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JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam

 Čestné občanství obce je nejvyšší 
možnou poctou, kterou může obec 
poctěnému vzdát. Obec Bludov projevila 
v minulosti snahu o připomenutí památky 
svého rodáka JUDr. Josefa Cyrila Kotrlého 
tím, že podpořila iniciativu místních skautů 
o umístění pamětní desky na jeho rodném 
domě, a tím, že uvažuje po něm pojmenovat 
ulici, která má dle územního plánu vzniknout 
mezi školou a Léharovou vilou. Již v roce 
1999 jsem se v jednom svém článku 
v Bludovanu zmiňoval, že osobnost JUDr. 
Kotrlého si navíc zasluhuje, aby se stala i 
čestným občanem své rodné obce, bohužel 
in memoriam. V dnešní době, v níž tak 
zoufale chybí vzory hodné následování, 
může bludovské zastupitelstvo na jeden 
z nich poukázat. Bludov může být hrdý na 
to, že jeho rodákem byl člověk, v jehož 

rukou fakticky skončila druhá světová 
válka. Pozornost si zasluhuje nejen jeho 
činnost ve druhém odboji, ale i jeho činnost 
poválečná. JUDr. Kotrlý, jak je patrno z níže 
přiloženého životopisu, je vzorem osobní 
statečnosti a odvahy, projevených především 
v době druhé světové války. V souvislosti 
s 60. výročím jejího ukončení nastala vhodná 
příležitost jeho život ocenit. O jeho životě 
jsme se již dvakrát v Bludovanu zmiňovali (v 
roce 1998 a 2004). Proto si nyní připomeňme 
jeho život pouze stručně, s důrazem na onu 
epizodu z roku 1945. Vycházíme přitom 
z článku doc. Zdeňka Filipa uveřejněném 
v 67. čísle časopisu Severní Morava.

 JUDr. Josef Cyril Kotrlý se narodil 
4. července 1903 v Bludově. Josef Kotrlý byl 
spolu se svými rodiči a sourozenci od dětství 
členem Sokola, v roce 1919 založil skautský 
oddíl v Bludově. Zřejmě pod vlivem svého 
litovelského profesora Eugena Stoklase, 
proslulého loutkaře, založil v Bludově spolu 
se svou tetou Františkou Kotrlou, učitelkou 
mateřské školky, a s bludovskými skauty 
loutkové divadlo. Po absolvenci pražské 
právnické fakulty byl krátce zaměstnán u 
Okresního úřadu v Šumperku, později přijal 
místo advokátního koncipienta tamtéž. Byl 
klasickým příkladem tehdejšího příslušníka 
mladé inteligence: levicově orientovaný 
intelektuál, sympatizant sociální demokracie 
i tehdejší komunistické strany. Po V. sjezdu 
KSČ v roce 1929, kdy se do jejího vedení 
dostal Klement Gottwald a kdy započal 
trend bolševizace KSČ, přerušil dr. Kotrlý 
s komunisty veškeré své politické kontakty.

 Na začátku třicátých let přesídlil do 
východočeského Náchoda, kde si brzy otevřel 
vlastní advokátní kancelář. V Náchodě 
pracoval v organizaci sociálně demokratické 
strany, za niž byl i členem městské rady. V 
době ohrožení republiky před Mnichovem 
se dr. Kotrlý aktivně angažoval v boji proti 

nastupujícímu nacismu. S příchodem okupace 
se zastavila Kotrlého advokátní a kulturně 
osvětová veřejná činnost v Náchodě. Po 
nuceném opuštění své advokátní praxe byl 
nasazen jako pomocný dělník do pekárny, 
kde se zapojil do ilegálního odbojového 
hnutí. Pod krycím jménem Kocour navázal 
prostřednictvím tajné vysílačky přímé 
spojení s Londýnem i Moskvou. V únoru 
1944 byl gestapem zatčen, měsíc vězněn a 
po propuštění postaven pod policejní dohled. 
Přesto v odbojové práci pokračoval. 

 Koncem dubna 1945 odešel Josef Kotrlý 
natrvalo do Prahy, aby se účastnil formování 
České národní rady (ČNR) a příprav povstání. 
Tehdy se stal spolu s Josefem Smrkovským 
a dalšími místopředsedou ČNR, on za 
sociální demokracii. Po vypuknutí pražského 
květnového povstání 5. května 1945, se do 
jeho čela postavila ČNR. V průběhu povstání 
byla ČNR postavena i před nejnáročnější 
politická rozhodnutí, jak reagovat na 
nabídky k jednání ze strany některých členů 
protektorátní vlády i státního tajemníka 
K. H. Franka a jak odpovědět na návrhy 
německých generálů na příměří a zastavení 
bojů. Dr. Kotrlý se projevil jako uvážlivý, 
ale rozhodný vyjednávač, byl pověřen také 
správou ministerstva spravedlnosti.

 Do historie se JUDr. Josef Kotrlý 
nejvýrazněji zapsal svou účastí na jednání 
o kapitulaci Němců v Praze. Zachoval se 
vpravdě jako hrdina: i přes zprávy o tom, že 
Němci parlamentáře (vyjednávače) střílejí, 
sám se k tomuto úkolu spolu s generálem 
Kutlvašrem přihlásil. Při jednáních s K. 
H. Frankem si vedl dr. Kotrlý neobyčejně 
sebevědomě. Odmítl se s ním bavit o 
oficiálním předání moci, neboť zdůrazňoval, 
že naše reprezentace trvá na kontinuitě 
meziválečné republiky. S německým 
velitelem Prahy, gen. Touissantem, probíhala 
jednání serioznější a věcnější. Povedlo se a 

Zastupitelstvo obce Bludov přijalo na 
svém zasedání 25. dubna 2005 

následující  usnesení:
Zastupitelstvo obce se hlásí k odkazu 

bludovského rodáka 
JUDr. Josefa Cyrila Kotrlého

 (4.7.1903 – 26.10.1973), 
jenž byl v květnu 1945 

místopředsedou České národní
 rady a v letech 1945 – 1948 

československým generálním 
konzulem pro Kanadu 

a Nový Foundland. 
     Jeho životní příběh si 

zastupitelstvo připomíná zvláště 
u příležitosti šedesátého výročí konce 

druhé světové války, k němuž 
JUDr. Kotrlý svou statečností při 
vyjednávání o ukončení okupace
 Prahy výraznou měrou přispěl. 

S ohledem na jeho veřejnou činnost 
jej jmenuje čestným občanem obce 

Bludov in memoriam.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

8. května 1945 v 16 hodin byl podepsán text 
kapitulace, vypracovaný na základě jednání 
dr. Kotrlého a gen. Kutlvašra, čímž skončila 
v Praze – a fakticky v celé Evropě - válka. 
Josef Kotrlý ve svých pamětech vzpomíná na 
to, jak konal audienci u prezidenta Beneše, 
aby se ho zeptal, zda jednal správně: „Moje 
audience byla časně ráno, stáli jsme u okna 
a dívali se na Prahu v ranním oparu mlhy… 
Jsem z moravské vesnice a moje máma mi 
jako chlapci vyprávěla o kráse zlaté Prahy, 
kde byla na sokolském sletě na přelomu 
století, o Národním divadle, které národ 
postavil, o muzeu království českého, o 
královském hradě. Stále v duchu vidím 

to zamlžené město z pracovny presidenta 
Beneše a hřeje mne to, že jsem trochu 
pomohl, aby jeho starobylost, architektura 
a památky byly zachovány pro budoucí 
generace.“

 Na nátlak sovětské vlády, která adresovala 
čs. vládě dokonce několik diplomatických nót 
týkajících se Kotrlého, mu bylo doporučeno, 
aby rychle odjel do ciziny a sešel tak Rusům 
z očí. Byl proto jmenován ministerským 
radou na ministerstvu zahraničí a generálním 
konzulem pro Kanadu a Nový Foundland. 
Ve funkci konzula setrval dr. Kotrlý pouze 
do roku 1948, kdy hned po Únoru na 

protest proti uchopení moci komunisty v 
ČSR rezignoval a zůstal v kanadském exilu. 
Věnoval se obchodu a pojišťovnictví a na své 
farmě v Suttonu také lesnímu hospodářství. 
Za tuto činnost byl vládou provincie Quebec 
jmenován rytířem Řádu zásluh o zalesňování. 
V Kanadě byl aktivně činný v krajanském 
hnutí, byl předsedou místní skupiny Čs. 
národního sdružení v Montrealu. Dne 26. 
října 1973 v Montrealu zemřel. Na motivy 
jeho života napsala Helena Šmahelová román 
Soumrak. Dne 25. dubna 2005 byl dr. Kotrlý 
jmenován čestným občanem obce Bludov in 
memoriam.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Vážení spoluobčané,
podle upozornění některých občanů se mají v obci Bludov 
pohybovat občané rómské národnosti nabízející podomní prodej 
či pojišťovací služby. Dle nám dostupných informací se jedná o 
zloděje, kteří využívají zájmu občanů o nabízené zboží a během 
jeho prezentace pak odcizují různé předměty a cennosti z domů 
či bytů.
Ačkoli se nám tuto informaci nepodařilo objektivně ověřit, 
buďte, prosím, co nejvíce opatrní.

Obecní úřad Bludov

Upozornění!

Občané pozor !
Varování Hasičského záchranného sboru.

Hasičský záchranný sbor  Olomouckého kraje zaznamenal v poslední 
době zvýšený nárůst počtu požárů od pálení trávy, porostů a klestu. 
Věnujte prosím této problematice maximální pozornost a dodržujte 
zejména tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru.
2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat  nebo udržovat 

otevřené ohně  a tábořit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do 

vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události např. požáru v 

lese, plošného vypalování trávy, porostů apod. předejte informaci 
co nejdříve na tísňovou linku 150.

5. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, 
v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a 
stohů. Od hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte 
zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.

6. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete 
vystavovat porušení zákona o požární ochraně a  pokutě až do výše 
25 000,- Kč.

7. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš 
majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

Dovoluji si Vás upozornit , že letní svozy komunálního odpadu 
budou prováděny v těchto termínech : 

ODPADY - UPOZORNĚNÍ !!!

  5.května  /05  (18.týden)
19.května  /05  (20.týden)
  2.června  /05  (22.týden)
16.června  /05  (24.týden)
30.června  /05  (26.týden)
14.července  /05  (28.týden)
28.července  /05  (30.týden)
11.srpna  /05  (32.týden)
25.srpna  /05  (34.týden)
  8.září  /05  (36.týden)
22.září  /05  (38.týden)

Dále připomínám :
- svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude proveden 
  14.května 2005
- svoz plastů bude proveden 28.května 2005 

Tolarová Hana, odbor výst. a ž.p. 

