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JAK VOLILI OBČANÉ NAŠÍ OBCE V REFERENDU 
O VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE

VÝSLEDKY REFERENDA
v obci BLUDOV

dne 13. - 14. 6. 2003

komisí navštívili doma 16 občanů, 
kteří projevili vůli volit. 

Po ukončení referenda byla 
místnost uzavřena a nastalo sčítá-
ní hlasů. I když se volební komise 
snažila vysvětlit voličům způsob 
správného vyplnění hlasovacího 
lístku, bylo hodně lístků neplat-
ných. Např. v jedné obálce dva 
hlasovací lístky, které byly  oba, 

i když byly správně vypl-i když byly správně vypl-
něny,  neplatné. něny,  neplatné. 

Výsledky hlasování: Výsledky hlasování: Výsledky hlasování: 
oprávněných voličů oprávněných voličů oprávněných voličů 

v naší obci bylo v naší obci bylo v naší obci bylo 
2603, z toho se 
zúčastnilo 1557, 
což je 60 %. 

Těchto 1557 
voličů rozhodlo 

takto: 1145 slovem ano (76 %) 
a  370 voličů bylo proti vstupu 
(24%). 42 hlasovacích lístků bylo 
neplatných. 

Závěrem  bych chtěl poděkovat 
všem členům volebních komisí 
a zapisovatelkám za dobře odve-
denou práci i přes  30 stupňové 
vedro, které v tyto dny panovalo.                                     

Jan Kacar, Petra Stonová
předsedové volebních komisí 

V pátek 13. června 2003 ve
14 hodin se otevřela volební míst-
nost voličům. Po krátkém zahájení 
předsedou volební komise přišla 
jako první paní Zorka Fričová, 
učitelka ve výslužbě.   Volby byly 
rozděleny na dva okrsky. Okrsek 
č.1, kde pracovala volební komise 
ve složení Petra Stonová, před-
sedkyně komise  a členové Bla-
žena Fingerová, 
Jan Sedláček,
Miroslav Sná-
šel a František 
Plhák. Zapisova-
telkou v okrsku  
byla Ludmila 
Petruželová. 
Okrsek č. 2 s předsedou Okrsek č. 2 s předsedou 
komise Janem Kacarem  
a členy Danuškou Hojgrovou, 
Květoslavou Cygrýdovou, Janou 
Pospíšilovou a Agátou Jílkovou. 
Zapisovatelkou v okrsku č. 2 byla 
Jindra Hubáčková. 

V pátek se volební místnost 
uzavřela ve 22 hodin. Odvoleno 
mělo  30 % oprávněných voličů. 
V sobotu se otevírala volební 
místnost v 8 hodin ráno a ve
14 hodin vyhlásili předsedové okrs-
ků konec voleb. Členové volebních 

něny,  neplatné. 
Výsledky hlasování: 
oprávněných voličů 

v naší obci bylo 

Okrsek č. 2 s předsedou 

něny,  neplatné. 
Výsledky hlasování: 
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

ODPADY V OBCI BLUDOV
V sobotu 21. 6. 2003 se uskutečnil 

svoz nebezpečných a objemných odpadů 
v obci Bludov. Svoz probíhal jako obvykle 
v předem stanovených intervalech na pěti 
určených místech, o kterých byli občané 
informováni místním rozhlasem a letáčky 
umístěnými na veřejných vývěskách a úřed-
ní desce. Přesto jsem se setkala s občany, 
kteří mi tvrdili, že se neměli kde informovat 
a kteří nám v prostoru u „Hasičárny“ odložili 
odpady o několik hodin dříve před stanove-
nou dobou.

Pochvalu zaslouží občané, kteří se zú-
častnili sběru v prostoru u „Urbana“ a na 
parkovišti u „Nové“. Nejhorší situace byla 
u „Hasičárny“, kde jsme přistihli osoby, kte-
ré se snažily odnést jednotlivé komponenty 
z lednic a televizorů, aniž by si uvědomily, 
že se jedná o nebezpečný odpad.

Prosím občany, kteří nedodržují čas 
sběru, aby se polepšili a skutečně předávali 
odpady až pracovníkům sběrné fi rmy. Když 
totiž někdo odloží nebezpečné látky na volný 
prostor, v tuto dobu tam má vlastně přístup 
každý (i děti! a zvířata!), vůbec si zřejmě 
neuvědomuje, jaké nebezpečí hrozí celému 
okolí, včetně lidí. Je třeba si uvědomit, že se 
jedná o svoz nebezpečných odpadů (kyseli-
ny, léky, ředidla, barvy apod.).   

Na závěr děkuji Všem občanům, (a těch 
je většina), že ke sběru a třídění odpadů 
přistupují se vší důsledností a odpovědností. 
Jakékoliv dotazy, týkající se odpadového 
hospodářství, se vám budeme snažit odpově-
dět na tel. č. 583 301 438 -  životní prostředí 
Obecního úřadu Bludov. 

Hana Tolarová, ref. odboru  výstavby 
a životního prostředí

KULTURNÍ OKÉNKO

V červenci 2003 oslaví:
Riedl Jan Dr. Březiny 89 70

Vichta Vratislav Nerudova 627 75

Ston Zdeněk Polní 652 80

Krejčí Josef Školní 694 80

Markovská Kristina V Potokách 219 81

Kozáková Anna Nerudova 631 81

Musil Karel 8. května 378 82

Kozáková Marie Ztracená 105 84

Kunčarová Anežka 8. května 75 88

Dvořák Otto Lázeňská 356 88

Jílek Jaroslav Na Hradě 96 89

Salák Leopold  Vančurova 620 91

Jandlová Marie Husova 456 91

V srpnu 2003 oslaví:
Stonová Květoslava  Na Baloně 222 75

Březinová Marie Příční 413 75

Březina Ondřej Tř. A. Kašpara 35 75

Janků Miroslav Masarykova 442 80

Příhoda Ladislav Hrabenovská 401 80

Holinková Marie Boženy Němcové 644 80

Snášelová Marie Na Baloně 91 81

Straka Ladislav Špalkova 53 82

Skoumalová Růžena Družstevní 302 90

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 24. července oslaví manželé 

František  a Františka 

Kozákovi 
60 let společného života.

U příležitosti diamantové svatby našich 
rodičů jim chceme poděkovat za šťastné 

a spokojené dětství, dobré vychování 
a neustálou podporu a pomoc při 

výchově vnoučat.

Do dalších let Vám přejeme hodně radosti z pravnoučat, štěstí 
a zdraví. Dcera Milena a synové František a Mirek s rodinami.

K přání se připojuje i Sbor pro občanské záležitosti.

Jubilanti

Do dalších let Vám přejeme hodně radosti z pravnoučat, štěstí 

Sbor dobrovolných hasičů v Bludově přeje svým dlouholetým 
členům k jejich životním jubileím.

Čestný člen sboru bratr Josef Krejčí 
oslaví své 80. narozeniny 13. července 2003. 

Dne 15. července 2003 bude slavit svých 75 let 
bratr Vratislav Vichta. 

Čestný člen sboru bratr Jaroslav Jílek 
oslaví dne 28. července 2003 své 89. narozeniny.

Do dalších let jim členové sboru přejí hodně pevného zdraví, 
spokojenosti a zájmu o hasičské dění.
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Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale 
krásní staří lidé jsou umělecká díla.

                                           J. W. Goethe 

Dne 13. července 2003 oslaví své 
80. narozeniny náš drahý tatínek, 

dědeček a pradědeček pan 

Josef Krejčí
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti a let Ti přejí a za vše, 
co pro nás celý život děláš ze srd-
ce děkují synové Josef, František 

a Jiří s rodinami.

Vzpomínka
Dne 15. června by se dožila 60 let 
paní

Věra Vlková
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná sestra Marie 
s rodinou.

