou. Jedná se totiž o dva jedenáctileté 
chlapce z nedalekého Sudkova a Kolšova.

l  3. 9. 2002 - Příliš dlouho nevydržela „bez újmy na zdraví“ fi gu-
rína policisty, před několika týdny instalovaná na okraji Bludova 
zdejším obecním úřadem. Policista se znelíbil devatenáctiletému 
mladíkovi z Plzně, který se v sobotu večer rozhodl vyzkoušet na ní 
svou sílu. Udeřil do ní s takovou razancí, že odlomil její vrchní část 
a způsobil škodu za šest tisíc korun. Byl však brzy vypátrán oprav-
dovými policisty a nyní je šetřen ve zkráceném trestném řízení pro 
poškozování cizí věci, za což může jít až na rok do vězení.

Jarmila Divišová

K N I H O V N A  Č T E N Á Ř Ů M

BÁJE, MÝTY A POVĚSTI - SOMMER J. 
- hrady a zámky aneb cyklus podivuhodných 
příběhů. Pověsti mají jádro buďto skutečně 
historické, jiné spíše smyšlené.

PAMĚT´ MOJÍ BABIČCE - HŮLOVÁ P. 
- román z mongolského života.

NA DOSAH RUKY - ERBEN V. - česká de-
tektivka - kapitán Exner opět na scéně!

PO ZAVÁTÝCH PLÁNÍCH - COOK A.M. 
- napínavý, avšak civilně laděný příběh
o závodech psích spřežení pořádaných
v aljašské a yukonské divočině, o tenkém, 
někdy i nebezpečně praskajícím ledu,

o vlčích smečkách, strohých Seveřanech
a jejich úsporných životních podmínkách
i přátelských vztazích, o drsné zimě a krutém 
mrazu, který štípe do tváří - zkrátka o souboji 
člověka se syrově nehostinnou a nepokoře-
nou, avšak i tak krásnou přírodou.

HLEDAČI OPÁLŮ - SHAWOVÁ P. - hrdina 
románu má dvě lásky - půvabnou, lehkomy-
slnou, avšak vdanou Vivien a opály........

BRIGÁDA - BLUM H. - pravdivý epický 
příběh o třech pozoruhodných mužích a jed-
né ženě, kteří se rozhodli bojovat ve válce
a přitom pomoci vytvořit stát.

KATI VE SLUŽBÁCH CÍSAŘŮ - ŠTOR-
KÁN K. - druhá kniha Kroniky katů Mydlá-
řů zachycuje události v letech 1610 až 1622, 
které vedly k bitvě na Bílé hoře.

ČERNÁ THANGKA - SCOFIELD R. - na-
pínavý děj, život mnichů v klášterech vysoko 
v horách, nelehká situace čínských intelektu-
álů, lidské osudy, plné lásky, bolesti, smutku 
i nenávisti ......

ZA PŘÍSAHU A LÁSKU - SHIPWAY G. 
- čtenář se ocitá v Británii první poloviny 
12. století zemi ještě převážně normanské, 
zmítané drobnými válkami mezi šlechtici
a plundrované vojsky tří zájemců o anglický 

Na celkové trestné činnosti v okrese Šumperk se Bludov podílí průměrně necelými 2 %.
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trůn.Román je historickou freskou s dob-
rodružným dynamickým dějem, který jako 
strhující sled fi lmových záběrů skutečných 
událostí věrohodně přibližuje méně známé 
období britských dějin.

MILENKA SPRAVEDLNOSTI - DEAVER 
J. -život Taylor se od základu mění ve chvíli, 
kdy ji hvězdný advokát požádá o pomoc. Po-
daří se jí odhalit i takové skutečnosti, které 
by raději ani nechtěla znát.....

NEBE NA DOSAH - HEJNIC O. - hlavní hr-
dinka-citlivá a vnitřně plachá dívka, se díky 
sportu, kterému propadla, stává výraznou 
osobností.Ve sportu i v životě chce stát na 
stupních vítězů. Když už se zdá, že má život 
správně nalinkovaný, vstoupí jí do cesty 
osudová láska s někým úplně jiným, než si 
představovala.