Čestní občané Bludova
Bludovské obecní zastupitelstvo udělilo od roku 1850 
tato čestná občanství:

u Jan Benda – bludovský starosta (1860-1879)
u P. ThDr. František Janiš  – profesor bohosloví v Olomouci 
(někdejší bludovský kaplan 1873-1878)
u František Wicenec (+1915)  – správce školy v Bludově 
(1877-1906) a okresní školdozorce (1885-1906)
u P. František Ermis (1849-1912) 
– kaplan a farář v Bludově (1876-1912)
u P. Rudolf Holub 
– farář v Lidečku (někdejší kaplan v Bludově 1888-1900)
u MUDr. Alois Sloupenský  – obvodní lékař v Bludově
u Josef Jáně  –  advokátní solicitátor v Bludově
u Karel Emanuel ze Zierotina (1850-1934) 
– majitel velkostatku v Bludově, moravský místodržitel 
1900-1906; čestné občanství uděleno 1890
u František Pospíšil (1871-1934)  – hospodářský správce 
velkostatku v Bludově; čestné občanství uděleno 1909
u Adolf Kašpar (1877-1934)  –  malíř, autor ilustrací k Pamětem 
obce Bludova; čestné občanství uděleno 1927
u Dr. Jan Březina (1877-1962)  – historik, autor Pamětí obce 
Bludova; čestné občanství uděleno 1927
u Klement Gottwald (1896-1953)  – prezident Československa, 
čestné občanství uděleno 1948, odebráno 1990
u Dr. Josef Cyril Kotrlý (1903-1973) – politik, představitel 
druhého odboje; čestné občanství uděleno in memoriam 2005

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V květnu 2005 oslaví:

Šupinová Milada                  Komenského       70

Březinová Drahoslava          Jana Žižky            70

Souralová Ludmila              Tř.A.Kašpara       75

Macková Ludmila                Jiráskova               81

Matýsková Věra                   Lázeňská              82

Šubrtová Ludmila                 Školní                  83

Sobotková Marie                  Dr.Březiny          84

Pregetová Ludmila               Plk.K.Hlásného    84

Losová Anna                        Tyršova                85

Preget Josef                          Plk.K.Hlásného   89

Kubíčková Magdalena         Lázeňská              96

Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě
Dne 9. března jsme si vzpomněli 5. výročí
úmrtí naší maminky, babičky, paní

Marie Vyroubalové
8. května by se dožila 82 let.

 POZ VÁ NK A na květen 2005
Stř   4. 5. 18:00 Tradiční žákovská akademie 
     – kulturní dům

Pá    6. 5. 19:30 Kladení věnců u Pomníku padlých, 
     lampion. průvod, ohňostroj

So   7. 5.   6:30 Dětský  zájezd

Ne   8. 5. 18:00 Koncert KPH 
     - zámecká oranžérie

Út  10. 5.   6:00 zájezd do Polska

Pá  13. 5. 15:00 Dětská diskotéka

So  14. 5.  Setkání šedesátníků

Út  24. 5. 19:00 Koncert KPH – Štěpán Rak - zámek

V květnu 2005 oslaví manželé Helena a Stanislav    
Čejkoví 50 let společného života. Sbor pro občanské 

záležitosti jim přejí ke  zlaté svatbě hodně zdraví, spokojenosti 
a vzájemného porozumění.

Zároveň 24. května tomu bude již 35 let, co 
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček, pan 

Josef Vyroubal
3. června by se dožil 84 let.
S láskou vzpomínají děti a vnoučata 
s rodinami.

Poděkování touto cestou všem, kteří se
zůčastnili posledního rozloučení s paní

Jiřinou Holínkovou
dne 14. dubna 2005 v šumperském
krematoriu.
Manžel Zdenek, synové Petr a Roman 
s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s paní

Anežkou Kotrašovou
Dcera s rodinou.

Dne 6. května uplyne 6 let od chvíle, kdy
nás opustil pan

Miloslav Kotraš
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera s rodinou.

Program oslav 60. výročí
osvobození naší republiky od fašismu

Středa 4. května  18:00
Tradiční žákovská akademie /Kulturní dům/
• Vystoupí   žáci   hudebních   kurzů KD Bludov 

Pátek  6. května  19:30
Slavnostní kladení věnců u Pomníku padlých         
· Projev starosty
· Lampionový průvod na Vlčí důl
o Ohňové vystoupení – Páni z Bludova
o Ohňostroj

Neděle 8. května 18:00
Koncert KPH - CAMERATA QUINTET
Koncert ke 320. výročí narození 
J. S.   Bacha (zám. oranžerie)
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Májový koncert
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Kulturní dům Bludov
Vás zve na tradiční

E
Kruh přátel hudby Bludov

Vás zve

Žákovskou akademii
Středa 4. května 2005

v 18.00 hodin
Kulturní dům Bludov

Vystoupí žáci hudebních kurzů při
Kulturním domě Bludov 

- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - 

Májový koncert

ke 320. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha
Neděle 8. května 2005 v 18:00 hodin 

zámecká oranžérie
Vystoupí:

Komorní soubor učitelů ZUŠ Zábřeh 

CAMERATA QUINTET
Jan Adamec, Jiří Suchomel - housle

Stanislava Kubíčková - viola
Ivana Teshomeová -violoncello
Lenka Čermáková  -  cembalo

Eva Grúzová, Šárka Hlochová– zpěv

 - Vstupné 30.- Kč - 

Kruh přátel hudby Bludov
Vás zve

Koncert
Štěpána Raka

Světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské 
Akademie muzických umění.

V ÚTERÝ 24. KVĚTNA 2005 v 19.00 hod.

ZÁMEK Bludov
 - Vstupné 30.- Kč  -

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče do

ZOO Jihlava

Brněnská přehrada-parník 

Sobota 7. května 2005
odjezd v 6:30 hod. od kulturního domu

děti a důchodci 300,- Kč
dospělí 350,- Kč

Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 
(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

… Po konfiskaci žerotínských pozemků 
bylo v r. 1945 na vedoucích místech obce 
pomýšleno na nový stavební plán , dle něhož 
se měl Bludov rozšiřovat směrem k Šumperku 
podle státní silnice na zmíněných panských 
polích…. Nadřízenými úřady nebyl tento 
úmysl schválen a tak ponechán v platnosti 
původní stavební plán na obecních pozemcích 

Z bludovských kronik… u lázní.… Od r. 1945 do konce r. 1951 
bylo soukromníky v Bludově vystavěno 17 
nových rodinných domků a 16 jich bylo 
úplně obnoveno… Od začátku r. 1951 nejsou 
stavební místa jednotlivcům obcí prodávána, 
jsou pouze pronajímána. Nové domky budou 
stavěny tudíž na pronajatých pozemcích…
 …Spotřeba elektrického proudu ve výrobě 
i v domácnostech se při plnění pětiletého 
budovatelského plánu značně zvýšila… 

Stávající elektrárny nebyly s to tuto zvýšenou 
potřebu proudu uhraditi. Byla proto vládním 
nařízením zavedena úsporná opatření, dle 
nichž byl el. proud v naší obci, od 1. 6. 1950 
do konce března 1951 vždy od 20. do 21. 
hodiny vypínán…
 … Nová opatření lidově demokratického 
zařízení, která byla v naší obci provedena 
po 25. únoru 1948, nebyla přijímána 
všude s porozuměním. Tupý odpor přešel i 
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 r. 1948 1949 1950 1951
Počet domovních čísel    605   606   615   635
Počet domácností   790   810   825   837 
Počet obyvatel 2396 2459 2436 2546
Z toho Němců    28    28    26      8        
jiných národností    26    16      2      3

Statistický přehled o Bludově:

 V každém roce je kapka zapomnění, 
za 60 let od skončení II.světové války je 
těch kapek šedesát. Kdo si dnes vzpomene 
na norimberské zákony? Sám vůdce třetí-
tisícileté říše Hitler vydal v roce 1943 
veliteli elitních jednotek SS generálovy 
Karlu, Fridrichu, Oto Wolfovi rozkaz k únosu 
papeže Pia XII., protože ho považoval za 
přítele židů a odpůrce národních socialistů!
 V Hitlerových plánech byla likvidace 
katolické církve a křesťanství, které mělo 
nahradit nové nacistické náboženství, 
svědčí o tom mimo jiné křesťanská kaple 
v brněnském Špilberku přeměna na 
fašistickou modlitebnu. Podnes je tomu 
tak a nikomu to nevadí, přestože propagace 
fašismu byla a je stále zakázána. 
 O něco později byla  kaple v šumperské 
nemocnici přestavěna na rentgen. (lavice z 
této kaple jsou v “Blodovským kosteléčko” 

Božího těla. Jsou to ty ve předu!) Podobně 
plánoval Hitler únos Eduarda VIII., kterého 
chtěl po obsazení Anglie dosadit na anglický 
trůn. Naštěstí se všechno nepodařilo 
Hitlerovi uskutečnit. Dnes se lidé zajímají 
o jiné věci. Ale nezapomeňme, v té době, co 
ji chci vzpomenout, bylo mýdlo vyráběno 
z lidí, to je realita a ne pohádka! V německých 
továrnách na smrt zemřelo a bylo zabito 
na miliony hrdinů a vzácných lidí. Jako 
například Josef Čapek, Poláček, Hašler, 
Vančura a mnoho dalších. 
 Kolik kněží  prošlo branami německých 
koncentráků to už asi nikdo nikdy 
nespočítá. V Dachau Hitler věznil na 2771 
katolických kněží a řeholníků. Kolik kněží 
bylo umučeno, popraveno, zastřeleno na 
útěku i “útěku” v jiných koncentrácích 
se nedá zjistit. Jedním z těchto milionů 
nevinných lidí byl i náš bludovský farář, 
páter Karel Dřímal. 
 Narodil se 22.dubna 1875 v Medenicích 
u Ivanovic na Hané. Na kněze byl vysvěcen 
v roce 1899. Krátce působil v Lidečku. 
Pak byl až do svého zatčení v roce 1944 
v Bludově. Pan farář Dřímal byl zatčen 
pro podporu rodin, kterých živitelé byli 
vězněni, nebo uprchli za hranice. Byl 
připraven pro všechny podpůrné akce. Byl 
velmi opatrný. Mimo jiné šlo o úkryt pro 
uprchlé anglické zajatce. Nabídl jim farní 
stodolu a jídlo. Zatčen byl 3.května 1944. 
Kdo ho udal, nevím. “Scherheitsdienst” ve 
svých správách svého konfidenta nikdy 
neuváděla. Páter Dřímal byl při zatýkání 
klidný. Tušil, že se už nikdy nevrátí. 
 V Šumperku na gestapu byl zavřen 
v tmavé kobce. Výslechy snášel statečně. 
Jednou, když ho gestapáci chtěli znovu bít 
a tvrdili mu. že mají moc ho donutit mluvit, 
jim řekl: Sie haben macht, aber sie haben 
keine liebe! (moc máte, ale láska vám 
chybí!) Načež byl znovu zmlácen a odvezen 
do Terezína. Zde byl mimo jiné vězněn na 