Tak,  jak Ti z očí zářila dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 5. července  by se dožil náš drahý 
tatínek, dědeček, pan

Zdenek Vlček
75 roků

S láskou vzpomínají dcery Zdenka, Věra, Táňa a vnoučata 
s rodinami.
Zároveň by se 28. července dožila 100 let naše babička
Ludmila Ospálková.
  Vzpomínají vnučky.

Ne 6. 7. 17 hodin Vzpomínkové odpoledne k upálení J. Husa 
   - Vlčí důl

Po  18. 8. 19 hodin Vystoupení souboru z Kolumbie 

So a Ne  23. a 24. 8. Výstava zahrádkářů

Ne 31. 8. 15 hodin Oslavy 40. výročí otevření koupaliště   
   - Vlčí důl

So 6. 9. 8-9 hodin XI. ročník výšlapu za bludovským špekáčkem

Ne 7. 9. 14 hodin Posezení v zahradě

Ne 7. 9. 18 hodin Koncert KPH - České mužské vokální   
   kvarteto - zámek

KD pořádá zájezd do Polska - Klodzko v úterý 16. září 2003, 
odjezd v 6 hodin. Přihlášky v KD - cena 110.- Kč

Pozvánka na červenec a srpen

Pěvecký sbor CANZONETTA Bludov, 

dechový soubor BLUDOVĚNKA,

hotel Vlčí důl Bludov srdečně zvou 

na

vzpomínkové 
odpoledne
k upálení 

Mistra jana husa
v neděli 6. července 2003 v 17 hod.

na koupališti Vlčí důl v Bludově

Program:

• projev 
• zapálení slavnostního ohně
• koncert dechové hudby Bludověnka

- Občerstvení zajištěno -

- Koná se za příznivého počasí -

Poděkování
Upřímně děkuji všem bludovským občanům, fotbalistům 
a příznivcům sportu, kteří doprovodili mého manžela, 
Zdeňka Štolce, na poslední cestě. 
Za slova útěchy a květinové dary děkují manželka a dcery.

Poděkování
Mnohokrát děkuji hasičům, myslivcům a všem ostatním, 
kteří se přišli rozloučit s mým manželem, panem
Josefem Poláškem na jeho poslední cestě. Děkuji také 
zdravotní sestře M. Znojové a MUDr. Klofáčové za jeho 
ošetřování do poslední chvíle.

Marie Polášková
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do 
Severomoravského divadla Šumperk na hru

Františka Hrubína

Kráska a zvíře
V sobotu 4. října 2003

Odjezd od KD Bludov v 19:00 hodin.
Cena za vstupenku a cestu  120,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

„Kráska a zvíře“ je příběhem o lásce, která je silnější než smrt.
Je to obraz lidského života jako takového, života, jehož 
každodenností je napětí mezi utrpením a štěstím, láskou a smrtí. 
Je lyrickým dílem, které nás stále znovu přesvědčuje, že bez lásky 
je život marný a nesmyslný. Pro uvedení na šumperské scéně 
divadlo k režii opět přizvalo osvědčeného leadera olomouckých 
„Hořících žiraf“ Davida Drábka. Hudební doprovod inscenace 
můžeme šťastně očekávat z pera Darka Krále.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc

na premiéru operety Imre Kálmána

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
v pátek 26. září 2003

Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin.
Cena za cestu a vstupné  170,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Režie – Martin Dubovic
Dirigent – Tomáš Hanák

Čardášová princezna Kálmánovy operety je venkovskému folklóru na 
hony vzdálená. Sylva Varescu, hlavní hrdinka nejslavnější Kálmánovy 
operety je zpěvačkou nočního podniku a středem pozornosti pánského 
publika. Mezi její obdivovatele patří i knížecí syn, což samozřejmě 
není bez problémů. O tom, jak se svatební sliby knížete Edvina přes 
všechny překážky nakonec stanou skutkem,vypráví a zpívá opereta 
přímo přeplněná efektními melodiemi.

zvou všechny, kteří se podíleli 
na budování a rekonstrukci 
koupaliště a všechny ostatní 
příznivce a přátele 
Vlčího  dolu na 

Oslavy 40. výročí 
zahájení provozu 
koupaliště Vlčí důl
Neděle 31. srpna 2003 v 15 hodin v areálu Vlčí důl

Pr
og

ra
m

: Den otevřených dveří 
Vystoupení skupiny historického šermu Barbaři
Projížďky po koupališti na kánoích Pálava a raftu 
Colorado
Výstavka k historii koupaliště 
Hudba
Občerstvení

- vstupné dobrovolné-

Pension  Vlčí důl 
a Kulturní dům Bludov

na vystoupení 
folklorního 
souboru 
z Kolumbie 

Pondělí 18. srpna 2003 v 19:00 hodin

vstupné  30,- Kč

Kulturní dům Bludov 
a Sbor pro občanské záležitosti Vás zvou

v rámci XIII. Mezinárodního  folklorního 
festivalu Šumperk 2003

Program XIII. mezinárodního festivalu můžete navštívit 
od čtvrtka 14. 8. do neděle 17. 8. 2003 v Šumperku 

na několika místech 
(letní divadlo, park „U sovy“, náměstí u radnice, pěší zóna). 

Hlavní program začíná v sobotu  v 18:00 hodin  v letním divadle.

V průběhu konání MFF Šumperk vystoupí soubory z Ruska, 
Jugoslávie, Indie, Itálie, Nového Zélandu, Polska, Peru, Slovenska, 
Kolumbie, Španělska, Rumunska a České republiky.
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Aby německý ráz Bludova byl dokonalý, bylo nařízeno, aby všech-
ny nápisy na obchodech a živnostech byly německé...   

K zahlazení památek na českou historii byl upraven v Bludově, 
stejně jako ve všech českých obcích v Sudetech, Pomník padlých vojí-
nů z Bludova v 1. světové válce. Bylo na něm otesáno datum prohlášení 
československé samostatnosti na přední straně „28. X. 1918“. (Nyní je 
tam: 1914-1918). Reliéfy legionářů dole na přední straně byly zakryty 
kamennou deskou, z téhož kamene jako je pomník. Jinak zůstal po-
mník beze změny... 

Německé prapory s hákovým křížem bývaly vyvěšovány při velmi 
četných německých slavnostech. Prapory byly vyvěšovány nejen na 
budovách veřejných, ale i v dosti značném počtu na domech soukro-
mých. Obec při tom činila dojem obce ryze německé. České prapory 
byly (namnoze) pečlivě uschovány. Jejich vyvěšení by bylo považová-
no za sebevraždu... 

Při české mateřské škole, jejíž učitelky byly německé národnosti, 
bylo hned zřízeno německé oddělení...

Vedle stávající české obecné školy byla zřízena hned začátkem 
školního r. 1938-39 (v říjnu) jednotřídní německá škola obecná pro 
děti z německých rodin. Byla umístěna ve staré škole. Ve školním roce 
1941-42 byla rozšířena na školu dvoutřídní, do níž byly násilím nahná-
ny děti z českých rodin... 

Česká škola měšťanská byla postupně zrušena, takže počátkem 
školního r. 1941-42 zůstala v Bludově už jenom osmitřídní škola obec-
ná s českým jazykem vyučovacím...

Německá škola byla v krátké době vybavena všemi učebnými po-
můckami, učebnicemi a knihami do žákovské i učitelské knihovny. Pro 
českou školu byl opatřován pouze otop a úklid. Němečtí žáci se chovali 
povýšeně vůči českým žákům a českým učitelům...

Nejtvrdším a nejúčinnějším prostředkem germanizačním bylo 
vysídlování českých sedláků... 

Původní čeští majitelé hospodářství byli vyzváni, aby se okamžitě 
vystěhovali a nastoupili práci na různých místech u německých za-
městnavatelů, příp. v pracovních táborech v říši i v Sudetech... 

Tento germanizační postup, při němž rafi novaným způsobem 
přecházela česká půda do německých rukou, byl začátkem, ukázkou. 
V pozdější době čekalo vytlačení z vlastní půdy i ostatní zemědělce v 
Bludově... 

