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Stavba „Kanalizace a ČOV“
 Vnímavý občan zaznamenal v posledních 
týdnech zvýšený pohyb stavebních 
mechanizmů po naší obci. Stavba kanalizace 
a ČOV byla zahájena. Započaly zemní 
práce na obou základních stokách A i B. 
Smlouva o poskytnutí podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a ze Státního 
fondu životního prostředí ČR by měla být 
definitivně podepsána v prvních zářijových 
dnech. Právě tato skutečnost je hlavním 
důvodem, proč stavební práce v současném 
období neprobíhají rychleji.
 Setkávám se s obavami, že naši velkou 
investiční akci nestihneme postavit do konce 
roku 2006. Tyto obavy jednoznačně odmítám.
 Ještě do konce letošního roku 
zrealizujeme 30 – 40 % hodnoty díla. Pokud 
nenastanou nějaké zásadní nepředvídatelné 
okolnosti, vybudujeme ještě letos na trase 
A hlavní kanalizační řád kolem lázní až 
k železničnímu přejezdu, směrem do středu 
obce až k Nealku a ulici Zahradní.
 Trasa B by měla být ještě letos hotova 
v ulicích Nádražní, Tyršova, Palackého, 
Husova, Masarykova, 8. května, Špalkova až 
po křižovatku u zámku.
 (Na přiložené mapce jsou kanalizační 

řady, které budou vybudované do konce roku 
2005 vyznačeny červeně).
 Kromě toho bude vystavěna splašková 
kanalizace v lokalitě „Kostelní vrch“, 
kde bude navíc zrealizována též dešťová 
kanalizace a konečná úprava komunikace, na 
kterou dostala obec zvláštní dotaci od MMR.
 V měsíci září započne výstavba vlastního 
objektu čistírny odpadních vod.
 Soukromá část kanalizačních přípojek 
bude v roce 2005 budována pouze na trase 
B v ulicích Nádražní, Tyršova, Palackého, 
Husova, Masarykova a v některých případech 
též v ulicích 8. května a Špalkova. Každého 
vlastníka kanalizační přípojky navštíví 
minimálně 3 týdny před termínem, kdy by 
měl být příkop pro přípojku vykopán, 
p.Jindra (stavbyvedoucí HOCHTIEF) nebo 
p. Hajtmar (pracovník technického dozoru). 
Tito předají vlastníku přípojky projektovou 
dokumentaci, podle které musí vlastník zajistit 
vykopání příkopu.
 (na další příloze je „Schéma provedení 
kanalizační přípojky“, které vypracoval 
pracovník OVŽP p. Balát. Rovněž je přiložen 
seznam firem s kontakty a cenovými 
relacemi, tak jak se tyto firmy nabídly, že 

majitelům přípojek provedou na požádání 
zemní práce. Za kvalitu firem, které se 
nabízejí, obec neručí.)

OVŽP ve spolupráci se stavební komisí 
zdůrazňují následující informace:

• Inženýrské sítě na pozemku vlastníka 
 (stavebníka), tj. dešťová kanalizace, 
 přípojka vody, rozvod plynu, si musí 
 hlídat vlastníci sami. Případné poškození 
 těchto sítí nebude hlídat technický dozor 
 investora stavby.
• Dešťová kanalizace majitelů sousedních 
 nemovitostí vedoucí přes pozemek jiného 
 stavebníka nesmí být záměrně 
 poškozována. Při neodborném provedení 
 prací a poškození uvedených sítí hradí 
 opravu stavebník (ne Obec Bludov). 
 Obec Bludov bude hradit opravy na 
 dešťové kanalizaci jen na pozemcích 
 obce.
• Splašková kanalizace bude fungovat až 
 po zprovoznění ČOV – předpoklad je ve 
 druhém pololetí roku 2006.