pětatřicítce na čtvrtém dvoře. 
 Též toto stojí za vzpomínku odvahy 
a obětavosti. Jednu neděli začali vězni 
zpívat národní písně, i když to bylo přísně 
zakázáno. Po příchodu asi čtrnácti esesáků 
- nástup a otázka, proč zpívali? Pan farář 
Dřímal jim řekl, že sloužil mši svatou a 
ostatní mu k tomu zpívali. Esesáci chtěli, 
aby jim ukázal, jak to dělal, když sloužil 
mši. Donutili ho, aby říkal dominus 
vobiscum... Smáli se mu, kopali a bili 
ho. Většina kněží měla označení “RU”. 
RŰCKKER UNDERWŰNSCHT - návrat 
nežádoucí. Toto znamenalo, že kdokoli 
z německých “Nadlidí” má možnost takto 
označeného vězně kdykoliv, jakkoliv 
usmrtit. Páter Dřímal zemřel dne 5. května 
1945 v Terezíně, těsně před koncem 
nejstrašnější války v dějinách lidstva. 
Páter Dřímal byl jenom jeden z miliónů. 
 Nemohou být vylíčena všechna 
zvěrstva, vždy uniknou detaily, odkud 
pramenila mravní síla kněží? Odkud bral 
sílu lidický farář Josef Štemberka, který 
byl zavražděn v Lidicích dne 10.6.1942, 
když odmítl milost, kterou mu jeho vrahové 
dávali ne zrovna uctivými ani spisovnými 
slovy: Leck mich am A...!!! a šel se postavit 
mezi své farníky, podobně jako páter Kolbe. 
 Všechno zlo na světě se nedá odstranit, 
ale vzpomeňme, vždy byli jsou a budou 
lidé, jako byl náš P. Dřímal.  Vždy byli jsou a 
budou faráři jako byl Josef Plojhar, který 
byl též vězněn v Dachaua Buchenwaldu! 
Tento rok je to už 60 let, páter Dřímal 
nepřežil Terezín. Jestli by přežil Jáchymov? 
Nevím! Zato ale vím, že na kostele v 
Bludově ani na faře nemá P. Dřímal pamětní 
desku. Svět nám dává vždy víc otázek jak 
odpovědí, ale přes to všechno by nás nemělo 
vykládání minulosti ani budoucnosti (i když 
je to velmi důležité!!) vytrhnout ze života 
současnosti. Duben 2005

Rostislav Řežucha.

v nepředložený čin. V r. 1949 totiž vytloukl 
neznámý pachatel odb. učiteli v noci kamením 
okna v rodinném domku…
 V květnu 1950, kdy úřadoval MNV ještě 
v obecním domě č. 311, vloupal se neznámý 
pachatel v noci oknem od farské zahrady 
do budovy a do úředních místností MNV. 
Přinesl si k tomu žebřík, ukradl kufříkový 
psací stroj a menší částku peněz. Vypátrán 
nebyl. V tomtéž roce ukradl nevypátraný 
zloděj 2 úly se včelami na bludovském 
nádraží. … Včelaření v Bludově je velmi 
rozšířeno. Zůstává posud nedotknutým 
soukromým sektorem. ..Tvrdí se, že je Bludov 
převčelen…

 …Koncem roku 1951  byl odvezen 
z bludovského zámku berlínský archiv 
přestěhovaný sem v době bombardování 
Berlína za 2. světové války…Ve schůzi 9. 5. 
1951 usnesla se rada MNV v Bludově zrušiti 
prastaré placené ponocenství…Poslední 
ponocný dostával za ponocování od 10. 
hodiny večerní do 4. hod. ranní měsíčně 
1600.- Kč…

 … O hodech, o pouti a jiných 
slavnostních dnech přicházejí bludovští 
v plném počtu na návštěvu své rodné dědiny 
a přivádějí s sebou i své sousedy v nových 
sídlech, přistěhovaných na sev. Moravu kdoví 
odkud. … Svoje mrtvé dávají pochovávat 
jenom na bludovský hřbitov, aby nebyli po 
smrti v cizině mezi Němci.
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Spolky a spolkový život jejich členů 
v Bludově od konce 19. století

VI. pokračování

Doba meziválečná
 Rok 1922 byl rokem spolkových sjezdů 
– nejdříve se konal hasičský okrskový, 
orelský okrskový a sokolský župní. Současně 
s orelským okrskovým sletem byla v Bludově 
pořádána vojenská slavnost na památku bitvy 
u Zborova z roku 1917. Slavnost konalo 
vojsko u bludovského nádraží. Soudobé 
zachované zápisy tvrdí, že se nepodařilo zjistit, 
zda konání obou akcí současně bylo úmyslně 
nastrojeno. Přestože vojenská slavnost byla 
hojně navštívena, i orelský okrskový slet se 
vydařil znamenitě. Cvičení, které proběhlo na 
Čmakalově louce na dolním konci obce, bylo 
přípravou na orelský slet v Brně. V průvodu 
obcí pochodovalo přes 800 orlů v krojích, 
dalších nejméně 400 osob šlo v průvodu 
v šatech občanských. Ráno byla polní mše 
u kostela, jíž sloužil P. Janeček z Detroitu 
v USA, rodák chromečský. V době, kdy měli 
cvičenci zkoušky na Čmakalově louce, byl 
v Národním domě tábor lidu, kde přednášel o 
životě v Americe vzpomenutý P. Janeček.
Ve dvacátých letech byla spolupráce obou 
spolků dále těsněji upevňována a na valné 
hromadě 1922 bylo sděleno, že obě spolkové 
pokladny byly spojeny a jednatelská zpráva 
spolku Svatopluk byla zároveň jednatelskou 
zprávou Orla.
Divadla a nové jeviště
 Jedním z hlavních – snad nejdůležitějších 
– okruhů, na které se Svatopluk od počátku 

své činnosti zaměřil, bylo divadlo. To mělo 
pomoci šířit a pěstovat lásku k mateřskému 
jazyku a zároveň přibližovat vzdělání širokým 
vrstvám veřejnosti. Největší rozkvět této 
činnosti lze z dochovaných dokladů pozorovat 
po postavení Národního domu. Celkem 10 a 11 
premiér za rok zaznamenaly roky 1920-1921. 
Hrály se hry nenáročné, které měly oblibu 
u většiny diváků – jako např. „Tajemství 
Doubravy“, „Pasačka z Lurd“, „Jiříkovo 
vidění“. Neopomenuty byly ale i hry předních 
českých či zahraničních autorů, které svým 
obsahem byly určeny pro náročnější publikum 
a měly vážnější námět – tyto hry představuje 
kupř. „Strakonický dudák“, „Charleyho teta“ 
nebo „Noc na Karlštejně“. Úspěšným a 
dlouholetým režisérem sehraných divadel byl 
Theodor Březina. Později se k němu přidružili 

příslib této služby odvolal pro neshody, které 
měl se starostou obce Františkem Krejčím, 
který mu zdražoval vyplacení předložení 
účtu za opravu staré školy a obecního domu. 
Stavbu provedenou zcela svépomocí nakonec 
zlegalizoval Bohumil Sedláček z Postřelmova, 
který byl zavázán Občanské záložně. Potvrdil 
plány vypracované členy spolku a na strom 
v zahradě nechal pověsit tabulku, na které 
byl uveden jako dodavatel stavby. Stavitel 
se vyhnul konkurzu, který byl na jeho firmu 
vyhlášen, tím, že přislíbil mimosoudní 
vyrovnání. Na podzim, kdy mělo být věřitelům 
vyplaceno 35 % z dluhu, nebylo čím platit. 
Kolaudace přístavby však naštěstí mimosoudní 
vyrovnání předběhla. Největší obtíže byly, 
jak postavit otvor pro oponu – zda vyzdít 
klenutý oblouk, či osadit pouhou traversu. 
Zedníci – Josef Pecháček, Antonín Matějček, 
Jeník Konečný – však vypočítali, jak oblouk 
vyklenout: drží dodnes.
28. ledna 1924 se začalo s vykopáváním 
propadliště pod jevištěm. Na stavbě pracovali 
i chlapci z Bohutína. Hlína byla na železných 
vozících na kolejničkách vypůjčených od 
Žerotínova velkostatku odvážena do dolu 
v zahradě, který vznikl při výrobě cihel – byl 
zcela zasypán. 5. března se začalo se stavbou 
základů a 22. března byla hrubá stavba 
pod střechou. Do 10. května byla přístavba 
zomítána. Stolařské práce na novém jevišti 
a novou podlahu v sále provedl Josef Snášel 
z Bludova. Akademický malíř Jan Daněk 
z Letovic vymaloval sál včetně zemských 
znaků na stropě a bílou orlici nad jevištěm. 
Namaloval i oponu, která se spouštěla shora na 
jeviště a na které byl obraz převzatý z praporu 
Svatopluka – moravský kníže Svatopluk na 
smrtelném loži podává svým třem synům 
pruty ke zlomení. Elektřina byla do Národního 
domu zavedena již v r. 1915, proto i jeviště 
bylo elektricky osvětleno. Instalaci provedla 
firma Wagner z Olomouce. Této firmě poskytl 
poradenství p. Šperka z Městského divadla 
v Olomouci. Veškeré práce řídil a organizoval 
P. František Jašek, bludovský kaplan a 
předseda Svatopluku. Jeviště bylo otevřeno 
slavností trvající tři dny na Svatodušní svátky. 
Hrálo se divadlo „Probuzenci“ a v pondělí 
byla zahradní slavnost, která skončila asi 
o páté hodině velkým lijákem. Na novém 