Německá státní instituce vyplácela na germanizaci zdejší obce 
značné částky... 

Z bludovských kronik...

Vzpomínáme...

V dřívějších dobách se vítání nových občánků v Bludově odehrávalo skoro 
každý měsíc. Dnes vítáme nové občánky Bludova už jen dvakrát do roka.

Plán na rok 1942 vykazuje zakoupení Národního domu, zřízení 
obecního kina a německé mateřské školy...

V r. 1941 byla z tohoto fondu zaplacena adaptace sokolovny...
Důsledky války projevily se potom i u nás jak po stránce hospo-

dářské, tak politické: řízené státní hospodářství s povinnými zeměděl-
skými dodávkami, lístkovým přídělovým systémem pro spotřebitele, 
stanovením úředních cen zboží...

Zemědělci, majitelé a držitelé půdy, byli povinni dodávati státu 
z rostlinné výroby žito, pšenici, ječmen, oves, řepku olejku, brambory, 
seno a slámu. Majitelé lesů též určité množství brusného a důlního 
dříví. Ze živočišné výroby hovězí a vepřový dobytek, kravské mléko 
a vejce... 

Volný nákup byl zastaven u některých zboží, které se nadále pro-
dávalo jen na úřední poukazy (lístky), např.chléb a mouka, brambory,  
maso a uzeniny, mléko a mléčné výrobky,  vejce,  cukr a marmeláda, 
luštěniny, uhlí,  textil, obuv, tabák atd. ...          

O zvláštní příděly nad stanovenou míru bylo nutno v případě nutné 
potřeby zvlášť žádat u obecního úřadu...

Tabačenky byly vydávány jen kuřákům...
Spotřeba palivového dříví nebyla omezena...
Odvádění co největšího množství odpadových hmot bylo vyhláše-

no za vlasteneckou povinnost každého obyvatele Bludova. Dle jejich 
výše, dle výše příspěvků na různé sbírky a dle plnění zemědělských 
dodávek se posuzoval (kladný nebo záporný) postoj k Německé říši...

Sbíraly se staré tkaniny, papír, železo a jiné kovy, láhve, sklo
a kosti...

Největší tíha sběru spočívala na školních dětech...  
Sběrem byl postižen i kostel v Bludově, z jehož zvonice ve věži 

byly vzaty 4 zvony: Poledník, Cyril, Marie a Jiří. Zůstal jenom malý 
umíráček, který potom vyzváněl při všech příležitostech a každý den 
ráno, v poledne a večer. Poledník byl historický zvon z r. 1592 a přetr-
val v Bludově 1. světovou válku. Tři další zvony sebrané nyní Němci 
byly zakoupeny teprve po 1. světové válce...

Poledník se však zase vrátil po okupaci na své místo a vyzvání 
zase v Bludově tak, jako vyzváněl před tím po 350 let...

Kromě sbírky pořádané pravidelně každou zimu ve prospěch bo-
jujících vojáků a jejich rodin, byly po celý rok pořádány časté sbírky 
pro velmi různé účely. České obyvatelstvo je považovalo za zlo, za 
podporu nenáviděného Hitlerova režimu, za prodlužování války a vy-
hýbalo se jim...
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Koupaliště 
„Vlčí důl“

Před rokem 1930 byl v místě dnešního 
koupaliště vysušen Petrovický rybník. V roce 
1949 zde byly zahájeny práce na jeho obnově 
spolkem rybářů, ale v následujícím roce tyto 
práce na tři roky ustaly. V roce 1953 povodeň 
protrhla hráz, která nebyla od r. 1949 dokončena.
V dalších letech se pokračovalo ve stavbě rybníka 
(foto č. 1-5), od r. 1959 se práce rozjely naplno. 
13.  července 1953 v 18:30 hodin bylo koupaliště 
částečně napuštěno a následující den navštívilo 
Vlčí důl několik set lidí. Ten den bylo  koupaliště 
slavnostně otevřeno. (foto č. 6) 

V následujících letech bylo koupaliště maxi-
málně využíváno nejen bludovskými, ale i šum-
perskými občany. (foto č. 7-9)  

Později zde byly vybudovány šatny a sociální 
zařízení. Následovalo vybudování příjezdových 
cest, volejbalového hřiště a parkoviště.  

Celková hodnota vybudovaného díla činila 
přes 1.220 000,- Kč a bylo odpracováno přes 
45 000 brig. hodin. V této akci Z se brigádnicky 
zapojili členové všech bludovských spolků, žáci a 
mládež. Největší zásluhu na výstavbě koupaliště 
měl Josef Sedláček, František Kvapil, Jan Šula, 
František Špička, Jaroslav Volkman, František 
Hatoň, Jan Jáně, Josef Kulhaj, Karel Heděnec, 
Eduard Plhák, Josef Matějíček, Jan Matějíček, 
František Pecháček, Karel Směšný, František 
Kranich, Jaromír Kubíček, Karel Řežucha a celá 
řada dalších. Dnes si dovedeme už jen těžko 
představit, že ti, kteří koupaliště vybudovali, 
pracovali všichni dobrovolně a bez nároku na 
odměnu. Myslím si, že mohu s jistotou na sto 
procent konstatovat, že dnes bychom za těchto  
podmínek koupaliště už nevybudovali. Buďme 
proto vděční našim rodičům a prarodičům za to, 
co pro nás udělali.

V r. 1984 v létě bylo koupaliště nějaký čas 
mimo provoz. Přívalovými dešti bylo zaneseno 
bahnem. Muselo být vypuštěno a vyčištěno. 
(foto č.10)

V osmdesátých letech byla budova zre-
konstruována, rozšířena na hotel a slavnostně 
otevřena v r. 1987 (foto č.11 -13). 

V našem okolí není mnoho obcí, které mají 
své koupaliště. To naše nám už slouží rovných 
40 let. V současné době nejen nám, ale i četným 
hostům Bludova, nabízí  přírodní koupání, ubyto-
vání a stravování (foto č. 14).

Jarmila Divišová
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Foto: V. Soural, J. Mašek, J. Divišová
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Úhel pohledu
Na každou událost, věc, čin nebo jev se 

můžeme dívat z různých stran. Můžeme si 
vybrat  a následně zdůraznit některé z jejich 
kladných či záporných vlastností, podle toho 
jaký máme názor na pozorovaný jev. Říkám 
tomu úhel pohledu.

V minulém čísle Bludovanu jste se, vá-
žení čtenáři, měli možnost seznámit s názo-
ry a pohledy několika bludovských občanů 
na aktuální věci kolem nás. Některé byly 
předneseny na jednání Zastupitelstva obce, 
jiné zazněly z různých článků. měli jste 
možnost seznámit se s názory, se kterými 
nemusíte vždy souhlasit. Tato skutečnost mě 
vyprovokovala k tomu, abych Vám předsta-
vil také jiný – svůj – úhel pohledu.

Zodpovědnost
K tomuto slovu se váže hned několik lid-

ských činností, které souvisejí s rozumným 
a promyšleným jednáním, zvažováním všech 
důsledků, vyhodnocováním všech argumentů 
pro a proti. Konečným efektem toho procesu 
je rozhodnutí. Osoba (nebo skupina osob), 
která takovým procesem projde, musí nést 
zodpovědnost za svůj čin, musí být schopna  
nést důsledky třeba i chybného rozhodnutí. 
Takto chápu zodpovědnost já.

Každý z nás má určitou míru zodpověd-
nosti. Někdo jen za své zdraví a své činy, jiný 
za své zaměstnance. Někdo se zodpovědně 
stará o svou rodinu, jiný zodpovídá za svěře-
ný  nebo za svůj majetek. Každý z nás zod-
povídá za své činy. Pod tímto úhlem pohledu 
odmítám názor, že obec je povinna přispívat 
na sportovní a jiné aktivity jen proto, aby 
bylo méně mladistvých po hospodách, aby 
bylo méně kriminality. Za výchovu dětí 
jsou odpovědni především jejich rodiče. 
Je chybou systému, že se jich příslušné státní 
orgány neptají, proč jejich děti nechodí do 
školy, proč se nestarají kde, kdy a s kým 
se setkávají, v případě, že se dostávají na 
šikmou plochu. 