JÁ ŽIJU DÁL - BRANDEJSOVÁ I . - ztráta 
blízkého člověka je vždycky smutná. Když 
jde o milovaného manžela, otce malých 
dětí a živitele rodiny, sklíčenost vdovy je 
pochopitelná. Když však navíc úmrtí pro-
vázejí nevysvětlitelné záhadné jevy, není se 
co divit, že hrdinka propadá skepsi,beznaději 
a sebelítosti. Bojí se budoucnosti.Přesto cítí 
zodpovědnost a ví, že i když manžel odešel, 
ona musí žít dál.Dokáže sobě i svému okolí, 
že s pomocí přátel a rodičů se s tragickou 
událostí vyrovná.

CIZÍ RUKOU - CROMBIE D. - detektivní 
román -Jamesová a Kincaid ze Scotland
Yardu na stopě další záhady.   

PROČ MUŽI LŽOU A ŽENY PLÁČOU 
- PEASE A. - kniha z edice Cesta k po-

znání - autoři - manželé známí z betselleru 
Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst
v mapách.

BLEDEJ GENTLEMAN - KAINAR J. 
- tento nový výbor, nazvaný podle jedné ze 
zahrnutých skladeb, soustřeďuje Kainarovy 
volné překlady jazzových šlágrů, vlastní 
písňové texty i básně z celého období jeho 
života.

HLÍDKY - McBAIN E. - autor vytvořil 
vpravdě politický thriller o globální zničující 
hrozbě.

ZLOČINY PRO DVA - CHRISTIE A.
- z knihy královny detektivek přímo čiší, jak 
se Agatha Christie touto napůl poctou, napůl 
parodií pobavila, když ji psala - a čtenář se 
stejně tak dobře baví při čtení.

ROK V ZAHRADĚ - MAYER, J. - nápady 
pro každou roční dobu, péče o zahradu po 
celý rok, pracovní kalendář na každý měsíc 
-a přes 290 barevných fotografi í.

BIOENERGIE POKOJOVÝCH ROSTLIN 
- HOFFMANNOVÁ E. - zcela ojedinělá pří-
ručka o působení rostlinných vibrací na člo-
věka. 86 pokojových rostlin. Rostlina je více 
než pouhá dekorace. Je to živý organismus 
vysílající neviditelné oscilace, které mohou 
mít pozitivní účinek na tělo, mysl i duši
- pokud jste naladěni na stejnou vlnu.

TOPÍME DŘEVEM - HANOUSEK M.
-v knize naleznete mnoho užitečných rad
a doporučení, které vám pomohou při výběru 
správného kotle na dřevo a vhodného otopu.

BALKONY A JEJICH OPRAVY - BAR-
TÁK K. - nosné konstrukce, povrchy, zábra-
dlí, nátěry, zasklívací systémy.

PERGOLY - PAVAS K. - materiály, stavba, 
inspirace.

DĚTSKÁ LITERATURA

VÝUKA JAZYKŮ NA INTERNETU - 
FRANCŮ M. - víte, jak se zorientovat na 
internetu? Jak rychle najít to, co potřebujete? 
Dokážete mezi množstvím informací vybrat 
to podstatné? Tato příručka vám ukáže, jak 
se na internetu neztratit!

DVOJČATA - KOPIETZ G. - přes kouzelnou 
lupu řeší hrdinové další detektivní případ.

TAJEMSTVÍ MRTVÉHO BODU - BRI-
SOU-PELLEN E. - sourozenci pátrají po 
tragické události, při níž ztratili rodiče i dva 
velké bratry.

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI - AME-
RY H. - patří mezi nejstarší příběhy na světě. 
Jsou citlivě převyprávěné, aby je i malé malé 
děti mohly s porozuměním poslouchat.

Z edice Mladý pozorovatel jsou tu dvě 
publikace - V LESE - GOURIER J. a NA 
HORÁCH -WEISS CH. - jsou to praktické 
příručky pro výpravy do přírody.

Z dívčích románů jsou to - ZAMILOVANÉ 
LÉTO - FILIPOVÁ I., DOTKLA SE NÁS 
LÁSKA - STÍNIL L., a KŘÍDLA PRO NÁS 
DVA.

Pěkné čtení přeje S. ŽOUŽELKOVÁ.

DETOXIKAČNÍ A REHABILITAČNÍ CENTRUM V LÁZNÍCH BLUDOVĚ

S přicházejícím jarem,
dopřejte tělu očistu darem.
Tělu se to bude líbiti, 
že škodlivin se může zbaviti.
Vše jsme pro Vás připravili,
abychom Vaše zdraví obnovili.