Ing. Pavel Ston
starosta
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KULIL Jiří UNC 20 (Bobek)      cca 350,- Kč/hod. + DPH 
583-238 497, 603-233 185 Bludov, Lázeňská 404

MATIS Frant.    TAKEUCHI 32  cca 350,- Kč/hod. 
583-238 806, 607-638 596 Bludov, Nádražní 325

ZEMÁNEK Martin UNC 20 cca 350,- Kč/hod.vč. DPH 
737-468 295 + ruční kopání dohodou Šumperk 

OTRUBA  (spolupracovník p.Zemánka)
608-583 988  Šumperk

FAULHAMMEROVÁ Alena UDS (velký) + doprava
602-738 727  Bludov, Kroupova 820

ČERNÝ Jiří UNC 20 + doprava cca 350,- Kč/hod.
583-241 528, 603-487 265 Nový Malín 40

Obecní lesy Bludov  UNC 20 + doprava  cca 350,- Kč/hod + DPH
Kubíček Ladislav 721-965 101

IVAN Jan  - příprav. práce pro stavby (kopání)  cca 500,- Kč/m3

604-376 651

BENEK Stanislav LOCUS 752 + příslušenství 
   cca 350,- Kč/hod.+DPH
776-254 938  Raškov 27

KRČMA Libor  Y 401W + výkopové práce ruční
   cca 340,- Kč/hod + DPH
583-213 197   Chodská 16, Špk

BANDY Ernest ruční výkopové práce  cca 100,- Kč/m
607-119 146  Postřelmov, Závořická 556

BANDY Miloš ruční výkopové práce  cca  400,- Kč /m3

732-403928   cca  300,- Kč/hod
Šumperk, Vrchlického 14

Karol Giňa ruční výkopové práce  cca 460,- Kč/m3

604-500 793 strojní výkopové práce cca 690,- Kč/m3

tel./fax 554-254 088  
(dále dle dohody) Květná 44, Bruntál

Firmy v Šumperku (STRABAG, STROG, atd)
UNC 20   cca 350,- Kč/hod. + DPH
KAMATSU, UDS  cca 650 - 750 Kč/hod + DPH

Dále je možná dohoda přímo s firmou provádějící příslušnou 
kanalizační stoku

HOCHTIEF  Praha 
RISTAV Tři Dvory
UPOZORNĚNÍ: 
Výše uvedené firmy nejsou v žádném smluvním vztahu s obcí 
Bludov. Obec Bludov neručí za kvalitu prováděných prací. 
Smluvní vztah s vybranou firmou si dojednává občan sám !!!!!!
Nejedná se o placenou inzerci, redakce Bludovanu v případě 
zájmu bezplatně zveřejní kontakty na další firmy.

Firmy, které jsou schopny provádět výkopové práce nebo dopravu
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

 Dne 22. července 2005 v 18.05-20.10 
proběhlo osmnácté zasedání zastupitelstva 
obce. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů. 
Starosta obce Ing. Pavel Ston pověřil Ing. 
Jana Šaje vyhotovením zápisu, ověřením 
zápisu pověřilo zastupitelstvo Karla Banka a 
Ing. Karla Janíčka. Navržený program schůze 
a ověřovatele schválilo zastupitelstvo všemi 
hlasy.