Obec by ale měla tuto neziskovou čin-
nost podporovat zejména proto, že aktivní 
činnost v různých spolcích, sportovních 
oddílech a klubech usnadní mladým lidem 
jejich hodnotovou orientaci, pomůže s je-
jich výchovou rodičům a podpoří tak různé 
občanské aktivity, které by bez této podpory 
skomíraly či zanikly.

Za nezodpovědné považuji také po-
vrchní a jednoduché soudy lidí, kteří bez 
hlubších znalostí věcí odsuzují jiné, tak jak 
jsme se mohli dočíst v článku „Jak to vidím 
já“. Autor  bez toho, aniž by si ověřil, jak 
probíhalo jednání školské a kulturní komise 
při rozdělování podpůrných programů,  jen 
na základě kusé informace odsoudil celou
komisi k nezodpovědnému jednání. Proti 

tomu se musím jako člen této komise ohradit 
zejména proto, že jsem se osobně přesvědčil 
o tom, jak členové komise (z nichž někteří 
by mohli být vnuky autora zmíněného člán-
ku) naopak odpovědně a konstruktivně při-
stupovali k projednávanému problému. Tím 
byla skutečnost, že požadavků na podporu se 
sešlo mnoho a celková suma fi nancí téměř 
dvakrát přesahovala určené fi nanční pro-
středky obce. Komise několik hodin jednala 
o tom, jakým poměrem a komu požadavek 
redukovat, aby rozdělení bylo vyvážené 
a nediskriminující. Pravdou je i to, že jeden 
ze členů komise odešel nespokojen z tohoto 
jednání a našel zastání u svých kamarádů, 
stejně jako skutečnost, že tak dal všem mla-
dým lidem v komisi špatný příklad toho, jak 
vypadá demokracie v praxi.

Majetek
Mít majetek a starat se o něj považuji 

za jednu z přirozených lidských vlastností. 
Vím, že tomu tak vždy nebylo a předpoklá-
dám, že z našich myslí ještě nevyprchaly 
vzpomínky na doby, kdy mít majetek se 
rovnalo téměř zločinu. Majetní lidé museli 
být potrestáni a jejich majetek zabaven ve 
prospěch pracujícího lidu. Naštěstí tyto 
doby jsou již nevratnou minulostí, přestože 
se ještě dnes setkáváme s jejich zbytky.

Mít majetek znamená zodpovědnost. 
Starost o jeho zvelebování a údržbu. His-
torie (a nejen ta národní, ale i jednotlivých 
rodin) zná hospodáře, kteří majetek rozši-
řovali a zná „hospodáře“, kteří ho prohos-
podařili. Nejlépe tuto skutečnost vystihuje 
lidová moudrost vyjádřená pořekadlem 
„lehko nabyl, lehko pozbyl“. Zpřetrhání 
majetkových vazeb po roce 1948 způsobilo 
nejen morální, ale i majetkovou devastaci, 
jejíž důsledky můžeme kolem sebe vidět 
ještě nyní (čas je milosrdný, ale přesto, 
vzpomínáte si na to jak vypadaly domy 
v socialistické péči nájemníků?) Proto si 
vážím všech lidí, kteří po tom všem příkoří, 
co v životě prožili se svým (zděděným) ma-

jetkem, se snaží ho získat zpět  a znovu jej 
spravovat podle svých představ.

Obec získala majetek rodu Žerotínů, 
jehož polovina byla vydána rozhodnutím 
soudu restituentům manželům Morsteino-
vým. To, že dva majitelé jednoho majetku 
děleného na dvě ideální poloviny není 
zrovna šťastné řešení, jsme poznali poměrně 
brzy. Nechci rozebírat kdy, kdo a co řekl či 
vykonal z jedné či druhé strany, protože si to 
již dobře nepamatuji. Vzpomínám si ale zce-
la jasně, že jsme se již v minulém volebním 
období v radě i během jednání s manžely 
Morsteinovými dohodli na tom, že společný 
majetek rozdělíme. Hovořilo se tehdy o tom, 
že Morsteinům vydáme svoji polovinu zám-
ku výměnou za bytovky Na nové, či směnou 
pozemků tak, aby žádná z obou stran nebyla 
poškozena. Nevím proč k této směně nedošlo 
alespoň smluvně, přestože jsem byl členem 
Rady obce. Některé zprávy a informace se 
šířily neofi ciální cestou, proto se domnívám, 
že to bylo zejména proto, že tehdejší pan 
starosta JUDr. Sedláček se nechtěl smířit 
s myšlenkou, že převodem poloviny zámku 
na manžele Morsteinovy ztratí obec vliv na 
využívání obřadní místnosti. Morsteinovi 
nabízeli dlouhodobý pronájem, tehdejší pan 
starosta věcné břemeno. Pokud náhodou 
někdo z vás, vážení čtenáři, neví, jaký je 
v těchto pojmech rozdíl, uvedu jen stručně 
to, že pronájem zavazuje nájemce (obec) 
chovat se k pronajatému majetku slušně a 
ohleduplně podle pokynů pronajímatele, 
zatímco věcné břemeno nikoliv.

A tak zůstává zachován stávající neú-
nosný stav. Morsteinovi by spravovat svůj 
majetek chtěli, ale neví, kde začít, obec má 
své, zcela jiné problémy. Ty tam jsou krásné 
proklamace politiků o nápravě křivd, pryč 
jsou i vzletná slova tom, že to, co bylo ukra-
deno, musí být navráceno. Manželům Mor-
steinovým dosud zůstává zcela oprávněně  
pouze pocit křivdy, který může zvrátit jen 
současné Zastupitelstvo obce Bludov.  

Mgr. Vladimír Vlček, Bludov

Zájezd sběračů
Ve čtvrtek 1. května uspořádala pionýrská organizace zájezd pro nejlepší sběrače papíru a železného šrotu. 
Zájezdu se zúčastnilo 37 dětí a 8 dospělých. Nejdříve jsme navštívili renesanční zámek Opočno, kde jsme 
si prohlédli historické interiéry, obrazárny, knihovnu a zajímavou expozici zbraní. Velmi příjemné odpoled-
ne jsme potom strávili v Aquacentru v Hradci Králové.
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Záliby pana 
Vladimíra Sourala

V tomto roce oslavil pan Vladimír Soural 
z Bludova své už 82. narozeniny. Vedle svého 
zaměstnání a rodiny se celý život věnoval celé 
řadě různých zálib. Díky jeho fotografování 
a fi lmování se zachovalo velké množství fo-
tografi í a fi lmových záběrů Bludova a zdej-
šího života, jak je dnes už neznáme. Mnoho 
let pracoval také ve sboru pro občanské 
záležitosti a v kulturním domě promítal pro 
veřejnost fi lmy.

Další z řady jeho pozoruhodných koníčků 
bylo létání. Jako sportovní pilot nalétal na 
motorových i bezmotorových letadlech přes 
900 hodin. Vykonával i činnost instruktora 
pro bezmotorové létání. V období let 1951 až 
1970 se počet jeho startů vyšplhal na motoro-
vých letadlech na číslo 2047 a na bezmotoro-
vých větroních na 1297.

Mezi jeho cíle patřila např. města Tábor, 
Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary, Poprad, 
Nitra, Piešťany a další.

Koníčkem, kterému se věnuje dodnes, je 
přes čtyřicet let trvající sledování a zapisování 
počasí v Bludově. Každý den třikrát - ráno, 
v poledne a večer, zapisuje teplotu a stav 
počasí. 