Pokud hledáte CO, JAK a PROČ 
zlepšit ve Vašem zdraví, chcete 
skončit se špatnými návyky a chcete 
se naučit jíst a žít způsobem, který 
podporuje zdraví, vitalitu a dlouho-
věkost, navštivte detoxikační a reha-
bilitační centrum v lázních Bludově.

Lékařský tým Vám ukáže nej-
rychlejší a nejúčinnější cestu, jak 
zbavit tělo škodlivých látek a dosáh-

nout zářícího zdraví pomocí detoxikač-
ních programů zaměřených také na re-
dukci váhy a celkového omlazení těla.

Každou středu v 16 hod. Vám na-
bízíme bezplatnou přednášku MUDr. 
J. Riedla, na které se dozvíte, co to 
detoxikace je, proč je pro naše tělo tak 

důležitá, seznámíte se s přístroji 
a léčebnými programy a na závěr 
Vás sestřičky detoxikačním centrem 
provedou.

Na přednášku se objednávejte na 
tel. č. RECEPCE 583 301 211 
každý den od 7 do 19 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu
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Akce Kulturního domu Bludov 
pro veřejnost v roce 2002
Kulturní dům Bludov se v  roce 2002 podílel na několika větších akcích, 
např. na IV. ročníku přehlídky dětských a mládežnických kapel 
a jednotlivců FOTRC, dále jako spolupořadatel Oblastního 
kola Trampské porty, Vinobraní, Maškarního plesu a 
Dětského dne. Spolu se Sborem pro občanské záležitosti byla 
připravena Mikulášská beseda pro důchodce, Mikulášská 
besídka pro děti, Výšlap za bludovským špekáčkem
a Posezení v zahradě a spolu   s Ochotnickým divadelním souborem
a Pány z Bludova Pálení čarodějnic ve Vlčím dole. Bludovské 
organizace uspořádaly v tomto roce  šest plesů.

V rámci Kruhu přátel hudby se na zámku uskutečnilo 12 koncertů 
se špičkovými umělci z celé republiky i ze zahraničí. Již tradičně jsme 
obdrželi mimořádnou finanční dotaci za vynikající program od Nadace 
českého hudebního fondu v Praze. Dále byly uspořádány koncerty 
skupiny  Tomáško a Melichar, Poutníci, v rámci folklorního 
festivalu vystoupil soubor z  Mexika a v říjnu dětské folklorní sdružení 
Čabarok.

Pro základní a mateřskou školu byly uspořádány čtyři představení 
divadelních pohádek, dva koncerty a cestopisná přednáška, pro 
děti pak několik diskoték, maškarní karneval, žákovská akademie
a vystoupení kouzelníka.

Dále kulturní dům připravil dvě výstavy. Podařilo se shromáždit velké 
množství exponátů na výstavě Můj koníček III. a spolu s Okresním 
muzeem v Šumperku to pak  byla výstava fotografií a exponátů
k 5. výročí povodní na Moravě. Bludovští zahrádkáři  a chovatelé 
vystavovali své exponáty.

Ze vzdělávací činnosti to byly následující přednášky: beseda ke Dni 
země o životním prostřední v Bludově, dvě přednášky se zdravotní 
tématikou, přednáška o thajských masážích a přednáška s historikem 
D.Poláchem ke Dni památek.

Kulturní dům byl využíván také k prodejním akcím (60x), prodejním 
přednáškám (10x), schůzím (39),  soukromým oslavám (9x) a  dvakrát 
se zde volilo.  Několikrát se zde setkali jubilanti  a několik dalších akcí 
pořádaly jednotlivé bludovské organizace, např. Doremi, Přehlídku 
harmonikářů, Setkání klubů důchodců aj.

Poprvé v  tomto roce vystoupil s premiérou pohádky Jak s Julinkou 
čerti šili ochotnický soubor Blud v tyátru, která měla velký úspěch. 
Velký prostor byl věnován divadelním představením  přespolních 
souborů, celkem jste v  tomto roce mohli navštívit šest představení.

Byl uspořádán dvoudenní zájezd do Prahy na činohru „Sluha dvou 
pánů“, dvakrát jsme navštívili Moravské divadlo Olomouc, v rámci 
dětského zájezdu ZOO v Brně a projeli se parníkem po přehradě, 
šestkrát jsme navštívili Polsko.

V rámci informačního střediska jsme poskytovali kopírování a internet 
pro veřejnost. 