Kanalizace a ČOV
 Celé zasedání se věnovalo otázkám 
spojeným s výstavbou kanalizace a čistírny 
odpadních vod (ČOV). Starosta podal 
podrobnou informaci o přípravě projektu na 
domovní přípojky a o postupu vlastní stavby. 
Řekl, že pokračují práce na stoce A k lázním, 
kde se vyskytly problémy s tekutými písky, 
takže se muselo hledat náhradní řešení. Dále 
byly zahájeny práce na stoce B na dolním konci 
v lokalitě ulic přilehlých k ul. Nádražní. Pokud 
jde o projektovou přípravu kanalizačních 
přípojek, je hotova asi polovina a projekty 
jsou k nahlédnutí na OÚ. Jde o první a druhou 
etapu, tj. lokalita u lázní a lokalita ul. Nádražní 
až do středu obce. Stavební povolení na tyto 
přípojky bude do 1-2 měsíců.
 Starosta sdělil, že jednání zastupitelstva 
obce svolal proto, aby stavba mohla plynule 
pokračovat. Uvedl, že na posledním jednání ZO 
dne 13.6.2005 bylo mimo jiné přijato usnesení, 
ve kterém je dáno, že „… u akce soukromé 
kanalizační přípojky bude zorganizováno 
veřejné výběrové řízení dle zákona…“ . Po 
diskusi s odborníky se však ukázalo, že takto 
formulované usnesení by zásadním způsobem 
ohrozilo jak termín dokončení investiční 
akce, tak i kvalitu samotného díla z několika 
důvodů. Mezi nejzávažnější důvod zařadil 
skutečnost, že má-li generální dodavatel 
ručit za dílo, nemůže do systému vstupovat 
jiný subjekt, který není na generálního 
dodavatele vázán subdodavatelsky. Pokud by 
obec připustila, že část díla bude provádět 
subjekt, který není subdodavatelsky spjat 
s generálním dodavatelem, vystavuje se 
nebezpečí podstatného ztížení možnosti 
uplatňovat eventuelní reklamace. Ještě 
závažnější je fakt, že časově by organizace 
nové veřejné soutěže na neveřejné části 
přípojek nebyla zvládnutelná, nabourala by 
postup probíhajících prací. (při opakovaných 
odvoláváních by mohla soutěž skončit až 
v lednu roku 2006). Tím by byl generální 
dodavatel vlastně zbaven odpovědnosti za 
termín dokončení díla, resp. by dílo jako celek 
nebylo funkční. Obec by v případě nedodržení 
termínu přišla o celou dotaci.
 Z těchto a dalších důvodů starosta navrhl, 
aby realizace soukromých částí kanalizačních 
přípojek byla zadána v souladu se Zákonem 
o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. 

formou výzvy k účasti v jednacím řízení bez 
uveřejnění (§ 27 – výzva jedinému zájemci, 
tj. témuž dodavateli). Obavy, které se na 
minulém jednání objevily stran toho, že akce 
by mohla být předražena a že výběrovým 
řízením by se cena snížila, již nejsou na místě. 
Firma Hochtief nabídla cenu za vybudování 
soukromých částí přípojek ve výši 9 257 000 
Kč. OÚ zajistil poptávkou nabídky dalších 4 
firem: ŠPVS – 10 027 000 Kč, Fortex – 13 
013 000 Kč a Vodostav Ostrava - 13 697 000 
Kč. Všechny nabídky jsou vč. DPH, ale jsou 
vyšší než nabídka firmy Hochtief. 
 Starosta poté vyzval k diskusi. Na jejím 
počátku JUDr. Josef Sedláček zpochybnil, že 
by bylo možno použít § 27 zmíněného zákona. 
Domnívá se proto, že by výzva jedinému 
zájemci byla nezákonnou formou. Starosta 
s jeho tvrzením nesouhlasil a prohlásil, že 
podmínky pro použití zmíněného paragrafu 
splněny jsou. V tom ho podpořila zástupkyně 
ŠPVS pí. Urbánková a zástupce Hochtiefu D. 
Horák. Ten sdělil, že zadání bude provádět 
firma RTS Brno, která by neudělala nic, 
co je proti zákonu. PhDr. Stanislav Balík, 
Ph.D. připomněl, že před měsícem se na 
zastupitelstvu přijalo usnesení zavazující radu 
k vypsání veřejného výběrového řízení proto, 
aby se docílilo co nejnižší ceny. Dnes je vidět, 
že další tři nabídky jsou vyšší než nabídka 
firmy Hochtief a můžeme být klidnější. JUDr. 
Sedláček oponoval, že nejde jen o peníze, ale 
dospěl k závěru, že zákon to neumožňuje, 
tudíž usnesení změnit nelze. Starosta poté 
diskusi ukončil a nechal hlasovat o usnesení, 
v němž zastupitelstvo 8 hlasy (6 proti, 1 se 
zdržel) souhlasilo s tím, že nebude vypsáno 
veřejné výběrové řízení, ale v souladu se 
zákonem bude zorganizována výzva k účasti 
v jednacím řízení bez uveřejnění.