Ze záznamů V. Sourala vybírám některé zajímavé údaje:

l 21. srpna 1968 (invaze vojsk pěti států Varšav. smlouvy do Československa) - ráno
4 °C, v poledne 22 °C, večer 18 °C

l z 31. prosince 1978 (5 °C)  na  1. ledna 1979 / -14 °C  (téměř 20 stupňový rozdíl)
l 17. listopadu 1979 (zásah komunistické bezpečnosti proti studentské demonstraci) 

- ráno 3 °C, v poledne 3 °C a večer 1 °C
l 29. 12. 1989 (volba V. Havla presidentem Československa)- ráno -4 °C, v poledne

1 °C, večer 0 °C
l 1. ledna 1993 (osamostatnění České republiky a Slovenské republiky) -ráno -10 °C, 
 v poledne -5 °C, večer -7 °C

r 6. května 1976 v 21:05 hod. zemětřesení
r 1. ledna 1984 nejteplejší Nový rok (8 °C v poledne)
r celý květen 1991 velmi chladno a větrno
r 5.-8. července 1997 silné nepřetržité deště 
r 29. května 1989, 9. června 1995 a 17. května 1997 krupobití 
r 13. července 1989 velká bouře, krupobití
r 17.-20. července 1970 chladno (přes den jen 11 °C)
r Nejvíce sněhu bylo 20. ledna 1981 (52 cm)
r Nejchladnější dny 11.-19. ledna 1963 (-22 °C až -24 °C) a 14. ledna 1987. (-23 °C)
r Naopak největší teplo bylo: (37 °C) 7. srpna 1992, 28. a 29. června 1994, (38 °C) 27. 

června 1994 a 1. srpna 1994, (35 °C až 38 °C) 25.-31.července 1994. 

1960 1970 1980 1990 2000

1. ledna 
(Nový rok)

-4 °C -5 °C -1 °C 0 °C -5 °C

1. máj 2 °C 6 °C 18 °C 22 °C 25 °C

1. července
(1. den prázdnin)

13 °C 20 °C 24 °C 23 °C 25 °C

6. prosince 
(Mikuláš)

3 °C 0 °C -6 °C -2 °C 5 °C

Josef Václav Barnet
V první polovině června byl věnován 

v kulturním domě prostor výstavě akvarelů 
a obrazů bludovského rodáka Josefa Směšné-
ho - Josefa Václava Barneta. Jeho syn, Ivan 
Barnet, zapůjčil do Bludova přes 250 akva-
relů a 40 obrazů. Od poslední výstavy, kdy 
jsme mohli obdivovat jeho obrazy na zámku, 
uplynulo už devět let.

Na zahájení výstavy, po úvodní skladbě 
Bachova „Air“ v podání houslistek Miloslavy 
a Magdaleny Váňových, promluvili postupně 
Ing. Karel Janíček, Ivan Barnet a ofi ciálně 
výstavu zahájil starosta Ing. Pavel Ston.
Následovala neformální diskuse, kdy pří-
tomní vzpomínali na malíře v dobách jeho 
působení v Bludově. 

Vedle exponátů k prodeji výstava zahrno-
vala i řadu obrazů z majetku Obecního úřadu 
Bludov, Základní školy Bludov, Vlastivěd-
ného muzea Šumperk a paní Přemyslovské, 
neteře J. V. Barneta. Malou expozici tvořila 
také tvorba Miroslava Směšného, staršího 
malířova bratra.

Výstavu navštívila řada nejen bludov-
ských hostů a několik milovníků výtvarného 
umění využilo návštěvu k zakoupení obrazů 
a akvarelů. Všichni obdivovali pozoruhodnou 
tvorbu J. V. Barneta. Obec Bludov může být 
na svého významného rodáka právem pyšná.

Jarmila Divišová

Ivan Barnet, syn J. V. Barneta

Z vystavovaných exponátů:
Cesta k Zámečku

Miloslava a Magdalena Váňovy

Někteří z nás život promarní 
a stráví pasivně většinu svého volné-
ho času. Pan Soural byl a je pravým 
opakem. Dnes se může se zadosti-
učiněním a pýchou vracet ve vzpo-
mínkách ke svým zálibám. 

Pane Sourale, přeji Vám do 
dalších let hodně zdraví a životního 
optimismu. Díky za Váš příklad, jak 
aktivně prožít svůj život.

Jarmila Divišová
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Koncem 19. a ve 20. století začalo intenzivní šlechtění růží v ce-
lém světě. Přináší každoročně stovky nových odrůd, které bylo nut-
no rozdělit podle stejných botanických znaků do jednotlivých skupin. 
Vedle původního třídění se vytvořilo tzv. praktické třídění spíše pod-
le využití. Tak vznikly růže velkokvěté, mnohokvěté, pnoucí, sadové
a v posledním čtvrtstoletí také růže pokryvné.

Pokryvné růže je skupina odrůd ušlechtilých, ale řadí se mezi ně už také 
některé druhy botanické. Všechny se bohatě větví a tvoří bohatý porost, jsou 
odolné vůči nízkým teplotám, během dvou až tří let pokrývají půdní povrch. 
Mají silnější výhony, husté olistění, většinou lesklý list. Bohatě kvetou, okolíky 
jsou různě velké, květy jednoduché nebo plné a poměrně snadno a dobře se 
samočistí.

Výhony jsou krátké, ale také u některých odrůd 2-3 m dlouhé, husté. Chrá-
ní před erozí a zaplevelením zvláště tehdy, když se půda před sázením zbaví 
především vytrvalých plevelů (pýr, svlačec, oset a další) i jednoletých a po 
výsadbě se pokryje vrstvou drcené kůry. 

Do pokryvných růží se řadí odrůdy různě vysoké, takže některé nízké 
pokrývají půdní povrch, jiné vyšší tvoří hustý porost až 1 m vysoký. Celý sor-
timent odrůd a druhů se dělí na čtyři části:
1.  Nízké do výšky 30 cm, slaběji rostoucí. Vysazují se 40-60 cm od sebe, 

mají květy jednotlivě nebo v květenstvích. 
2.  Do výšky 50 cm, vzrůstné, bohatě se rozvětvují, rychle a hustě pokrývají 

plochu. Vysazují se 1 m od sebe. 
3.  Do výšky 70 cm. 
4. 100 a více cm vysoké, husté vzpřímené, lehce převislé, vhodné na větší 

plochy podél dopravní sítě, do dělících pruhů, větší plochy veřejné zeleně. 
Vytvářejí souvislý porost, poskytují úkryt ptactvu a chrání před erozí.

Dřevité řízky z jednoletých vyzrálých výhonů mají 3 očka. Seřízneme je 
pod spodním očkem a nad vrchním necháme čípek. Na jaře je vysadíme do 
kypré živé půdy mírně šikmo a přikryjeme folií nebo přistíníme chvojím. Do 
podzimu narostou a můžeme je vysadit. 

Kořenové výběžky na podzim s kořeny vyryjeme a zasadíme na určené 
místo.

Pokryvné růže začínají intenzivně růst až druhým rokem po vysazení a v 
brzké době půdní povrch dobře pokrývají. Ošetření je minimální. V pozdější 
době se zkrátí výhony. Nové rychle vyraší a ještě více zahustí porost.

Na zahrádce je můžeme použít různě. Vyšší vzpřímenější na odlehlá zá-
koutí, na svahy souvisle nebo po skupinách. Nízké a krátké i blíže k chodníku, 
k budově či odpočívadlu, také jako převislé na zídky.

Převzato ze zpravodaje Hortklubu 
od předsedy ZOČZS v Bludově.   