Josef Straka, Karel Řežucha a 
Anežka Klimešová. 
 Je proto zcela pochopitelné, 
že návrh na přístavbu jeviště 
k sálu Národního domu byl přijat 
s největším možným nadšením 
a ochotou ke stavbě pomoci. 
S odstupem času je tuto stavbu 
možno označit jako jednu 
z prvních staveb „Z“ (zdarma) 
v obci. 16. října 1923 se započalo 
s přípravami na výstavbu jeviště. 
Vzadu v zahradě Národního domu 
byl vykopán pořádný důl, v němž 
byla pěkná červenice. Z červenice 
byly za vedení Antonína Kotrlého 
dělány a sušeny cihly. 26. října 
se započalo se stavěním pece. 
Nebylo však uhlí, a proto byly cihly 
vypáleny až koncem listopadu. 
Cihel vyrobili přes 40 000 kusů. 
Zároveň bylo vypáleno vápno 
z vápence posbíraného po obecním 
lese a v lese Žerotínova velkostatku. 
V obecní skále se lámal kámen 
do základů. Spolek chtěl stavbu 
provést ve vlastní režii – mezi 
členy byli zedníci, tesaři, stolaři. 
Také pomocné práce chtěli členové 
udělat zadarmo. Hledal se proto 
stavitel, který by stavbu svou 
firmou zaštítil bez jakéhokoli zisku. 
Stavitel Prosinger ze Šumperka „Divadelní představení z roku 1937“

Katolický čtenářsko zábavní klub Svatopluk a tělocvičná jednota Orel
„Bludovští Orli v roce 1929 na sletu v Praze – průvod přes Karlův most“
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„Orelský průvod v Bludově v roce 1926“

jevišti byla 16. listopadu hrána hra se zpěvy, 
jejímž autorem byl nám již známý Rudolf 
Jáně – varhaník a poštovní podúředník – „Jak 
Mařenka vojnu vyhrála“. Na financování 
stavby byly vydány úpisy v hodnotě 50 
Kč – bylo jich 200 kusů. Každoročně se 
pak losovalo, komu budou úpisy splaceny. 
Rozpočet na stavbu činil 32 200 Kč, zřejmě 
na stavbu stačilo úpisy získaných 10 000 
Kč a samozřejmě zdarma odvedená práce. 
Postavení jeviště zaktivizovalo divadelní 
odbor k maximální výkonnosti. Kupříkladu 
v roce 1925 se v Národním domě hrálo 
divadlo sedmnáctkrát, nacvičeno bylo osm 
her. Strakonický dudák se hrál třikrát, Kráska 
ze Šumavy dvakrát, Angela dvakrát, Byl 
lásky čas jedenkrát, Bajkal-laj dvakrát, Žabec 
jedenkrát, Bílý lev čtyřikrát, Vyškovský žid 
dvakrát. Čistý příjem ze sehraných divadel 
činil 16 526 Kč.
V roce 1929 u příležitosti svatováclavského 
milénia byl v Praze pořádán Orelský slet. 
Z Bludova byla značná účast. Téměř všechno 
členstvo bylo na sletu. Žáci, dorost, muži a 
ženy. Dokonce měli s sebou „svou“ hudbu 
pod vedením kapelníka Františka Pavlů. Ve 
svatováclavské kapli v chrámu sv. Víta jim 
byl posvěcen spolkový prapor Orla, který 
při této slavnosti opatroval Oskar Hroch. 
Jeho vzpomínce na tuto orelskou slavnost 
jsme věnovali samostatný článek. Je zde po 
letech i s orelským praporem vyfotografován 
(Bludovan č. 7/2001).
V prosinci 1930 dostala severomoravská 
orelská župa kočovnou kinolicenci pro okres 
Šumperk a Zábřeh. Tato licence umožnila 
zakoupení kočovného kina. Úhrada byla 
rozdělena mezi jednotlivé orelské jednoty. 
Podíly byly stanoveny na částky po 1000, 
1500 a 2000 Kč. Bludov platil částku 2000 
Kč a kino tu bylo hráno 14 dní a pak byla dva 
měsíce přestávka.
V roce 1932 byla jako další novinka zavedeno 
loutkové divadlo a byl utvořen loutkařský 
odbor Orla. Divadlo si získalo značnou 
oblibu. Průměrná návštěva na představeních 
byla 361 osob.
Hraní divadel nebylo výsadou Orlů a 
Svatopluka. Také ostatní spolky působící 
v obci hrávaly divadla – Sokoli nejdříve 
v sále Krčmy, v sále hostince Na nové, 
později v Sokolovně. Sociální demokraté 
hrávali jednak Na nové a téměř každoročně 
divadlo v přírodě. Kupř. v roce 1930 hráli 
„Na zámečku“ operetu Kráska ze Šumavy. 
Jednu hru ročně sehrával spolek „Národní 
jednota“, který veškerý výdělek věnoval pro 
chudé školní děti.

Přednášky konané obvykle v neděli odpoledne 
byly zaměřeny především na církevní 
tématiku – tím jsou myšleny životopisy 
světců, vzpomínky na pouti do Říma, Svaté 
země či do Egypta. Nechyběly ani přednášky, 
které se zabývaly historickými mezníky, které 
tvoří nedílnou součást národních dějin, např. 
o Bílé hoře, nebo třebas o Karlu Havlíčku 
Borovském. Přednášeli obvykle kaplan Fr. 
Jašek (předseda Svatopluka a později i starosta 
Orla) nebo farář Karel Dřímal a svá vyprávění 
doprovázeli světelnými obrazy (dnes bychom 

„Bludovští Orli při oslavě svátku Božího Těla v roce 1934“

řekli diapozitivy). Ve spolkové knihovně byly 
k vypůjčení knihy (výpůjčné za 1 knihu 0,10 
Kč), spousta novin a časopisů, které se četly 
v čítárně zadarmo.
V roce 1932 byl založen ještě jeden dobro 
Orla, a to eucharistický, který měl za úkol 
podporovat rozkvět exercičního hnutí 
v jednotě Orla i mimo ni, dále také pěstovat 
časté (alespoň měsíční) svaté přijímání.
V roce 1932 se projevila hospodářská krize. 
Ovšem nevedlo to k nutnosti zastavení 
činnosti spolků. Důsledky krize pocítil spolek 
na poklesu návštěvnosti pořádaných podniků. 
Nejvíce se to projevilo na poklesu návštěvnosti 
divadel, kočovného kina a loutkových 
představení. Díky šetrnosti v minulých letech 
na tom byly oba spolky lépe než katolické 
spolky v okolí, které vlastnily spolkové domy 
zatížené značným dluhem.

Německá okupace
8. října 1938 odpoledne bylo provedeno 
obsazení obce Bludov Německou říší. Bludov 
byl přejmenován na Blauda, přináležel k 
nově utvořené župě Gau Sudetenland, v níž 
byl Gauleiterem (župním správcem) Konrád 
Henlein. Župa se dělila na vládní okresy a 
ty dále na kraje. Postup byl tento: Gemeinde 

Blauda (obec Bludov) – Kreis Mährisch 
Schönberg (kraj Moravský Šumperk či 
Šumperk na Moravě) – Regierungsbezirk 
Troppau (vládní okres Opava).
Tělocvičná jednota Orel byla rozpuštěna 
v roce 1939, dle všeobecného výnosu 
„Stillhalterkomisaře“ (komisař pro likvidaci 
organizací) v Liberci z 15. července 1939. 6. 
února 1940 byl úředně vymazán ze spolkového 
katastru také Katolický čtenářsko-zábavný 
klub Svatopluk. Důvodem bylo, že územní 
změnou se stal spolkem, jehož sídlo leží mimo 
hranice Protektorátu Čechy a Morava. Spolek 
se však rozešel dobrovolně 15. července 1940 
a protože okupační úřady o jeho rozpuštění 
úřady pochybovaly, rozpustily jej ještě úředně 
samy 7. července 1943. Jeho majetek Národní 
dům v Bludově čp. 353 připadl dle stanov 
spolku pod správu místního faráře P. Karla 
Dřímala. Ten se snažil udržet správu domu co 
nejdéle. Za starosty Franze Otřeno (od 11. 8. 
1941 do 1943) byl P. Karel Dřímal přinucen 
dům odprodat obci Bludov (23. 3. 1943) za 
16 200 říšských marek. Peníze však neobdržel 
prodávající, ale byly uloženy na vázané konto 
Henleinova budovatelského fondu v Liberci.

Stanislav Balík st.
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Dne 10.března 2005 uspořádala školní družina turnaj v PEXESU. Celkem se zúčastnilo 
35 dětí, které soutěžily ve dvou věkových kategoriích. Výsledky : 

PEXESO

I.kategorie 1.místo Lucie Strouhalová   2.A

2.místo Lukáš Jáně   3.A

3.místo Lukáš Matějček   2.A

II.kategorie 1.místo David Zaoral    5.A

2.místo Ondřej Ston     4.B

3.místo Veronika Šubertová 4.A

Tyto děti postoupily do finálového turnaje, který se konal v sobotu 26.března 2005 
v PARSU Šumperk. Děti úspěšně reprezentovaly družinu i naši školu. Výsledky:

I.kategorie Lukáš Jáně 1.místo

Lukáš Matějček 10.místo

Lucie Strouhalová 21.místo

II.kategorie Ondřej Ston 5.místo

David Zaoral 13.místo

22.března se čtyři žáci  5.A  zúčastnili 
okresní matematické soutěže 5.tříd. 

18.března 2005 se na naší škole uskutečnila již tradiční mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ 
KLOKAN. Letos se jí zúčastnilo 262 žáků a poprvé i žáci 2.a3.ročníku.Žáci si tuto soutěž oblíbili 
hlavně proto,že se neopírá o znalosti ,ale jsou to převážně různé logické hříčky a problémy.
Celá soutěž je pro základní školu rozdělena do čtyř kategorií:

1.Robin Kvapilík 3.A 60 bodů 1.Jiří Krejčí      4.A 88 bodů

2.Kristýna Janigová 3.A 55 bodů 2 Lucie Nikolovová 5.A 74 bodů

3.Tomáš Pavlík 3.A 54 bodů 3.Roman Vyroubal 5.A 73 bodů

4.Dominik Komínek 3.A 50 bodů 4.-5.Lucie Daňková 5.A 70 bodů

5.Hana Brecklová  3.A 47 bodů 4.-5. Jana Kotrlá 4.B 70 bodů

6.-9. Pavel Srb 46 bodů 6.-7.Radek Jelínek 5.A 66 bodů

6.-9. Lucie Strouhalová 2.A 46 bodů 6.-7. Libor Svoboda 4.A 66 bodů

6.-9. Kateřina Krobotová 3.A 46 bodů 8.-10.Nikola Kočí 5.A 63 bodů

6.-9. Naděžda Strašáková 3.A 46 bodů 8.-10. Martin Diviš 4.A 63 bodů

10.Vladimír Špička 3.A 45 bodů 8.-10. Ondřej Krejčí 4.A 63 bodů

CVRČEK – 2.a 3. ročník - účast 55 žáků            KLOKÁNEK – 4.a 5. ročník - účast 64 žáků

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Michaela Brokešová a Lucie Nikolovová se staly úspěšnými řešitelkami, získaly diplom 
a cenu.