Pokud jde o pravidelnou činnost, tak v kulturním domě  pracuje 
pěvecký, chovatelský a taneční kroužek pro děti a šachový kroužek 
pro děti i dospělé. Budova  je rovněž využívána ke zkouškám 
skupin: historického šermu Barbaři, dechového souboru  Bludověnka 
a ochotnického souboru Blud v tyátru. V jazykové škole se v tomto roce 
vyučuje pouze němčina, v hudebních kurzech hra na  klavír, kejbort, 
flétnu a  kytaru.

Ze služeb je k dispozici  kosmetika, pedikúra, masáže, dále billiard club 
a vinárna Domino. 

Jarmila Divišová

Poslední z prvních
Je to již čtyřiaosmdesát let, kdy student Josef Cyril Kotrlý 

založil v Bludově spolu se svými bratry skautský oddíl. Nej-
mladším z členů byl tehdy šestiletý Alois Kotrlý. Oddíl po pěti 
letech (po odchodu vedoucích na vysoké školy) zanikl, avšak 
Alois na skautské ideje do smrti nezapomněl. Ke skautům se 
hlásil jak v Praze, kde se zúčastňoval činnosti 35. klubu old-
skautů na Praze 10, tak v Bludově. Před čtyřmi roky - 24. dub-
na 1999 - odhaloval na rodném domě svému bratrovi pamětní 
desku. Závěr svého života zasvětil právě práci na uchování 
světlé památky a odkazu svého bratra Josefa.

Jeho životní pouť se uzavřela 8. dubna 2003 ve věku ne-
dožitých 90 let. Tolik se těšil na červen, kdy má v kulturním 
domě proběhnout vzpomínka na jeho bratra Josefa při příleži-
tosti nedožitých stých narozenin. Už nepřijede. Nepřijede ani 
na Dušičky, jak jezdíval. Chci však jemu a jeho rodině ještě 
jednou veřejně poděkovat za nedávnou pomoc našemu skaut-
skému středisku.
Bratře Aloisi - po dobrém díle odpočívej v pokoji!

Stanislav Balík - Ježek
vůdce střediska Františka Pecháčka v Bludově

Vzpomínka Ing. Aloise Kotrlého, CSc.
z roku 1997 na činnost jejich 
skautského oddílu

„Skautský oddíl byl v Bludově založen v roce 1919
z iniciativy mého nejstaršího bratra Josefa, studenta gymnasia
v Litovli a funkcionáře tehdy již početného skautského oddílu 
tamtéž. O skautském hnutí můj bratr se dozvěděl, jak uváděl 
později, přímo od zakladatele hnutí ‚Junák - český skaut‘ prof. 
A. B. Svojsíka na přednášce v Litovli ještě za monarchie Ra-
kousko uherské 16. 6. 1918. Brzy po tomto vystoupení založil 
prof. K. Urban z gymnasia oddíl skautů. Pokud si ještě dnes 
vzpomínám, bludovský oddíl čítal cca 12 - 16 členů, většinou 
studentů např. Kozák Ladislav, Rýznar Jan, Langr Karel, Kotr-
lý Karel, Kotrlý František, Kotrlý Alois, Bauer Ervin, Valenta 
Jan, Ščudla V. a ještě dvě osoby z dolního konce - snad Bar-
vínek a Směšný. Vedoucím byl bratr Josef. Schůzky se konaly 
na různých místech kolem Bludova např. Brusná, u Rozárky, 
Gryngle, na Zámečku aj. Pokud šlo o stejnokroje, každý člen 
to řešil dle svých možností a postupně, a to obarvením košile 
na zelenou, stejně tak se šátkem, kalhoty krácením. Jen hole 
se daly sehnat snadně, ale jejich kování musel provést některý 
z mistrů kovářů (Jorda či Bezděk). Určité součástky stejnokroje 
se daly sehnat z odprodeje po americké armádě, což zařizoval 
jeden člen z oddílu. ... Mimo pochůzky kolem Bludova orga-
nizovaly se vycházky pěší do vzdálenějších míst: Nový zámek 
u Hanušovic, Bradlo, Drozdovská pila aj. Tam došlo k setkání 
se skauty zábřežskými. Největším zážitkem byl během krátké 
činnosti skautů v Bludově zájezd na první setkání skautů z ce-
lé ČSR do Olomouce ve dnech 27. - 29. srpna 1921. Krásné 
vzpomínky prožité na 1. sjezdu skautů v roce 1921 v Olomouci 
zůstávají trvalé. Josef odešel v roce 1922 do Prahy na studium 
a Karel odešel po dvou letech také. Nikdo z těch bludovských 
již nepokračoval. Byla to škoda.“
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RŮZNÉ