Růže pokryvné

Kontakt a informace - recepce tel. č. 583301211

INFRASAUNA

Výhody infrasauny:
l je výhodnější pro astmatiky a lidi se stíženým dýcháním - snazší a příjemnější 

dýchání
l je výhodnější pro lidi s kardiovaskulárním rizikem, vyšším tlakem a pro diabetiky

Detoxikační a rehabilitační centrum 
v lázních v Bludově

Kalorická ztráta u osoby vážící kolem 75 kg 
při 30minutové sportovní zátěži:

Tenis 265
Jogging 300
Plavání (kraul) 300
Maraton 393
Infrasauna  600

Infrasauna působí na bázi infračerveného záření. Infračervené paprsky jsou selektivně 
absorbovány tkáněmi a prohřívají lidské tělo do daleko větší hloubky a mnohem efektivněji 
než tradiční sauna. Je to proto, že většina infračervené energie je primárně spotřebována 
na přímou proměnu v energii tepelnou, zatímco u tradiční sauny dochází k nadměrnému 
ohřevu vzduchu, který následně povrchově zahřívá naši pokožku.

Infračervená energie zvyšuje 2 až 3 x objem potu v porovnání s tradiční saunou. 
Infračervený termální systém (ITS) pracuje s teplotou v rozmezí 30 až 60 stupňů Celsia, 
zatímco tradiční sauna pracuje s teplotou 90 až 105 stupňů Celsia.

Dlouhodobým výzkumem bylo prokázáno, že složení potu v klasické sauně z 95-97 % 
tvoří voda. V infrasauně pak 80-85 % a zbytek tvoří tukové buňky, cholesterol, jedy, 
kyseliny a čpavek. Z tohoto vyplývá, že v infrasauně se vyloučí potem TROJNÁSOBEK 
škodlivin než v normální sauně.

Opakované výzkumy z Michiganské univerzity 
potvrdily, že infrasauna výrazně snižuje obsah 
toxických látek v těle, likviduje infekce a prokaza-
telně stimuluje imunitní systém.
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V sobotu 14. června vyvrcholily několikatýdenní přípravy sku-
piny historického šermu „Pánů z Bludova“ pod vedením Martina 
Schauera, vedoucího skupiny. Spolu s dalšími pořadateli a za přispě-
ní řady sponzorů se jim podařilo uspořádat Dětský den pro Bludov 
nebývalého rozsahu. Už od 12 hodin proudily davy dětí v doprovodu 
rodičů i samotných dospělých lesem ke Kostelíčku se zastávkami 
u jednotlivých pohádek v podání souboru Markovice z Postřelmova 
a ochotnického souboru Blud v tyátru.

V samotném poutním areálu u Kostelíčka je pak čekal bohatý 
zábavný program, který uváděli dva klauni v podání Ivy Baslarové 
a Miloše Samka.

 S ukázkami výcviku psů se představili kynologové z Vikýřovic, 
kouzelník Michal Jirsch z Velkých Losin předvedl své umění a závěr 
patřil vystoupení šermířů „Páni z Bludova“.

Z doprovodných akcí to pak byly různé hry, soutěže pro děti, 
jízda na koních a řada dalších. Na úspěchu akce se podepsalo
i zázemí - bohaté občerstvení, možnost posezení ve stínu i na sluníč-
ku pro všechny návštěvníky, přítomnost bludovských hasičů, sociální 
zařízení atd. 

Na dětském dnu se podílely jako spolupořadatelé Kulturní 
dům Bludov a Pionýrská organizace Bludov. Sponzorsky, ať už 
fi nančně či přímo prací, přispěli ke zdárnému průběhu akce Pne-
ucentrum Matěj, Bludovská a. s., Kartotisk Bank, Ječmínkova 
cukrárna, Obecní úřad Bludov, pracovnice Obchodního domu 
Bludov, cukrárna Delima a řada dalších jednotlivců. Vedle nich 
patří poděkování také všem účinkujícím a pořadatelům, počet 
kterých se pohyboval kolem stovky. Vyslovuji velký dík hlavně 
Pánům z Bludova, kteří mají na úspěchu akce největší podíl. Dle 
skromného odhadu se pořadatelům podařilo zpříjemnit odpoledne 
asi tisícovce účastníků, a to nejen bludovským, ale přišli i hrabenov-
ští a šumperští návštěvníci a všichni odcházeli nadmíru spokojeni
a nešetřili chválou. 

Na dobrovolném vstupném se vybralo přes 5000,- Kč, které 
budou použity na přípravu dalších akcí pro děti.

Jarmila Divišová

PS: „Páni z Bludova“ se touto cestou obrací na další případné 
sponzory s prosbou o příspěvek na pořádání dalších podobných akcí 
pro děti. 
                         Děkujeme.

Dětský den
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K N I H O V N A  Č T E N Á Ř Ů M
GALERIE GÉNIŮ - KDO BYL KDO 
- 200 karet - a na každé stručně, přehledně 
a čtivě popsaný život a dílo jedné význam-
né osobnosti moderní světové kultury
20. století. Naleznete zde fi lozofy a mystiky, 
spisovatele, hudebníky, malíře, architekty 
a fi lmové tvůrce. Dozvíte se, jak se skladatel 
Gustav Mahler stal završitelem tradice kla-
sické vážné hudby, proč se německý fi losof 
Heidegger přiklonil k fašismu, proč je J. R. 
Tolkien považován za otce moderní fantasy 
a proč miliony lidí čtou Kingovy horory. 
Poznejte 200 osobností, které ovlivnily naše 
současné vnímání pravdy a krásy, napětí 
i hrůzy. Poznejte osudy slavných, které jsou 
všední, tragické i skandální, odhalte kulturu 
vznešenou i bulvární. 
Galerie géniů je tahák do kapsy, škola hrou 
- a především nevyčerpatelná studnice infor-
mací, které se mohou kdykoli hodit. 

OCHRANA DŘEVA - JIŘÍ BAIER, ZDE-
NĚK TÝN - druhé aktualizované vydání. 
Kniha je určena především majitelům chat, 
chalup a rodinných domů. Autoři seznamují 
širší veřejnost s problematikou ochrany dře-
va proti destruktivní činnosti dřevokazných 
hub a hmyzu. Najdete zde popisy chemic-
kých prostředků a jejich použití, díky nimž, 
jsou-li správně zvoleny, dosáhnete prodlou-
žení funkčních i estetických vlastností dřeva 
a dřevěných konstrukcí. 

JAK LIKVIDOVAT PLÍSNĚ - JELENA 
PAŘÍKOVÁ, IRENA KUČEROVÁ - pří-
činy vzniku, dezinfekční přípravky, postupy 
při odstraňování. 

JAK ZMODERNIZOVAT KOUPELNU 
- JAN TŮMA - druhé, upravené vydání 
- přestavět nebo jen převléknout koupelnu? 
- Nejdůležitější o vanách, sprchy - sprcho-

vé panely a boxy, umyvadla, baterie, wc a 
bidety, minimum o elektroinstalaci, co by 
nemělo chybět v moderní koupelně, vzhled 
koupelny. . . . . 
HOSPODÁŘSKÁ STAVENÍ A ZAHRA-
DA - JANA KOTOUČOVÁ - výběr a umís-
tění stavby, kotce, klece, výběhy, rady pro 
chovatele. 

MLADÝ POZOROVATEL NA VENKO-
VĚ - SYLVIE BÉZUELOVÁ - praktická 
příručka pro děti pro výpravy do přírody 
- jak se připravit na výlet na venkov, zvířata 
a rostliny na venkově, zajímavé činnosti, pro 
bystré pozorovatele, zásady bezpečnosti. 

ŠMOULOVÉ - ŠMOULÍ VYNÁLEZY 
- PEYO - kniha komiksů - Šmoulové byly 
přeloženi do téměř všech světových jazyků 
a jsou milováni stále novými a novými ge-
neracemi. 

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
SPORT VE ŠKOLE

Pěkného úspěchu dosáhla ZŠ Bludov 
v krajském fi nále smíšených družstev ve 
vybíjené žáků 4. a  5. tříd  28. 5. 2003
v Prostějově.

V silné konkurenci obsadily děti vyni-
kající 2. místo.

Na fotografi i je úspěšné družstvo ZŠ Bludov

Děkujeme za pěknou reprezentaci školy
Mgr. Eva  Macková

Nejprve se v sobotu 14. června zúčast-
nili 1. ročníku turnaje fotbalových přípravek 
v malé kopané v Olšanech.