 Když přišla výzva prezidentky 
hnutí Na vlastních nohou paní Běly 

Gran Jensen k pomoci obětem tsunami 
v Asii, okamžitě jsme zahájili finanční 

sbírku a tím se připojili k více  než 
dvaceti stonožkovým školám v České 

republice, které se rozhodly 
postiženým dětem pomoci. 

Vzhledem k naprosto mimořádné 
situaci nám stačilo jen několik dní 

a na stonožkové konto byla odeslána 
částka 18 111 korun. Ke stonožkovým 
dětem se přidali a do sbírky přispěli 

i zaměstnanci školy i školní 
jídelny,všichni učitelé a vedení školy. 

Všem patří velký dík.
Za pomoci thajského velvyslanectví 

v ČR a našeho velvyslanectví 
v Thajsku byla odeslána pomoc 

Stonožky Prostřednictvím humanitární 
organizace 

HUMAN DEVELOPMENT 
FOUNDATION 

dětem do Thajska. Podle sdělení paní 
Jensen se díky naší pomoci podařilo 

změnit život 120 dětem,
které při katastrofě přišly o všechno.

Oblečení, obuv, aktovky a školní 
potřeby jim umožnily přiblížit se 
k návratu do normálního života 

a do školy.
Mgr.Jana Kurtejová

Sbírka 
„ASIE“



Bludovan 9

Bludovan 4/2005

BENJAMÍN – 6. a 7. ročník  -účast 66 žáků                                   KADET – 8. a 9. ročník   účast 77 žáků

1.Jiří Kotrlý 7.B 98 bodů 1.Martin Weiser 9.B 100 bodů

2.Jan Pavlík 6.A 94 bodů 2.Jiří Znoj 9.B 87 bodů

3.Klára Grygarová 7.B 93 bodů 3.František Andrle 9.A 85 bodů

4.Helena Juránková 7.A 88 bodů 4.-5.Jakub Straka 9.B 66 bodů

5.Ilona Hrochová 7.A 86 bodů 4.-5. Michal Svršek 9.B 66 bodů

6.Tereza Hegerová 7.B 85 bodů 6.Petr Juránek 9.A 64 bodů

7.Josef Závodný 7.A 80 bodů 7.-8.Olga Hradecká 8.A 61 bodů

8.Radek Vařeka 6.B 79 bodů 7.-8. Matěj Hrdina 9.A 61 bodů

9.Lukáš Merta 7.A 75 bodů 9.Martina Klimešová  9.A 59 bodů

10.Ludmila Kubíčková 6.B 70 bodů 10.-12.Martin Huf 8.B 52 bodů

10.-12. Jiří Strašák 9.B 52 bodů

10.-12. Václav Váňa 9.B 52 bodů

Mgr.Květoslava Procházková

1.dubna 2005
Letošní 1.duben jsme přivítali jako obvykle zvesela.Pohlíželi jsme na 
aprílové vyučování skrz brýle. Na závěr školního aprílového dne jsme 
si všichni společně zatančili ptačí tanec.
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V letošním školním roce ukončí školní docházku 39 žáků. Z naší školy se na střední školu přihlásilo 31 žáků a na učební obor 8 žáků.
18.4. proběhlo 1.kolo přijímacího řízení na střední školu.Letos poprvé podle nového systému.Žáci mohli poslat přihlášku pouze na jednu  střední 
školu .Po prvnímu kole zkoušek bylo přijato 29 žáků na střední školy. Dva žáci se zúčastní 2. kola. Výborných výsledků dosáhli tito žáci: Lucie 
Cikrýtová, Pavel Juřenčák, Martin Weiser, Jiří Znoj, Jakub Janě, Michal Svršek, Jakub Straka, Martina Klimešová, Matěj Hrdina, František Andrle,
Václav Váňa a Michal Strnad.K dosaženým výsledkům všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                                                                            Mgr.Martina Hrdinová   
                                                                                                             výchovná poradkyně

Přijímací zkoušky žáků 9. tříd na SŠ a SOU
Stránky školy najdete na adrese :  zsbludov.spk.cz

 Ve dnech 25. března až 6. dubna 2005 
jste si mohli v kulturním domě prohlédnout 
velikonočně laděné výtvarné práce našich 
dětí. Výstava velikonočních dekorací, výkresů 
a výrobků byla uspořádána ze soutěžních 
exponátů. Výstava byla také doplněna 
nesoutěžní ukázkou výrobků klientů Ústavu 
sociální péče Olšany a některými prodejními 
velikonočními výrobky žáků základní školy 
Bludov.
  Do soutěže na téma velikonoce se zapojily 
děti mateřské školy, děti základní školy 
Bludov, výtv. kroužku, keram. kroužku, 
děti z ZŠ Písařov, pion. oddíl Knoflíci 
z Budova a řada jednotlivců.  Odborná porota 
ve složení učitelek – Eliška Březinová, Dana 
Březinová a Vladimíra Horáčková vybrala 
vítězné exponáty v jednotlivých kategoriích. 
Slavnostní vyhodnocení soutěže pak proběhlo 
v pátek 25. března. Předávání zpestřil svým 
vystoupením pěvecký sbor Ptáčata pod 
vedením p. už. Ester Muroňové. Vítězové 
jednotlivých kategorií převzali ceny z rukou 
starosty Ing. Pavla Stona. 

I díky výrobkům našich dětí mohly být letošní 
velikonoce obohaceny o spoustu krásných 
dekorací, ozdob a nápadů a určitě přispěly ke 
sváteční velikonoční atmosféře.

Mgr. Jarmila Divišová

Ocenění si odnesli:
Za výrobky
Jakub Sitta, Martin Diviš, Jiří Krejčí 
ze 4. A / Městečko/   
Leopold Schvwarzer, Libor Svoboda, 
Ondřej Krejčí, Ondřej Svoboda 
ze 4. B / Na dvorku/
4. B / Nádraží na konečné/
Adéla Kvapilová, Michaela Maturová, Naďa 
Strašáková, Hana Brecklová 
z 3. A /Farma/
Alena Pavlasová ze ZŠ Písařov /Květináč/
Petra Zaoralová, David Zaoral 
/Velikonoční dekorace/ 
Zuzanka Matějová /Košík/ 
Kristýnka Šíblová /Věneček/
Dominik Kouřil /Rozpíjené hedvábí/

Vajíčka zdobená vlnou  
1. Daniela Nikodémová
2. Radka Handlová
3. Jakub Ston
Liduška Kubíčková /Hnízdo/
Veronika Kubíčková /Velikonoční aranžmá/
 
Za výkresy
Petruška Zaoralová, Martin Kubíček, 
Šimon Jáně, Eliška Tichá z MŠ 
/Zvířata na jaře/
Anežka Schauerová, Martin Kubíček, 
Anička Strmisková, Kristýnka Vepřková, 
Michal Šebela z MŠ /Stříkaná technika/
Anežka Schauerová, Anička Strmisková, 
Darinka Jílková, Kristýnka Kočí 
z MŠ /Velikonoční obrázky/
Tereza Tylová, Jana Černíčková, Zuzana 
Chalupová, Veronika Ignačáková z 1. tř.
Monika Kostková,Veronika Ingačáková, 
Dominika Horká ze Školní družiny
Zuzanka Chalupová, Ilonka Chalupová, 
Adélka Kvapilová ze Školní družiny 
/Pasáčci/

VELIKONOCE
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...a vysoko - v daleké kraje bílé obláčky dálným 
nebem plynou. Vás já jsem posly volil mezi 
všemi. Kudy plynete u dlouhém, dálném běhu, 
i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své 
pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, 
zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, 
matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, 
širou tu zemi, zemi jedinou! 

(Karel Hynek Mácha - Máj - úryvek)

 Pompeje nebyly jediné. Jak všichni 
víme, v r. 79 výbuch sopky Vesuv zasypal 
lávou velká kvetoucí a kulturní římská 
města Pompeje, Herculaneum, Stabie. Byl 
to přírodní jev, kterému se nedalo zabránit. 
Tenkrát neexistovaly mobily, helikoptéry 
atd. Dnes už se jen turisté chodí dívat na to, 
jak tato města v antice vypadala a jak byla 

Veronika Ignačáková, Ilonka Chalupová, 
Adélka Kvapilová /Slepičky/ ze Školní družiny 
Sabina Balatá, Monika Cygrýdová, 
Monika Durchánková z 5.B
Lucie Gronychová z 8. A  /Šmekustr/ 

Kolektivní ceny 
Mateřská škola pod vedením p. uč. Elišky 
Březinové
/Velikonoční variace, Keramika – zvířátka/ 
Školní družina /Zajíci/ 
Výtvarný kroužek ŠD /Košíky s ptáčky, 
Velikonoční věnce, Ptáci na stromě/ 
1. ročník /Kytičky s motýlkem/
2. ročník /Holčičí farma   a Klučičí farma/  
3. ročník /Vajíčka v trávě/  
4. B /Zajíci v košíku a loutky/
4. B /Velikonoce v Bludově - nástěnná práce/
5. A /Velikonoční prostírání/ 
5. B /Velikonoce na venkově/ 
6. A  /Velikonoční větev/ 
6. B /Vejce – vitráž/

zničena. Mrtvé tehdy nikdo nepočítal. 
 Teď nás po více jak 2000 letech zasáhla 
opět přírodní katastrofa v jihovýchodní Asii 
a přesto, že máme všechnu možnou moderní 
techniku, nikdo jí nedokázal zabránit a mrtvé 
jen počítáme. V krásných místech, která 
mnoho lidí považovalo za poslední ráj naší 
země, si tato země vyžádala své oběti, byl to 
přírodní úkaz, ať už šlo o výbuch podmořské 
sopky nebo posun zemských desek, to 
necháme odborníkům. Ale šlo o vliv na náš 
život. 
 Země je totiž stále živá, je stále v akci, 
někdy je to pro nás pohroma, ale daleko 
důležitější je, že je dárcem života - rostlinám, 
živočichům i nám lidem. Je štěstím, že 
nežijeme na mrtvé planetě. Příroda je 
skutečná Velmoc, která nás ovládá a které  se 

musíme podřídit. Dává nám život a ukazuje 
svou sílu. Ne člověk není vládcem přírody, 
ale ona je pánem nás všech. My jsme jen 
její malou součástí. Je naší životní povinností 
přírodu ze všech svých sil podporovat, není 
pravda, že jsme jako lidé byli vyhnáni z ráje, 
ten existuje a je všude kolem nás, na celé naší 
planetě, to si musíme uvědomit. 
 Každý kousek naší země má svou 
krásu, kterou můžeme objevovat. Užijme si 
ráje už na tomto světě, vždyť vlastně celá 
zem je jedním rájem. Podle dosavadních 
výzkumů není taková druhá. Jestli existuje 
ráj, je to zde a jen zde. Kdo chce žít, musí 
proplavat potopu, vydržet na sopce a nebát se 
zemětřesení, ale musí ctít přírodu. Pokloňme 
se jí  tedy s pokorou a buďme její služebníci.