Zateplení budovy, přesněji dodatečná tepelná izolace budovy 
(vztahuje se i na novostavby), je v době výrazného zvyšování cen paliv 
a energií velmi aktuální. Všechny vytápěné budovy, jako jsou rodinné 
a bytové domy, administrativní i výrobní budovy, jsou zdrojem ztrát 
energie. Ovlivnit jejich výši a tím i náklady na provoz je v naší moci.

Základním požadavkem při zateplení je zajistit celistvý-nejlépe vnější-tepel-
ně izolační obal budovy s vyloučením slabých míst. Hlavní podmínkou přitom 
je nepřipustit působení nadměrné vlhkosti v konstrukcích a zajistit přiměřené 
větrání užívaných prostorů.

Budovy s nižšími tepelně izolačními vlastnostmi a s nedostatečným větráním se 
kromě zvýšených  tepelných ztrát často vyznačují i vadami a poruchami, jako jsou:

§  výskyt kolonií plísní na obvodových stěnách, kolem oken a v rozích místností
§  kondenzace vody (vlhké skvrny) na vnitřním povrchu stěn
§  kondenzace vody na oknech
§  charakteristický zápach v místnosti

Při návrhu zateplení je rozhodující hodnocení stávajících tepelně izolačních vlast-
ností budovy, především důsledků nejvýraznějších tepelných mostů. Zateplením pak 
především zajistíme snížení spotřeby energie na vytápění a vyloučení uvedených vad 
a poruch. To vše znamená výrazný finanční efekt při užívání budovy.

Jednou z možností, jak zateplit objekt, je použití vnějšího kontaktního zateplovacího 
systému. Při rozhodování hledá investor odpovědi na základní otázky:

Jaký bude přínos a cena zateplení?

Jaké mohu použít tepelné izolanty a jaká je jejich vhodná tloušťka?

Co nesmím při přípravě a provedení akce zanedbat a čeho se mohu vyvarovat?

Pokusíme se ve stručnosti odpovědět na první otázku, která bývá nejčastější před 
vlastním rozhodnutím, jestli zateplit či nikoliv..
 
Ekonomické důvody:

§  zateplením se sníží provozní energetická náročnost budov a tím se trvale sní-
ží každoroční výdaje na vytápění, které tvoří jednu z nejvýraznějších položek 
nákladů

§  snížená spotřeba energie na vytápění umožní instalovat menší a tudíž inves-
tičně výhodnější zdroj tepla

§  topnou sezónu lze zahájit později a ukončit dříve

§  peníze vložené do zateplení jsou návratnou investicí s vysokou mírou jistoty

§  investičně výhodné je provést zateplení v okamžiku potřeby oprav či údržby 
konstrukcí, efektu zateplení je pak dosaženo za cenu odpovídající rozdílu 
uvažované povrchové úpravy a zateplení

§  zateplení umožní lepší využití prostorů budov

§  přínosy ze zateplení mají trvalý charakter, což vynikne v dobách se sníženou 
ekonomickou silou uživatele

Technické důvody :

§  zateplením se odstraní jedna z nejčastějších příčin vzniku a růstu plísní, 
kterou je kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových stěn

§  zlepšení tepelné pohoda a kvality užívání ve vytápěném prostoru

§  odstranění vad a poruch vzniklých v průběhu užívání budov nebo vadným 
provedením

§  vyšší a vyrovnanější povrchová teplota konstrukcí, tím se sníží riziko poruch 
povrchových úprav konstrukcí a prodlužuje se tak dlouhodobá životnost 
stavby

§  při vnějším zateplení se plně využije akumulačních vlastností budovy, umožní 
se tepelný komfort i při přerušovaném vytápění

§  vnější zateplení podstatně snižuje přehřívání budovy v letním období

§  je splněna jedna ze základních podmínek pro účinné využití tzv. netradičních 
zdrojů tepla (pasivní a aktivní solární systémy, tepelné čerpadlo apod.)