Velmi krásný sportovní závěr školního  
roku se povedl chlapcům 4. a 5. tříd v soutěži 
MC DONALDS CUP - v malé kopané.

ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Blíží se konec školního roku. Děti se těší 

na prázdniny a budoucí prvňáčci do 1. třídy. 
Proto chceme všem rodičům připomenout, že 
součástí školy je i školní družina, která se o 
jejich děti postará.

I když děti přijdou po vyučování  unave-
né, jsou velmi šikovné. Dokáží vytvořit různé  
výtvarné práce, rády  si zazávodí, zahrají hry 
v tělocvičně, na hřišti nebo  na nově vybudo-
vaných průlezkách na školní zahradě.

V letošním roce děti pracují také v krouž-
cích pod vedením vychovatelek. Tyto krouž-
ky navštěvuje celkem 112 dětí.

Ze všech aktivit se jim nejvíce líbila 
celodružinová hra: „Hledání pokladu“. 
Proběhla v předjaří. Děti z pohybových her 
s paní vychovatelkou S. Nikolovovou zna-
čily cestu směrem do lesa a ukládaly úkoly
k plnění. Druhá skupina s paní vychovatelkou
J. Krejčí je šla stopovat. V lese bylo nutné na-
jít nejdříve 13 strážců pokladu a pak nám byl 
teprve poklad vydán. Všichni byli spokojeni 
a nevadilo nám, že jsme trochu mokří. Sladká 
odměna nám to vynahradila. Je jen škoda, že 
tyto hry nemůžeme připravovat častěji. Jsme 
vázáni časem, neboť děti odcházejí ze ŠD 
různě, dle přání rodičů.

Jindřiška Krejčí

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Rok 2003 byl mezinárodní organizací 

vyhlášen „Rokem vody“, a proto se i druhý 
stupeň ZŠ přihlásil do mezinárodní výtvarné 
soutěže pod názvem „ KAPKA VODY“.

Z 860 výtvarných prací byly odbornou 
porotou vybrány ty nejlepší, které budou 
reprezentovat náš region v celostátním kole 
v Praze. Vítězné práce pocestují do Milána.

Ve  III. kategorii zvítězily:  

Radka Kotrlá (14. let) 
Kateřina Hlásná (13. let) 
Daniela Matějková (13. let) 
Tereza Brokešová (12. let) 
Martina Kašparová (12. let). 

Supercenu obdržela: 
Michaela Hudosová (13. let).

Diplom získala i paní učitelka V. Ho-
ráčková za netradiční náměty a jedinečné 
výtvarné provedení zaslaných obrázků.

Blahopřejeme.
Vedení školy  

Při účasti 8 družstev postupovali až do fi -
nále, kde nakonec na pokutové kopy přehráli 
přípravku z Bohutína.

Potom jsme na pozvání ZŠ Bohdíkov 
hráli turnaj ve čtvrtek 19. 6. 2003 na pěkném 
hřišti, kde se přihlásilo dokonce 9 škol. Krás-
né 2. místo je dokladem, že to naši borci umí.

Děkujeme za reprezentaci. 
Mgr. Jindřich Blaťák  
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Zdravotní středisko Bludov 
oznamuje termíny dovolené:
MUDr. Klofáčová  
 od 11. do  22. srpna 2003
Zástup:
MUDr. Kašparová - Ruda nad Moravou

MUDr. Všetečková 
 od 7. do 18. července 2003
Zástup:
MUDr. Musílková - v Bludově   
 úterý od 11:30 do 12:30 hodin
 čtvrtek od 12:00 do 13:00 hodin

a denně ve Zdravotním středisku Libina 
(naproti bývalému infekčnímu pavilonu) 
pondělí - pátek od 7:00 do 9:00 hodin  
(tel. 583233789)

Poděkování
Jménem obyvatel Penzionu pro dů-

chodce bych chtěla poděkovat manželům 
Riedlovým, nyní bytem v Šumperku.

Jmenovaní nám v posledním květnovém 
týdnu vzorně posekli a uklidili prostranství 
kolem Penzionu. Nikdy předtím taková za-
hrada nebyla. Máme z toho radost a těšíme 
se na opětovnou úpravu prostředí manžely 
Riedlovými.

Vlhová

Kulturní dům Bludov 

přijímá přihlášky 
na školní rok 
2003/2004
výuka hry na klavír, zobcovou 
flétnu, kytaru,  keybord (klávesy) 
a akordeon (harmonika)

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

Jazyková školy:
Angličtina a němčina pro pokročilé

Autoškola

PRODEJE 
v kulturním domě
St  9. 7.
Po  14. 7.
Út a st  15. a 16. 7.   
 levný textil
Po  21. 7.
Čt  24. 7.
Po  28. 7.
Pá  15. 8.
Út a St   19. a 20. 8.   
 levný textil

RŮZNÉ

Kulturní dům Bludov 
oznamuje:
během školních  prázdnin bude 
kulturní dům otevřen v době 

od 10:00 do 12:00 hodin

Bambiriáda 2003
Bambiriáda je celorepubliková akce, která se konala

22.- 23. května 2003 ve všech krajských městech naší repub-
liky. Jejím hlavním cílem je prezentace činnosti dětských 
a mládežnických organizací působících v daném regionu. 
Organizace, působící v našem regionu, se letos již podruhé 
zapojily do této velké akce a mimo krajské město připra-
vily vlastní prezentaci v Šumperku. Oddíl Knofl íci při PS 
Bludov se samozřejmě také přidal. Prezentovali jsme svou 
rukodělnou práci, fotodokumentaci a zapojili jsme se do 
podvečerní akce pod názvem ,,Putování po zemi“. Na jednot-
livých stanovištích bylo k vidění krajové jídlo, kroje a různé 
předměty, typické pro danou zemi. Náš oddíl si zvolil Rusko. 
Vypůjčili jsme si spoustu upomínkových předmětů od pana

Ing. Karla Janíčka, který nám také uvařil vynikající boršč.  
Děti si tedy mohly prohlédnout nejen oblíbené matrjošky, ale 
společně s rodiči ochutnat i tradiční boršč, kterého se během 
jedné hodiny snědlo téměř dvacet litrů! Naše prezentace měla 
nebývalý ohlas a  hlavně jsme ukázali ostatním, že i v Bludově 
funguje zájmová činnost.

Touto cestou chceme poděkovat Ing. Karlu Janíčkovi za zapůj-
čení předmětů a za uvařený boršč. Současně naše poděkování patří 
vedení Bludovské a.s. a místostarostovi Ing. Františku Březinovi 
za zabezpečení přepravy koní. Díky němu se mohly děti v sobotu
23. května 2003 po celý den vozit  po břehu šumperských
„Benátek“.

PS Bludov
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Chcete se učit 
a naučit hrát 

na 
hudební nástroje?
w klavír
w kejbort (el. klávesy)
w zobcovou flétnu
w kytaru
w akordeon (harmoniku)
Přihlaste se do hudebních kurzů při 
Kulturním domě v Bludově.

Přihlášky přijímáme do konce prázd-
nin. Zahájení 1. září 2003.

Obchodní firma pro nákup 
a prodej ovoce a zeleniny

Jan Kacar
Palackého 470, Bludov

Objednávky větší než 10 kg vozíme domů zdarma, předběžná cena: okurky nakladačky 15 Kč, meruňky 
25 Kč, broskve, které jdou od pecky 20 Kč, paprika 20 Kč, rajčata 14 Kč, cibule na uskladnění 8 Kč. Ceny jsou 
orientační a mohou se pohybovat o 20 % nahoru i dolů. Objednat lze telefonicky po 20. hodině na čísle
583 238 340, kde lze objednávku nechat na záznamníku, a nebo na mobilu číslo 605 852 969. Rovněž 
objednávky přijímá  Fr. Rychtařík- prodejna Drogerie - Bludovská, a.s. 