Rozpočtové změny
 Starosta sdělil, že rada obce projednala 
rozpočtové změny, které sám podrobně 
okomentoval a zdůvodnil. První část souvisí 
s kanalizací, druhá se společností Obecní 
lesy Bludov. Hlavní změnou je skutečnost, 
že firma budující kanalizaci nebude odvážet 
přebytečnou hlínu pryč (a tudíž platit nějakému 
subjektu za skládkování), ale naveze ji na 
obecní pozemek poblíž bludovského mlýna, 
který se díky tomu dle připraveného projektu 
zvýší asi o půl metru. Díky tomu klesne cena 
kanalizace, obec díky této změně ušetří 300 
tisíc Kč, které použije na tzv. autorský dozor 
na stavbě kanalizace. Zastupitelstvo rozpočtové 
změny 8 hlasy (3 proti, 4 se zdrželi) schválilo.

Ad 4/ Různé
 Starosta vyzval zástupce jednotlivých 
firem podílejících se na stavbě kanalizace 
a ČOV, aby krátce promluvili ke své 

problematice. Jako první vystoupil p. Hajtmar 
za technický dozor stavby (ŠPVS). Ujistil 
přítomné, že bude s dodavatelem stavby 
navštěvovat všechny občany a každému 
majiteli nemovitosti řeknou, kde si má vykopat 
přípojku, jak hluboko a v jakém časovém 
rozmezí. Pak vystoupil zástupce dodavatele 
p. Horák (Hochtief), který se především 
omluvil za potíže, které způsobují občanům 
např. znečištěním ulic apod. Poděkoval 
zároveň za ohleduplnost a shovívavost těm, 
kteří k realizaci stavby takto přistupují. Dále 
vystoupil Ing. Matuška, projektant (VODAM). 
Ten informoval o přípravě projektů 
kanalizačních přípojek, které jsou rozděleny 
do 4 etap. K 20.10.2005 by se dala na stavební 
úřad poslední, čtvrtá část projektu přípojek. 
Jako poslední vystoupil zástupce firmy Fortex, 
Ing. Krňávek, aby pohovořil k technologii 
ČOV. Velmi obšírně a odborně popsal změny, 
které se připravují na strojním zařízení 
čističky, protože původní řešení nezaručuje, 
že by v budoucnu splňoval možné přísnější 
limity. Zmínil se i o možné změně odvodu 
přečištěné vody z ČOV do potoka, místo do 
řeky Moravy. Problémem tohoto řešení je však 
malý průtok vody v potoku. Souhlas ke změně 
by musel dát pracovník ministerstva životního 
prostředí v Olomouci a naděje na tuto změnu 
je minimální. Zdůraznil, že pokud by ke 
změně technologie nedošlo, mohlo by se stát, 
že obec po roce 2012 bude muset investovat 
daleko více finančních prostředků do rozšíření 
čističky. Dále odpověděl i několik dotazů a 
podrobně vysvětlil technologii čištění.
 Ing. Jan Basler se pozastavoval nad tím, 
proč se již před dvěma roky neprojektovala 
nová technologie. Na to dostal odpověď, že 
tato technologie se zavádí teprve krátkou 
dobu, proto nemohla být zahrnuta do projektu 
chystaného už před několika lety. Ing. Karel 
Janíček se mimo jiné dotázal, jestli by nebylo 
levnější čistit jen předčištěné odpadní vody ze 
septiků. Ing. Krňávek obsáhle vysvětlil, že 
v žádném případě ne, že by v takovém případě 
byl provoz čističky finančně ještě náročnější.
Starosta poté vyzval občany, aby využili 
přítomnosti zástupců firem a dotázali se na to, 
co je zajímá. MUDr. Jaroslav Mikuláš se tázal, 
zda se rada od minulého zasedání zastupitelstva 
zabývala opravou prověšené kanalizace 
v Zahradní ulici. Starosta odpověděl, že zatím 
na toto peníze v rozpočtu nejsou, ale že se 
rada touto problematikou zabývat bude. Na 
další dotazy z řad občanů odpověděli zástupci 
přítomných firem. V diskusi poté vystoupil 
ještě p. Snášel z dolního konce, který chtěl 
řešit své majetkoprávní nesrovnalosti s obcí. 
Starosta jej vyzval, aby tyto záležitosti přišel 
řešit na OÚ.
 Pak vystoupil MUDr. Zdeněk Pospíšil 
z Postřelmova, který je spoluvlastníkem 

18. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V září 2005 oslaví:
Strnad Karel                           Palackého                  70
Skokanová Zdeňka                Ve Slévi                      75
Jáně František                      Družstevní                75
Obšil  František                     Školní                        80
Obšil Karel                            Jiráskova                   80
Juřinová Irena                        Ztracená                    81
Dvořáková Josefa                  Lázeňská                  81
Berka Josef                            Nádražní                   83
Dostálová Marie                    Školní                        85
Navrátilová Marie                  Lázeňská                  85
Klemšová Marie                     Lázeňská                 86
Matějová Josefa                    Jana Žižky                 90
Kronichová Josefa                 Nová Dědina              93

Dne 14. září vzpomeneme 8. smutné výročí
úmrtí naší milované manželky, maminky a 
babičky, paní

Marie Cehové
Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí prosím tichou 
vzpomínku. Vzpomínají manžel, syn a dcera
s rodinou.

Dne 25. 9. 2005 oslaví své 70. narozeniny pan 
Karel Strnad z Bludova, milovaný manžel, táta 
a dědeček. Přejeme mu pevné zdraví, životní elán 
a ať ho neopouští jeho rybářské štěstí. Všechno 
nejlepší přeje manželka Božena, Karel s Ivanou, 
Zbyněk s Ivou, vnučka Barborka a vnuci Kájík, 
Zbyněk a Michal.

pozemku u lázní, kde vede kanalizace. 
MUDr. Pospíšil popsal situaci, která vznikla 
na staveništi. Zjistil totiž, že kanalizace 
nebude jen podzemní stavbou, ale na jejich 
pozemku bude několik skruží, které vystupují 
nad povrch (což nebylo patrné z projektu, na 
jehož základě se stavbou souhlasil), a tak 
znemožňují souvislé obdělávání pole. MUDr. 
Pospíšil dále uvedl, že již podal písemné 
odstoupení od dohody uzavřené s obcí, neboť 
obec není schopna zajistit uvedení pozemku 
do původního stavu. Ptá se tedy starosty, jak se 

tato věc vyvíjí a jak se obec staví k návrhům, 
které ráno projednávali. Starosta odpověděl, že 
obec má zatím souhlas většinového vlastníka 
tzn., že od smlouvy zatím neodstoupili další 
spoluvlastníci. Do doby, než od smlouvy 
odstoupí i další spoluvlastníci, bude stavba 
na pozemku Pospíšilových pokračovat, ale 
o návrzích, o kterých ráno mluvili, se bude 
jednat v radě a věří, že se najde společné 
řešení. Poté vstoupila do diskuse Mgr. Milena 
Pospíšilová, která je rovněž spoluvlastníkem 
zmíněného pozemku. K této věci uvedla, že 

argument obce, že má souhlas většinového 
vlastníka, může vydržet pouze několik dní, 
neboť ostatní spoluvlastníci od dohody 
odstoupí také. Argument technického dozoru, 
pana Hajtmara, že mohla předpokládat, že 
tam skruže budou, neobstojí také. Starosta 
znovu opakoval, že je ochoten jednat o jejích 
návrzích a věří, že se problém rada vyřeší. Po 
krátkém sporu s pí. Urbánkovou (ŠPVS) a 
starostou MUDr. Pospíšil a Mgr. Pospíšilová 
zasedání zastupitelstva opustili. Krátce poté 
starosta zasedání ukončil.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Život stál, stojí a bude stát za to,
aby byl žit.