Jitka Sokolová.

Výstava ke 150. výročí prvního vydání Babičky
 V letošním roce uplyne 150 let od prvního vydání nejznámějšího díla Boženy Němcové Babička. Babička 
vyšla v roce 1855 ve čtyřech sešitech a postupem času se povídka, jejíž děj je zasazen především do Ratibořic 
a  na Českoskalicko, stala stavebním kamenem české literatury a vyšla dosud ve stovkách vydání. Její znalost je 
samozřejmou součástí vzdělání českého obyvatelstva. 
 Jedno z nejznámějších vydání Babičky B. Němcové ilustroval v roce 1903 Adolf Kašpar. 
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, nejstarší české literární muzeum, připravuje ke 150. výročí vydání 
Babičky unikátní výstavu.
 Výstava Adolf Kašpar, ilustrátor Babičky bude slavnostně otevřena 17. července 2005 a potrvá až 
do 11. září t.r.
 Na výstavě budou prezentována známá i téměř neznámá vydání, překlady do světových jazyků, vliv díla 
v divadle, hudbě, filmu apod. 
 Na přípravě této výstavy se podílí také Památník Adolfa Kašpara v Lošticích. Rovněž Kulturní dům Budov 
přispěl na žádost ředitele skalického muzea několika fotografiemi pana Jaromíra Maška. Ten vyfotografoval 
současnou podobu některých objektů, které se vztahují k našemu nejznámějšímu rodákovi Adolfu Kašparovi a k jeho 
pobytu v Bludově.

Mgr. Jarmila Divišová

Známá ilustrace bludovského rodáka malíře A. Kašpara z obálky nejznámějšího vydání knihy B. Němcové Babička 
se dostala v letošním roce i na poštovní známku. Tuto známku /v hodnotě 7.50 Kč/ vydala Česká pošta a zakoupit ji 
můžete také v kulturním domě. 
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František John ukazuje klukům z Postřelmova, jak vypadají stromy 
okousané bobří rodinkou. 

 U soutoku Moravy s náhonem Habermannova mlýna mezi
Postřelmovem a Bludovem sídlí už druhou zimu kolonie bobrů. 
Zjistil to přírodovědec František John z katedry ekologie olomoucké 
univerzity, když v rámci pravidelného zimního mapování bobrů 
prověřoval dřívější hlášení rybářů.
 „Podle množství loňských okusů soudím, že první rok tady 
přezimoval jen rodičovský pár. Intenzita kácení při tvorbě letošní zimní 

Na řece u Bludova se usadila pracovitá bobří kolonie
zásoby svědčí o tom, že dnes už jsou v kolonii i roční mláďata. Ta 
zůstávají po boku rodičů tři roky,“ řekl ekolog. Téměř kilometr dlouhý 
úsek na břehu náhonu a řeky je pokryt pokácenými olšemi a vrbami,  
v břehu jsou vyhrabané průrvy, jimiž si bobři usnadňují cestu z vody. 
Hodně kmenů je okousáno typickým způsobem do tvaru přesýpacích 
hodin.
 Jedná se zatím o nejvyšší výskyt bobrů na řece Moravě proti 
proudu. Řeka je dnes kontinuálně osídlená na všech vhodných 
lokalitách až po soutok s Dunajem. Od hranice CHKO Litovelské 
Pomoraví, kde byli bobři vysazeni na začátku 90. let, je dnes na řece 
Moravě 50 stálých kolonií. Ta nejbližší po proudu sídlí od roku 2003 
pod Leštinou, bobři žijí také na břehu řeky v Hájích, v Lukavici a 
Postřelmově. Současně obsazují i přítoky a stojaté vody. Bobří kolonie 
žijící dnes na náhonu mlýna ve Zvoli zasahuje až do intravilánu obce. 
V povodí Moravské Sázavy žije bobr od roku 1999 na údolní nádrži 
Nemilka. Od roku 2001 se bobři původem z Moravy vyskytují také 
na rybnících severozápadně od Lanškrouna, kam přešli údolím řeky 
Sázavy. 
 „Je vidět, že bobři postupují proti proudu, i když se pro ně 
podmínky v nižších vodách zhoršují. Až se dostanou na menší přítoky, 
budou muset stavět hráze,“ pokračuje František John.
 Ukazuje se, že bobři nejsou tak citliví na přírodní prostředí, jak si 
lidé většinou myslí. Nově objevená bludovská kolonie má totiž nory 
pár metrů od železničního mostu přes Moravu, rachot z projíždějících 
vlaků jim zřejmě nevadí. Pařezy po pokácených stromech jsou dobře 
vidět z vlaku - vlevo před  stanicí Bludov, jede-li se z Postřelmova. 

Stanislava Rybičková
/Převzato z Moravského severu/

  Ve dnech od 11. do 13. března 2005 se v Klášterci nad Ohří uskutečnilo 
republikové finále ve vybíjené, kterého se PS Bludov zúčastnila. Do 
západních Čech se vydaly oba naše oddíly: mladší KNOFLÍČCI (1.-
4.tř.), kteří letos v lednu zahájili svoji činnost a také oddíl starších dětí 
- KNOFLÍCI (5.-9.tř.).
  Klášterec nad Ohří s šestnácti tisíci obyvateli se nachází na levém 
břehu řeky Ohře, v nadmořské výšce 330m, na rozhraní Krušných a 
Doupovských hor, my jsme do tohoto města cestovali vlakem (cesta nám 
trvala víc než šest hodin). Ubytování, stravování a prostory k odehrání 
zápasů nám poskytly místní základní školy. Program byl doplněn výlety 
do okolí,  návštěvou krytého bazénu a diskotékou v místním kulturním 
domě.
  Hráči byli rozděleni do tří kategorií podle věku hráčů: I.kat. (0-9 let), 
II.kat.(10-12 let) a III.kat. (13-15 let). Bludov se účastnil ve všech 
kategoriích vždy po jednom družstvu, celkem jsme měli na starost 
dvacet dětí. Na začátku RF byla vyhlášena cena FAIR PLAY ve všech 
kategoriích a také speciální cena za největší fandění v I.kat. I když 
jsme stupňů vítězů nedosáhli, cenu FAIR PLAY jsme získali ve všech 
kategoriích a naši nejmladší si odvezli plyšáky za největší fandění.

PS BLUDOV NA RF VE VYBÍJENÉ
“Vůbec mi nevadilo, že jsme byli poslední, největší radost mi udělala 
cena za FAIR PLAY”.

Celkově tuhle akci hodnotíme velice kladně. Zpočátku jsme měli 
obavy, jak všechno ve třech vedoucích zvládneme a jak náročný víkend 
zvládnou malí KNOFLÍČCI...
“Super bylo, že jsem v pátek nemusel jít do školy”. 
Urban Cyril (I.kat.)

...ale jak se ukázalo, naše starosti byly zbytečné. KNOFLÍCI překvapili 
mladší děti skvělou hrou vybíjené a dokonalou sehraností a nás tím, jak 
perfektně se chovali ke KNOFLÍČKŮM.
“Velci KNOFLÍCI byli srandovní”.  Matějček Lukáš (I.kat.)

Určitě nejsrandovnéjší a také nejčestnéjší byl Ondra Chmelař (III.kat.), 
který udělal dojem snad na všechny (hlavně na hlavní rozhodčí, když 
přiznal, že byl vybit, i když to ani ona sama nezaregistrovala).
A jaký je názor KNOFLÍKŮ na KNOFLÍČKY, kdo byl ten nej?
Jednoznačně Pavlík Feit (nejmladší hráč celého turnaje), zkrátka 

Cesta vlakem Příjezd do Klášterce
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Upozornění pro všechny uživatele 
zahrádek v kolonii Vlčí důl.
Je povinností každého, nejen nás zahrádkářů, udržovat svoje 
pozemky v nezapleveleném stavu, ale také ti z vás, kteří nám 
devastují příjezdovou cestu, by měli dát vše do pořádku, tak, 
aby byla nejen pro auta, ale i pro nás pěší.

Výbor ZO ČZS v Bludově.
Předseda Jitka Sokolová.

showman ve fosforových trenkách”. Hradecká Olga, Kotrlá Michaela 
(III.kat.)

Poděkování patří všem hráčům, kteří se RF zúčastnili, dále paní Daně 
Plíhalové, která nám pomáhala získávat informace a kontakty a také, 
a to hlavně paní Evě Dobiášové, která byla ochotná absolvovat tuto 
víkendovou akci ve svém volném čase.

Dobiáš Martin & Kotrlá Petra.

I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

PS BLUDOV

Klášterec nad Ohří - Zámek a kašna se sochou
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A d v o k á t n í  k a n c e l á ř
Kouřil & Pešáková

  Zaměření:
– právo občanské, rodinné a pracovní
– vymáhání pohledávek
– obchodní závazkové vztahy
– právo obchodních společností a družstev
– právo cenných papírů a právo směnečné
– konkursy a likvidace obchodních společností
– právo trestní

Šumperk, Kozinova 2, PSČ 787 01
Tel: 583 212 715, 583 212 717

Fax: 583 212 727

 Olomouc region Card  je turistická slevová karta, která slouží 
na podporu turistického a cestovního ruchu v Olomouckém kraji a 
městě Olomouci a se kterou ušetříte při Vašich cestách za poznáním 
Olomouce a Olomouckého kraje. Projekt finančně podporuje 
Olomoucký kraj a město Olomouc. Olomouc region Card je určena 
nejširší veřejnosti. 
 Do projektu je zapojeno asi 100 turisticky atraktivních subjektů 
z celého regionu. Ty poskytují držitelům karty vstupy zdarma – hrady, 
zámky, muzea, bazén, ZOO, botanická zahrada apod.  nebo zajímavé 
slevy v restauracích, lázních, koupalištích, sportovištích nebo při 
ubytování. 
 Karta je buď na 48 hod. či pětidenní. Cena 48 hod. karty pro děti 
je 80.- Kč, pro dospělé 160.-Kč, cena pětidenní karty pro děti je  
170.- Kč, pro dospělé 340.- Kč.
 Kartu můžete zakoupit v Bludově v Informačním  středisku 
v  kulturním domě. 