§  sníží se zatížení otopného systému a lze jej  provozovat při menším teplotním 
spádu

§  sníží se teplotní dilatace původní konstrukce, tedy i namáhání a poruchy

§  odstraní se příčiny přímého zatékání dešťová vody obvodovou konstrukcí 
a zajistí se ochrana původního povrchu před agresivitou ovzduší

§  zateplení má při vhodné skladbě příznivý vliv na akustické vlastnosti budovy

§  umožní se nové řešení architektonického výrazu budovy

§  úspora spotřeby energie na vytápění představující snížení emisí, které způso-
bují skleníkový efekt a jsou příčinou kyselých dešťů

ZATEPLENÍ :  ANO či  NE?
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PRODEJE 
v kulturním domě

Út  6. 5.
Út  13. 5.
Čt  15. 5.
Po  19. 5.
Út a St 
20.  a  21. 5. levný textil
Čt  22. 5.
Út  27. 5.

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 
SECOND HAND

 

TEXTILU
Mikiny, košile, svetry, kalhoty, tepláky, bundy

AKCE POTRVÁ 2 DNY!!

Jen 15,- Kč za kus
Kde :   Ku l t u r n í  dům Bludov
Kd y :   Ú t  a  S t  2 0 .  a  21.  5 .  2 0 0 3 
Ča s :   9 : 0 0 -16 : 0 0  hod in - 
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CRIKVENICA
CHORVATSKO

Ve dnech 27. června - 6. července 2003
CENA - 5.200,- Kč

Děti do 12 let sleva 200,- Kč
V ceně je zahrnuto: 

doprava  •  ubytování  •  pobytová taxa

STRAVOVÁNÍ - vlastní 
UBYTOVÁNÍ - apartmány 

Nástupní místa -  Hanušovice, Bohdíkov, Olšany, Bludov,
 Šumperk a dále po trase směr Brno

•  Přihlášky v Kulturním domě  •
•  50 % ceny jako záloha do 20. 5. 2003  •

- placená reklama -

v zachovalém stavu.
Cena dohodou.

Tel. 583 238 104

PRODÁM BABETU 
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PRODÁM 

ČISTOKREVNÁ 
PERSKÁ KOŤATA

Odběr konec června 2003 
Cena 1 000,-

Barva: 
bílá, černobílá, šedobílokrémová, 

hnědobílá, krémová

Tel. 736 609 734

- 
pl

ac
en

á 
re

kl
am

a 
-

Ša
ch

ov
ý 

kr
ou

že
k

pro možnost založení a existenci 
šachového oddílu v Bludově.

Informace v kulturním domě

pro možnost založení a existenci 

Hledáme sponzory

TRADIČNÍ PŘEHLÍDKA HARMONIKÁŘŮ - 22. 3. 2003 pořadatel Bludověnka

VÍTĚZ
nejmladší účastník ze Staré Bystré (Slovensko)
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Zahradnictví U ZÁMKU
Obecní lesy Bludov s. r. o.

8. května č. 81 • 789 61 Bludov

N
A

B
Í
Z

Í

u realizaci sadovnických úprav

u údržbu veřejné a účelové zeleně

u ošetření a tvarování živých plotů, keřů

u sazenice lesních dřevin z vlastní školky/ s listem 
o původu/

u v nové prodejně Zámecké oranžérie nabízíme 
veškeré aranžérské práce, květinovou a zele-
ninovou sadbu, balkónové a pokojové květiny, 
okrasné a ovocné dřeviny, dárkové předměty  
a veškerý zahradnický materiál

u NOVÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM:  
dovoz smuteční vazby dle přání zákazníka  
(po Bludově ZDARMA)

(
p. Lasovský  604 373 708
p.Temnyak  603 259 375
zahradnictví  583 238 118
kancelář  583 238 758
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ECCE HOMO

Až do září letošního roku můžete navštívit v bludovských lázních
 výstavu fotografií s názvem Ecce Homo brněnského fotografa 

Ing. Evžena Sobka 
Cyklus černobílých fotografií představuje osobní výpověď 

o všedním životě a obrazy ze života romské komunity. 
Výstava byla zahájena 23. března za účasti autora.

Výstavu zahájil  Doc. Mgr. Jindřich Štreit, 
který sám vystavoval své světoznámé fotografie 

v bludovských lázních v loňském roce. 
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Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. května.
Správné znění tajenky z minulého Bludovanu: 

1. litrů piva  2. zlatých v hotovosti

Vylosováni byli:

1. cena (tričko se znakem obce) – Eva Krátká

2. cena (tričko se znakem Kartotisku) – Vladimír Kuba

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

,
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A AEROBIC
Zveme všechny ženy a dívky 

každé pondělí a čtvrtek 
na večerní aerobic od 20-21 hodin.