                                       J. Werich

Dne 7. září 2005 oslaví své životní jubileum
75 let paní Zdeňka Skokanová.

Dne 14. 8. 2005 by se dožil 100 let náš drahý 
tatínek a dědeček

Antonín Skoumal
kovář a podkovář z Bludova
Spi klidně, kováři, v té rodné české zemi.
Kovadlina oněměla, ta víc nezazní. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. Syn Antonín,
dcery Věra a Marie s rodinami.

Život Tvůj byl samá starost a práce
a pro vše dobré jsi měl cit.

Dobré srdce dotlouklo
a přece nezemřelo,

v paměti naší bude dále žít.

Dne 9. září 2005 uplyne 10 let od úmrtí pana

Jana Indry
S láskou vzpomínají synové Jan a František
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme 
všem, kdo jej znali a měli rádi.

Kdo byl milován, žije v našich srdcích dál.

Dne 15. září vzpomeneme 5. smutné výročí, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr pan

František Hroch
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste ho znali a měli rádi,

manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 24. 8. 2005 by se dožila, paní

Augusta Goldová
z Bludova 100 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Synové a dcery s rodinami.

Vše nejlepší k významnému výročí, pevné zdraví, hodně 
štěstí, spokojenosti a především životního elánu do dalších 
let přeje manžel Lubomír, dcera Eva a syn Ivo s rodinami 
a vnoučata. Pravnuci Alexandr, Štěpán a Matyáš posílají 
prababičce velkou pusu.



Náš příběh se začíná odehrávat ve vietnamském Saigonu těsně před invazí 
severovietnamských jednotek. Mladá neposkvrněná dívka Kim se řízením 

osudu ocitá v pochybném nočním klubu, kde se seznámí s americkým vojákem 
Chrisem. Ten, ač původně hledá jen chvilkové rozptýlení, se do Kim zamiluje, 

právě tak jako ona do něj. Po pádu Saigonu je však Chris nucen město okamžitě 
opustit na palubě posledního vrtulníku, aniž by mohl zoufalou Kim vzít s sebou. 

V domnění, že nepřežila, se v Americe znovu žení a až po letech zjišťuje, že Kim 
žije v thajském Bangkoku i s jejich společným dítětem. Setkají se, ale každý je 

už na jiném břehu a Kim v touze po lepším životě pro své dítě volí oběť nejvyšší. 
Naši hrdinové Vás provedou exotickými nočními kluby, navštívíte Thajsko, 

Ameriku i Vietnam. Strhující hudba, fascinující výprava, špičkové pěvecké a 
herecké výkony našich předních hvězd spolu s technickou dokonalostí akčních 

scén zaručují, že příběh nejen uvidíte, ale také ho se svými hrdiny prožijete.

®
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 POZ VÁ NK A na září 2005
So a Ne 3. a 4. 9. Krajská výstava drobného zvířectva
Út   6. 9.  16:30 Koncert KPH – Ivan Ženatý – housle, 
  Katarína Ženatá - klavír
So 10. 9.     8 – 9 13. ročník Výšlapu za bludovským 
  špekáčkem-zahrada KD
Ne 11. 9. 17:00 Koncert KPH – Dechové kvinteto ACADEMIA
Út  20. 9.   6:30 Zájezd do Polska
So 24. 9. 20:00 Vinobraní
So 1. 10.   14:00 Koncert KPH – Miroslav Petráš – violoncello, 
  Emil Leichner - Klavír

Kulturní dům Bludov  a  SPOZ  pořádají 

XIII. ročník  VÝŠLAPU
ZA  BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Sobota 10. září 2005
Trasy: 7 a 20 km

Start ze zahrady za KD v 8 – 9 hodin
Při návratu opékání špekáčků, 

dárek pro nejmladšího a nejstaršího účastníka, 
koná se za každého počasí.