J. D.

Více zážitků za méně peněz

7. a 8. května
PŘÍZRAK Z TEMNÉ VĚŽE  

Mýticko - démonický program 
plný ohňových efektů. 

Představí se : 
Nejžádanější kejklíř v ČR Vojta Vrtek
Katovna Locus s právem útrpným
Šermíři Lucrezia, Valmont, 
Páni z Bludova, Allegros
Gotická hudba Codex
Navíc v sobotu:  
Slet čarodějnic ve 13:00 hod.
Návštěvnická soutěž o čarodějnici roku
bude vyhodnocena ve 14:30 hod.
VEČERNÍ PROGRAM S OHŇOVOU  SHOW
MEČE BLESKY A AKÁDA TŘESKY PLESKY

Po oba dny celodenní  program
v sobotu 9,00-23,00 hod.    
v neděli 9,00-18,00 hod.

Čarodějnice mají vstup ZDARMA

Bližší informace na tel. č. 777 205 029
e-mail : sovinec.purkrabi@volny.cz     www.sovinec.cz

LÁRY FÁRY DO POHÁDKY  
aneb  POHÁDKOVÝ HRAD DĚTEM

28. a 29. května

Průchod pohádkovým hradem, dovednosti s bičem a švihadly. 
Hry, soutěže a dětský rytířský turnaj. Pohádky, loutkové divadlo, 

příběhy, pověsti a těžkooděnci v plné zbroji.
Zhlédnete  MYŠÍ ZÁVODY. V sobotu OHŇOVÁ SHOW.

Představí se :
kejklířské sdružení Vagabundus

mistři kejklíři Zdeněk Vlček a Tomáš Křupala,
loutkové divadlo Purple

divadelní soubory  Slunečník a  Magnet
šermířsko - divadelní společnosti Cordiallo 

a Tartas
v sobotu 9:00 – 19:00 hod., 
v neděli 9:00 – 18:00 hod.

HRAD SOVINEC

betonové směsi všech druhů
Dopravu zajišťujeme vlastními vozidly. V případě ztíženého 

přístupu na místo vykládky jsou Vám k dispozici naše 
autočerpadla.

Společnost ŠTĚRKOVNY  spol. s r.o. Dolní Benešov je 
držitelem ČSN EN ISO 9002

Proces výroby a kameniva pro stavební účely

Betonárna : Zábřeh n. Moravě, Olomoucká ul.
fax: 583 418 067 

Betonárna: Troubelice 383
fax: 585 001 344

Kontakt: Radek Štulrajter
Mobil: 737 266 415

e-mail: radek.stulrajter@sterk.cz

RŮZNÉ

Betonárna 
Zábřeh n. Moravě

Betonárna 
Troubelice

společnost ŠTĚRKOVNY  spol. s r.o. 
Dolní Benešov v současné  době dodává 

v rámci výroby
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České dráhy zavedly v turisticky atraktivních 
regionech novou službu – půjčovnu jízdních 
kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo 
přijedete vlakem do centra oblíbených 
cykloturistických oblastí a přímo na nádraží 
si můžete vypůjčit kolo. Kolo si v půjčovně 
můžete rezervovat už předem telefonicky 
nebo prostřednictvím internetu. Chcete-li si 
potom ulehčit cestu, můžete si vypůjčené kolo 
bezplatně přepravit vlakem po vybraných 
železničních tratích blíže k cíli vaší cesty 
využitím služeb Českých drah - přepravy 
spoluzavazadel nebo úschova během přepravy. 
Zdarma si také můžete kolo uschovat ve 
všech stanicích na vybraných tratích. Po 
celodenním výletu za poznáním krás naší 
přírody a kulturních památek nemusíte kolo 
vracet na místo, kde jste si ho vypůjčili - lze 
ho jednoduše vrátit i v jiných vyjmenovaných 
stanicích, kam opět můžete dojet vlakem bez 
placení přepravného za vypůjčené kolo.

Jak si kolo vypůjčit
Vypůjčení kola je velmi snadné - stačí 
předložit dva své osobní průkazy (např. 
občanský průkaz, řidičský průkaz, pas apod.) 
pro sepsání nájemní smlouvy, složit zálohu za 
vypůjčené kolo (500 nebo 1 000 Kč) a zaplatit 
půjčovné (100 až 200 Kč za den). Záloha 
vám bude vrácena zpět při vrácení kola, a to i 
v jiných vyjmenovaných stanicích, než jste si 
kolo vypůjčili. 

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu 
každoročně od 1. dubna do 31. října.

Výhody této služby:

§ nemáte starosti s přepravou kola na místo 
výletu

§ ušetříte za přepravu kola do místa výletu
§ po vybraných železničních tratích můžete 

vypůjčené kolo přepravovat zdarma
§ kolo můžete zdarma uschovat 

v úschovnách zavazadel Českých drah
§ kolo můžete vrátit v jiném místě, než jste 

si ho vypůjčili
§ kolo si v půjčovně můžete předem 

rezervovat
§ nízké ceny půjčovného (50 až 200 Kč)

Půjčovny kol Českých drah naleznete v těchto 
oblastech:

§ Jižní Čechy - Tábor, Veselí nad Lužnicí, 
Jindřichův Hradec, Třeboň a České 
Velenice

§ Český ráj a Podkrkonoší - Turnov, 
Tanvald a Jičín

§ Východní Čechy - Česká Skalice
§ Litovelské Pomoraví - Olomouc, Litovel
§ Moravskoslezské Beskydy - Frenštát pod 

Radhoštěm, Ostravice

Všechny půjčovny kol ČD jsou vybaveny 
kvalitními trekingovými koly s odborně 
prováděným servisem. Další informace vám 
rádi sdělí zaměstnanci našich půjčoven nebo 
je naleznete na internetových stránkách 
www.cd.cz/pujcovnykol.

Půjčovny jízdních kol Českých drah

Půjčovny kol ČD v Litovelském 
Pomoraví:

Železniční stanice Olomouc hl.n.
ČD centrum
Pondělí až neděle 7:00 – 19:00 hodin
tel. 972 740 436
e-mail: OLC@CDcentrum.cd.cz

Železniční stanice Litovel-předměstí
Nádražní 962, 784 01 Litovel
Pondělí až neděle 7:00 – 19:00 hodin
tel. 972 740 436
e-mail: OLC@CDcentrum.cd.cz

Jízdní kolo lze vrátit pouze v železniční 
stanici, kde bylo zapůjčeno.

Vypůjčená kola lze bezplatně přepravovat 
ve vlacích na těchto tratích:

270 Zábřeh na Moravě  – Přerov
271 Prostějov hl.n. – Chornice
273 Červenka – Senice na Hané
275 Olomouc hl.n. – Prostějov hl.n.
290 Olomouc hl.n. – Uničov
301 Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n.
310 Olomouc hl. n. - Valšov

EXPERIMENT /PETER CLEMENT/ 
thriller z lékařského prostředí.
DOKTOŘI A JEJICH ŽENY /FRANCIS ROE/
mistrovsky napsané lékařské drama vyvolávající pocit naprosté 
autentičnosti pod vlivem detailních obrazů ze života lékařů, žijících 
pod neustálým obrovským tlakem.
RODNÝ DŮM  /VIKTOR FISCHL/ 
nic nesmaže naše dětské prožitky, myšlenky a objevy.
NÁHLÉ NEŠTĚSTÍ /ROBERT B. PARKER/ 
detektivní román.
BEZ DECHU  /STELLA CAMERONOVÁ/
napínavý romantický příběh ze současnosti.
DÁMA V AUTĚ S BRÝLEMI A PUŠKOU /SÉBASTIEN JAPRISOT/
napínavý příběh o tom, co se může stát, když si vypůjčíte cizí auto.
LÉČKY A PASTI  /EVA KAČÍRKOVÁ/ 
příběh označený autorkou jako politické erotikum.
ANDĚLÉ SMRTI /V.P. BOROVIČKA/
zločiny, které vešly do dějin.
STROM ODVAHY /DIANE CHAMBERLAINOVÁ/ 
napínavý příběh.
JSEM NEBE /IVA HERCÍKOVÁ/ 
dvě novely o prvních láskách.
DIAGNOZA : K SMRTI ODSOUZEN /MICHAEL PALMER/ 
akční příběh, při kterém si na vteřinku nevydechnete.
PRINCEZNA  /VLASTA JAVOŘICKÁ/ 
román dívky dvacátého století..
OHEŇ POD SNĚHEM   /P. GJACCHO/
svědectví o snášení lidského utrpení.

ZATRACENĚ SLAVNÁ   /JOAN COLLINS/ 
a také bohatá, ale především strašlivě osamělá - takový je život 
filmové hvězdy.......
NOVÝ ZÉLAND  /ANTONÍN ČERVENÝ/ 
krajinou Pána prstenů na kole a bez víz.
RODINA A DROGY  /MARTIN HAJNÝ/ 
praktický průvodce rodičů světem jejich dětí.
VÁLEČNÉ HROBY VE FRANCII  /JOSEF FIŠERA/ 
českoslovenští letci z druhé světové války - i jmenný seznam.

VÝMĚNNÝ SOUBOR PRO JARNÍ ČTENÍ

N A B Í D K A  K N I H  V  K N I H O V N Ě

Až do 20. června 
2005 si můžete 

v bludovských lázních 
prohlédnout výstavu 

kreseb Zdeňka Milera 
- KRTEČEK

Nejlevnější sekáč
Zveme vás ve čtvrtek 26. května 2005 

do Kulturního domu Bludov 
na výprodej levného textilu od 9 – 17 hodin. 

Ceny od 10.- Kč.
Anna Straková, Postřelmov
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NENÍ CVIČENÍ JAKO CVIČENÍ, a proto Vás 
zvu na AEROBIK a to každé

Pondělí 18:30 - 20:00
(nízký a vysoký aerobik-low+high, posilování)

Čtvrtek 18:30 - 20:00
(step aerobik-aerobik se stupínky, posilování)

a kam? 
Do přízemí mateřské školky v Bludově 

a co s sebou? 
Pití, podložku, ručník a úsměv na rtech

VSTUP 15,- Kč
Vaše cvičitelka aerobiku III. a II. třídy /ČASPV.ACI/

Ludmila Maturová

Farní knihovna nabízí
Celý Tvůj: Mieczyslaw Maliński

Síla i šarm: Bernhard Húlsebusch

Portrét Jana Pavla II: André Frossard

Dar a tajemství: Jan Pavel II.