Cvičení ve středu 
zůstává od 18 do 19 hodin (do prázdnin). 

Všechny ženy zveme na prázdninové cvičení 
od pondělí do pátku od 20 do 21 hod. 

v sokolovně. 
S sebou podložky a dobrou náladu.                            

A. Fazorová

(Mateřská škola Bludov)
Přízemí

Pondělí  19:00 - 20:30 hod.
Středa 19:00 - 20:30 hod.  

S sebou: 
podložka, ručník, pití a dobrou 

náladu!!!
Vstupné: 10 Kč

Na vaši návštěvu se těší 
Ludmila Banková ml.

Od 23. 4. 2003   

Aerobik 
Mix

SPORTOVNÍ OZVĚNY

Fotbalové jaro opět vypuklo
Jarní část fotbalových soutěží ročníku 2002/2003 začala pro naše 
družstva dospělých 29. a 30. března t.r. a mládežnická družstva 
odstartovala 12. a 13. dubna. 

V podzimní části tohoto ročníku obsadila naše družstva:
Muži A.  20 bodů,  skore 27/26  a  6. místo
Muži B.  9 bodů,  skore 19/45  a 13. místo
Dorost   20 bodů,  skore 25/4  a  2. místo
Žáci  15 bodů,  skore 13/10  a  5. místo

Umístění a výsledky zhruba odpovídají předpokladům tak, jak jsme je 
uváděli v Bludovanu č. 7 v minulém roce. Všechna naše družstva měla vy-
tvořeny solidní podmínky pro zimní přípravu a věříme, že ji zúročí dobrými 
výsledky. Zatím se daří mužům A., kteří získali plný počet bodů, ovšem ty nej-
těžší utkání je čekají až v květnu a červnu. Horší je to s muži B., kteří doposud 
získali jediný bod, a to proti vedoucímu týmu okresního přeboru. Potěšitelný 
fakt je to, že i přes porážky jejich výkon má stoupající úroveň a udržení v OP 
je v jejich silách. Žáci i dorostenci v úvodních utkáních nezklamali a zejména 
dorostenci mají reálnou šanci atakovat první místo v tabulce. Nespornou záslu-
hu na tom má vedoucí Mirek Kubíček a u žáků Luděk Dvořák a Jirka Směšný. 

Za velký přínos považujeme fakt, že Dvořák, Šebela a Ing. Žaitlík úspěšně 
absolvovali školení trenérů tak jako již dříve Mirek Kubíček, a jsou držiteli 
licence B. To by se mělo pozitivně projevit i ve výsledcích.

Rok 2003 je pro náš oddíl významný tím, že před 70 lety t. j. v roce 1933 
byl založen „Sportovní klub Bludov“, který spolu s Bohdíkovem a Rudou patří 
k nejstarším na Severní Moravě. Pod tímto názvem vyvíjel sportovní činnost 
mimo léta německé okupace až do podzimu roku 1948, kdy tělovýchovné 
a sportovní kluby a organizace i v naší obci byly sloučeny do TJ Sokol a fot-
bal až do dnešních dnů se hraje pod názvem „Oddíl kopané Sokol Bludov“. 
Současný výbor OK je si vědom odpovědnosti za důstojný průběh oslav a při-
pravuje celou řadu sportovních akcí mládeže i dospělých, které by měly vyvr-
cholit v sobotu a v neděli 28. a 29. června t.r. V současné době jednáme s řadou 
sportovních klubů o účasti tak, abychom našim příznivcům zajistili atraktivní 
a hodnotný sportovní zážitek odpovídající tomuto významnému jubileu.
Na závěr plánujeme po skončení soutěží nového ročníku 2003/2004 na pod-
zim slavnostní shromáždění současných i minulých hráčů, členů a příznivců 
v našem KD. Vzhledem k fi nanční náročnosti akcí děkujeme za příslib pomoci 
naší obci všem našim sponzorům zejména Bludovské a. s., fi rmě Agrega a. s., 
Lázním Bludov, Moravolnu Šumperk, Hroch, Kedul a všem dalším. Pochopi-
telně všechna naše družstva se zavázala dosáhnout lepších výsledků a umístění 
v tomto jubilejním ročníku mistrovských soutěží než v ročníku minulém.

Výbor OK