-  VSTUP VOLNÝ  -

Kulturní dům Bludov vás zve na

VINOBRANÍ
Sobota 24. září 2005 

ve 20:00 hodin

K tanci a poslechu hraje cimbálová kapela
Ø „Zádruha“ Dolní Bojanovice
Ø Duo R. Plháka- Dolní Čermná

• Bohaté občerstvení, teplá kuchyně, burčák
• Výběr jihomoravských vín ze tří sklípků

• Střežení hroznů prostřednictvím ochranky, 
arest pouze pro 3 osoby

Předprodej v KD od 5. září 2005
 Srdečně zvou pořadatelé:

Firma pro nákup a prodej sudového vína
Kulturní dům Bludov

Vstupné 60.- Kč

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Prahy do divadla GOJA MUSIC HALL

na muzikál

Miss Saigon
V sobotu 15. října 2005

Odjezd od KD Bludov v 6:00 hod.
Cena za cestu a vstupné  900,- Kč

Přihlášky v KD Bludov
 účinkují:

I.Bartošová, K. Brožová, J. Korn, T. Savka, 
K. Černoch, M. Malá, T. Mátlová, L. Machálková, P.Vítek, 

D. Uličník, T. Trapl, R. Vojtek… 

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve v rámci Hudebního festivalu na 
koncerty na zámku v Bludově
• Houslový koncert – úterý 6. září 2005 v 16:30 hodin 
  Účinkují:  Ivan Ženatý – housle a Katarína Ženatá – klavír
  Na programu W. A. Mozart, A. Dvořák, J. Gemrot, 
  H. Wieniawski, N. Paganini, P. de Sarasate

• Dechové kvinteto ACADEMIA - neděle 11. září 2005 
  v 17:00 hodin 
  Účinkují: Jiří Maršálek – flétna, Zdeněk Rys – hoboj, 

   Petr Doněk – klarinet, František Pok – lesní roh, Josef Janda
   – fagot, Průvodní slovo – hudební skladatel, spisovatel,
   profesor Ilja Hurník, Dr.hc.
   Na progamu J. Hayden, D. Milhaud, W. A. Mozart, 
   B. Martinů, I. Hurník
 •  Koncert KPH – sobota 1. října 2005 ve 14:00 hodin 
   Účinkují: Miroslav Petráš – violoncello, 
   Emil Leichner – klavír
   Na programu B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, 
   F. Liszt, D. Popper

Vstupné 30.- Kč

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd 
do divadla Husa na provázku Brno

• V pátek 30. 9. 2005 na představení Hvězdy nad Baltimore /o 
životě Vlasty Buriana/, v hl. roli Bolek Polívka, reži J. A. Pitínský, 
cena 400,- Kč, pro studenty 300.- Kč, přihlášky do 10. 9. 2005

• V úterý 25. 10. 2005 na představení Rozpomínání /na motiv
 Hrabalovy knihy Jak jsem obsluhoval anglického krále/, cena 
500.- Kč, pro studenty 400.- Kč, příhlášky do 30. 9. 2005
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Z bludovských kronik…
 Zemědělství byla věnována MNV 
v Bludově a národními výbory vůbec zvýšená 
pozornost…Bývalý hlad po půdě ustal úplně 
a pracujících lidí v zemědělství ubývalo…
V druhé polovici února 1952 byla prováděna 
revize výměry orné půdy, tzv. štítková akce, 
při níž se mělo zjistit 40 ha „ztracené“ orné 
půdy, tj. půdy zapsané sice v bludovském 
katastru jako orná půda, ale ve skutečnosti 
půdy při rozpisu osevních ploch chybějící…
Všichni držitelé půdy podali osobní průkazy 
o tom, kolik a jaký druh půdy /orná, lesy, 