Nebojte se pravdy: Jan Pavel II.

Překročit práh naděje: Jan Pavel II.

Ecclesia de eucharistia: Encyklika Jana Pavla II. o eucharistii 
a jejím vztahu k církvi

CENTESIMUS ANNUS: K stému výročí encykliky 
rerum novarum

FAMILIARIS CONSORTIO: O úkolech křesťanské rodiny v 
součastném světě.

MULIERIS DIGNITATEM: O důstojnosti a povolání ženy

REDEMPTORIS MISSIO: O stálé platnosti misijního poslání

VERITATIS SPLENDOR: O základech morálního učení církve

Růženec Panny Marie: apoštolský list svatého otce 
Jana Pavla II.

(život a dílo papeže Jana Pavla II.) 
Farní knihovna je otevřená každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod.

                                                                                           J.M.

Katalog podnikatelů a organizací
Současně s tímto číslem Bludovanu by se měl objevit ve vašich 
poštovních schránkách i nový  Katalog podnikatelů a organizací.  

Pokud budete mít o katalog zájem a z nějakého důvodu jej 
neobdržíte, můžete si nový katalog vyzvednou v kulturním domě.

Květen 2005

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý 3. 5., Středa 4. 5., 
Úterý a Středa 10. a 11. 5. – levný textil 
Pondělí 16. 5., Úterý 17. 5., 
Pátek 20. 5., Středa 25. 5.
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Kanalizace se blíží
firma ZM - STAV nabízí:

 

Otruba Petr
mobil: 608 583 988

Zemánek Martin
mobil: 603 936 466

 - přípravné práce pro stavby

 - ruční výkopové práce, odvoz sutě a zeminy

 - locust 750 (350,- Kč/ 1 hod.)  + podkopová lžíce

 - pilařská výroba

 - zednické a demoliční práce

KOUPÍM stavební parcelu, zahradu nebo byt, 
či dům v Bludově - zn.: Klidné místo.

Tel.: 721 444 189

Tato sbírková akce je známější spíše 
z televizní obrazovky než z ulic 
měst a vesnic. Typické žluté kuřátko 
se záchranným kruhem zná snad 
každý. Ale málokdo ví, že „Pomozte 

„Pomozte dětem!“ 
aneb Skautské 
kuřátko 2005

dětem!“ existuje ještě v jiné formě. Nadace rozvoje občanské 
společnosti s pomocí Junáka – svazu skautů a skautek ČR 
uspořádala sbírku právě v ulicích měst a vesnic. A tak jsme mohli 
i v Bludově na Zelený čtvrtek potkat skauty a skautky v krojích, 
kteří nabízeli kolemjdoucím ručně vyráběná kuřátka. Tato kuřátka 
po dobu několika předchozích týdnů vyráběli na svých skautských 
schůzkách naši nejmladší členové – světlušky a vlčata. Postup 
byl jednoduchý – vymytá skořápka od vajíčka, barvená vata, 
trochu papíru, lepidla a bylo to. Když jste si takové kuřátko 
koupili, nejenom že jste získali pěknou velikonoční ozdobu, ale 
na prvním místě jste pomohli postiženým, týraným, zneužívaným 
a ohrožovaným dětem.
V Bludově se v letošním roce vybralo 3686 Kč. V celé republice 
skauti tímto způsobem letos vybrali přes půl milionu korun. 
Začíná to malou dobrovolnou částkou, až se z toho vyklube třeba 
11,5 mil. Kč, tak jako minulý rok po sečtení všech různých druhů 
příspěvků. Děkuji všem, kteří přispěli nebo pomohli tuto akci 
uspořádat a věřím, že v příštích létech budete přispívat stejně 
radostně.

Jan Juránek – Hanes
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Základní preventivní příspěvkový program – zaměřen na prevenci nádorových a civilizačních onemocnění

§ Prevence vzniku nádorových onemocnění u žen – přísp. na hormonální antikoncepci  (16-30 let)
§ Prevence vzniku aterosklerózy u mužů a žen (od 40 let)
§ Prevence vzniku nádorového onemocnění u mužů (od 45 let)

  § Prevence vzniku osteoporózy u žen (od 50 let)

Individuální preventivní příspěvkový program –  zaměřen na prevenci a zdravý životní styl
§ Očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě (od 2 let)
§ Očkování proti virové hepatitidě typu A, B nebo jejich kombinace (2-15 let) 
§ Očkování proti meningokovému onemocnění typu C (10-20 let)
§ Očkování pro studenty vysokých škol (do 26 let)
§ Ozdravné pobyty dětí a mládeže pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU (3-20 let)
§ Preventivní program správných pohybových návyků kojenců a dětí do 15 let
§ Podpůrně rehabilitační programy:

                         STOP obezitě (od 6 let)
                    pohybové aktivity (od 16 let)

                            sauna  (od 6 let)
                       masáže (od 25 let)

      § Preventivní sportovní prohlídky pro registrované a vrcholové sportovce (od 6 let)

Výše čerpání ze základního nebo individuálního příspěvkového programu závisí na délce pojistného vztahu   
 mezi pojištěncem a ZP M-A a činí 300 – 500 Kč.

Cílený preventivní příspěvkový program – vyplácen mimo základní. a individuální. program

§ Preventivní zahraniční klimatické ozdravné pobyty pro děti a mládež (6-17 let) – až  9 000 Kč/rok
§ Prevence vzniku ortodontických vad – fixní ortodontické aparáty(10-18 let) – až 800 Kč/1 čelist
§ Bezplatní dárci krve a kostní dřeně - vitaminová podpora 
§ Příspěvek pro nositele Janského medaile nebo Zlatého kříže – až 4.500 Kč/rok
§ Příspěvek pro dárce kostní dřeně –  4.500 Kč a úhrada týdenního relaxačního pobytu
§ Preventivní program pro těhotné ženy - příspěvek na vitamínový přípravek pro těhotné ženy - do 100 Kč
§ Vitamínová podpora dětí předškolního věku – ročníky 1999 – 2002   

Bližší informace Vám rádi poskytneme na kterémkoliv pracovišti ZP METAL-ALIANCE.

 Kontakt pro Šumperk: M.R. Štefánika 28, budova firmy UVAX, Šumperk, tel:  583 211 477
       Úřední hodiny:  Po, St   8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
 
 Kontakt pro Zábřeh: nám. Osvobození 2, Zábřeh, tel:  583 418 029
 Úřední hodiny:  Po, St   9.00 – 12.00 14.00 – 16.00,        Čt    9 – 12  

 www.zpma.cz e-mail: magda.moskorova@zpma.cz

Preventivní příspěvkové programy pro Vaše zdraví -  v roce 2005
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Seznam smluvních zařízení Šumperka a Zábřežska, kde můžete čerpat příspěvek na
podpůrně – rehabilitační programy:
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Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

1) RELAXA – Helena Tihelková, masáže, Dolnomlýnská 7, Šumperk, ( 583 211 151
2) Vladimír Horníček, masáže, Hlavní 4, Šumperk, ( 608 425 192
3) Zdeňka Kundrátová, masáže, M.R.Štefánika 3, Šumperk, ( 583 311 415
4) Aquatoll – sauna, masáže, kurzy plavání dětí, Lidická 81, Šumperk, ( 583 214 295
5) Gabriela Kubešová – Fitnescentrum, cvičení, Sadová 4, Šumperk, ( 777 640 475
6) Obchodní korzo, a.s., pohybové aktivity, dr. E. Beneše 5, Šumperk, ( 583 222 940
7) Vlasta Mlynářová, masáže, Nový Malín 504, ( 583 241 023, Libina 443, ( 583 233 807
8) Státní léčebné lázně Bludov, s.p., masáže, cvičení, Lázeňská 572, 789 61  Bludov
( 583 301 211, 583 301 250

9) Jana Holanová, masáže, M.R.Štefánika 1, Šumperk, ( 583 213 137, 604 500 410
10) PONTIS – „Krteček“, plavání kojenců a batolat, Temenická 5, Šumperk
( 583 211 766

11) Dušan Oravec, masáže, sauna, Jánošíkova 1, Šumperk , relaxační studio Barborka
( 583 219 632

12) Jana Vlčková, masáže, ČSA 24,  Šumperk, ( 583 216 175
13) Šárka Radičová, Ing., pohybové aktivity, bazén Šumperk, bazén Zábřeh,( 777 231 534
14) Mgr. Klaudia Vetrová, masáže, Mírov 16, ( 604 796 639
15) Dana Skřivánková, masáže, Zvole 210, ( 583 444 229, 724 291 349
16) REFIT – cvičení,  masáže, Školská 13, Zábřeh, ( 583 411 987
17) Jiří Sonntag, masáže, nám. Osvobození 2, Zábřeh, ( 603 301 754, 583 415 148
18) Zdenka Romanová, masáže, nám. Osvobození 2, Zábřeh, ( 737 668 213
19) Eva Krkonošková – Rehabilitace, masáže, cvičení, Tovární 501, Postřelmov (Zdrav. středisko), 
     ( 583 438 273

 20) Plaveký areál Zábřeh, sauna, Oborník 36, Zábřeh, ( 583 411 159

Plaveme s „Metalkou“

Bludovan 4/2005

Po předložení dokladu o zaplacení přispíváme na bazén v Šumperk i v Zábřehu Kč 200,- /osoba/rok.
Aktuální seznam všech bazénů, kde je možné plavat zdarma nebo se slevou naleznete na
www.zpma.cz.

Chcete při svých nákupech šetřit peníze z rodinného rozpočtu? Využijte možnost nákupů ve 
vybraných prodejnách se slevou pro klienty ZP METAL-ALIANCE. Více informací na www.zpma.cz.

Každý klient, který při přeregistraci předloží tento kupon, bude zařazen do slosování o 
týdenní pobyt v českých lázních, horské kolo, sportovní batoh...
Využijte i Vy možnosti zaregistrovat se u jedné z nejstabilizovanějších českých zdravotních 
pojišťoven – u ZP Metal-Aliance.

VÝHERNÍ KUPÓN

Zde odstřihnout

Tajenka z Bludovanu 3/2005 zní: pomístní názvosloví v bludovském nářečí - PATOK Z PODRYBNIČÍ VINKA.
VÝHERCI: Manželé Jana a Rostislav Millerovi, Dr.Březiny 727, 789 61 Bludov