Až se zima zeptá, co jste dělali v létě, budete se moci pochlubit plnou spíží.

okurky, meruňky, broskve, papriku, rajčata, mrkev, petržel a cibuli, jak na uskladnění, 
tak k přímému konzumu.

Upozorňuje 
občany 
na možnost 
objednat si: - p
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• osobní automobil cena 5 300,- Kč 
• motocykl, malý motocykl
• skupina A1  2 800,- Kč
• skupina A  2 800,- Kč

Zahájení v sobotu  
5. 7. 2003 v 9:00 hodin 

v Kulturním domě Bludov.

Platba - možnost i na splátky.

Informace na telefonu 603 494 256

Střídání jízd u KD Bludov

AUTOŠKOLA DIVIŠ ŠUMPERK

zahajuje výuku 
v Kulturním domě Bludov
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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 
SECOND HAND

 

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

AKCE POTRVÁ 2 DNY!!

Jen 15,- Kč za kus
K d e :   K u l t u r n í  d ů m  B l u d o v
K d y :   Ú t  a  S t  1 5 .  a  1 6 .  7 .  2 0 0 3
 Ú t  a  S t  1 9 .  a  2 0 .  8 .  2 0 0 3
Č a s :   9 : 0 0 - 1 6 : 0 0  h o d i n
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DĚTSKÝ TÁBOR
Pionýrská skupina Bludov nabízí 

poslední 2 místa na letní dětský tábor 
v Hynčicích pod Sušinou 

v termínu od 7. do 17. srpna 2003, 
cena za jedenáctidenní pobyt 

2.300,- Kč. 

Přihlášky ihned na tel. 583 238 177 
v době mezi 10. a 12. hodinou.
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Hrad  Sov inec     zve na
LESNICKÉ SLAVNOSTI
5. a 6. července 2003 Srnčí stezkou
t Ukázky výcviku, létání a lovení sov a dravých ptáků
t Ukázky troubení na lesní rohy, výcvik loveckých psů
t Práskání a dovednosti s bičem 
t Kejklířské žonglování a orientální tanečnice
t Lidové a moravské písničky a šermíři
t Střelnice, lesnické hry a besedy s nimrody 
t Dobová řemesla téměř zapomenutá

V sobotu 5. 7. od 19:00 hod. bohatý večerní program s country bálem 
a ohňovou show.

19. a 20. července 2003

ZA ČEST A KRÁLE
t VÝSTAVU ZBRANÍ, ZBROJÍ A OBLÉHACÍ TECHNIKY S MOŽNOSTÍ  
 POTĚŽKAT SI ZBRANĚ
t ÚTOK ŠVÉDŮ NA HRAD, BOJE V PŘÍKOPU A O HRADNÍ  BRÁNU  
 OD 11:30 HOD.
t UKÁZKY ŽIVOTA V OBLEŽENÉM HRADĚ I V POLNÍM LEŽENÍ PŘED  
 HRADEM

t HLAVNÍ BITVA O HRAD VE 14:30 HOD.
t VÝVOJ PALNÝCH ZBRANÍ A TAKTIKA STŘELBY
t RAŽBA MINCÍ, PRÁCE ZBROJÍŘŮ, KOVÁŘŮ A ŘEZBÁŘŮ
t STŘELECKÉ A ŠERMÍŘSKÉ SOUBOJE, V NICHŽ SE PŘEDSTAVÍ   
 VÍCE NEŽ 60 ÚČINKUJÍCÍCH

16. a 17. srpna 2003  tradiční dobový jarmark

SLAVNOSTI RYTÍŘE KOBYLKY
t Ukázky starodávných hradních řemesel s prodejem výrobků v dobové  
 hradní tržnici
t Dobová kuchyně a pečení středověkých placek
t Draví ptáci a domácí zvířata
t Šermíři, divadelníci, vrhači nožů a orientální tanečnice
t Kejklířské žonglování, střelci a plivači ohně
t Taneční show a právo útrpné

V sobotu 16. 8. od 19:00 večerní program SOUMRAK LOUPEŽNÍKŮ
Útok loupežníků na hrad, žongléři, noční šermovačka, plivači ohně, ohňová show 
a ohňostroj. Po celý večer do ouška, do skoku a pro dobrou náladu vyhrávají Holátka.

Na všech akcích zajištěno bohaté občerstvení - pečené prasátko, rožněná kuřátka, 
grilované klobásy, zlaťoučké bramboráčky a k tomu všemu dobré pivo a medovina. 

Bližší informace podá Purkrabí Mlok tel. 777 20 50 29;
e-mail: sovinec.purkrabi volny.cz; www.sovinec.cz

OBRAZOVÉ NOVINY

Výlet na zříceninu hradu Brníčko

Ze života Mateřské školy
Dětský den u pohádkového stromu
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4. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU FRANTIŠKA PAVLŮ

Pavla Hilšerová
Janáčkova konzervatoř

Ostrava

Šárka Hlochová
Pražská konzervatoř

Poděkování Canzonettě
Dovolte mi, abych jménem obou zábřežských sborů poděkoval za pozvání na 
Hudební festival Františka Pavlů. Je skutečně pozoruhodné jak vzpomínáte na 
člověka, který se tolik zasloužil o hudební život v Bludově a okolí. Přijměte, 
prosím, i náš upřímný obdiv nad dokonalou organizací a především obětavostí 
organizátorů i sponzorů. 

S. Škoda, předseda PSSU Zábřeh

Poděkování 
V sobotu 7. června 2003 pořádal Komorní sbor Canzonetta Bludov již 4. ročník 

hudebního festivalu Františka Pavlů. Sbory i jednotlivci, kteří přijali pozvání, 
přednesli posluchačům skladby různých hudebních žánrů, od renesance až po písně 
lidové. V závěru koncertu se skoro 120 účinkujících spojilo v jedno těleso a skladbami
W. A. Mozarta Ave verum corpus a G. F. Handla Canticorum iubilo se s posluchači 
rozloučilo.

Tato akce, která sahá již za hranice Bludova, (během čtyř let se zúčastnily 
sbory či soubory z Moravy i Čech) by se však bez pomoci sponzorů a příznivců 
uskutečňovala dost těžko.

Ještě jednou děkuji Obecnímu úřadu v Bludově, paní Milaně Jirglové, hotel 
Vlčí důl, Bludovské a.s., Kartotisku Bank, ThDr. Hynku Wiesnerovi, Pivovaru 
Hanušovice a všem, kteří tomuto hudebnímu festivalu vycházejí jakkoli vstříc.

Věřím, že i v červnu 2004 Vás budu moci pozvat na jubilejní pátý ročník.
Irena Sedláčková

Jitka Zejdová
JAMU Brno

Kvartet Musica Gloria

Komorní pěvecký sbor Canzonetta Bludov
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SPORTOVNÍ OZVĚNY

AEROBIC
Přijď během celých prázdnin 

do sokolovny 
pondělí až čtvrtek od 20 do 21 hodin 

na aerobic. 
Vezmi s sebou podložku, pití a 10.- Kč.

                        Zve  A. Fazorová

Redakční rada Bludovanu
přeje všem svým čtenářům příjemnou dovolenou

plnou radosti, pěkných zážitků a odpočinku.Chceš si udržet svou postavu?

Smíšený pěvecký sbor 

Uničov

Závěrečný společný zpěv

Smíšený pěvecký sbor severomoravských učitelů
Zábřeh
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Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. července.
Správné znění tajenky z minulého Bludovanu: 

1. fotbalisté při hře  2. zvonky

Vylosováni byli:

1. cena (tričko se znakem obce) –  Jiří Mičula

2. cena (tričko se znakem Kartotisku) –  Oldřich Krátký

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Josef Václav Barnet

Dnešní křížovka skrývá názvy dalších tří obrazů bludovského rodáka Josefa Václava Barneta, 
jehož výstava se konala začátkem června v Bludově.