zast. pl. atd/ vlastní, příp. obdělávají a dle 
toho zapsány opravy…Zjištěno, že 24 ha 
hledané orné půdy jsou zastavěny a dalších 
20 ha během doby postupně proměněno na 
louky a lesy..
 Ve schůzi rady bylo ustanoveno pro 
obec 5 porážečů vepřů a místní veterinář. 
Jeho úkolem bylo zhlédnout při domácích 
porážkách maso poraženého vepře a 
rozhodnout, zda je nezávadné a poživatelné 
či nikoli. Porážeči vepřů byli jediní, kteří byli 
oprávněni vepře při domácí porážce poraziti 
a provésti potom odborné stažení kůže 
z poraženého vepře. Kůže nezůstala majiteli, 

byla povinně odváděna na jatka do Šumperka 
a odtud pravděpodobně odevzdávána 
k dalšímu zpracování v průmyslu. Vyplacená 
prodejní cena kůže byla stanovena dle její 
váhy. Kromě kůže odvádělo se z vepře doma 
poraženého při 1. porážce 7 a půl kg a při 2. 
porážce 9 kg vyškvařeného sádla pro veřejné 
zásobování a dále kosti ze zabitého zvířete. 
Na kosti bylo nutno zaplatit před porážkou 
zástavu 200 Kč, která byla po dodávce kostí 
vrácena.
 Začátkem března byl proveden MNV 
mimořádný soupis hospodářského zvířectva 
v rámci celostátního sčítání k statistickým 

 Těžko si již dnes přesně představíme, jak 
to tehdy v Bludově probíhalo. Léto roku 1855 
rozhodně nebylo příjemné. Nezjistíme, co bylo 
prvotní příčinou cholery, která řádila v celém 
kraji. V Bludově začala 5. srpna, trvala 56 
dní a poslední člověk na ni zemřel 30. září 
1855. Celkem za necelé dva měsíce zemřelo 
na choleru 108  lidí. Celkem za celý rok 1855 
zemřelo 187 osob. (Pro srovnání: v roce 1854 
zemřelo 52, v roce 1856 50 lidí.) Cholera 
byla skutečně hrozná. Umírali novorozenci 
i osmdesátiletí starci, vymíraly i celé rodiny. 
Rok byl úrodný, na polích stálo krásné obilí, 
bylo plno ovoce, ale nebyl dostatek lidí, kteří 
by úrodu sklízeli. Rozsáhlé epidemie cholery 
bývaly v té době způsobovány konzumací 
nezdravého ovoce a zkažených brambor, 
bydlením mnoha lidí v těsných místnostech a 
stálým stykem s nemocnými. 
 Že tehdy naši předkové propadali 
beznaději, je nasnadě. Ve chvíli nejtěžší se 
obrátili k Bohu (jak to ostatně dodnes dělají 
i mnozí nevěřící). Bludovští tehdy zavázali 
veřejným a slavným slibem Bohu sebe i své 
potomky, že svátek toho světce či světice, 
na jehož svátek cholera poleví, budou po 
všechny věky slavit jako svátek zasvěcený. 
Zasedlo tehdy a slib učinilo zastupitelstvo, 
zvolené v roce 1849? Nebo tento slib složil 
starosta Zdeněk Otto Arnošt ze Žerotína 
se svými náměstky Jánětem a Einaiglem? 
A nebo – a to je nejpravděpodobnější – při 
kajícné bohoslužbě v místním chrámu zavázal 
Bohu své farníky a jejich potomky farář 
P. Josef Němec? Nevíme. Co ale lze statisticky 
doložit, je skutečnost, že šílená nemoc 
vrcholila na přelomu srpna a září, polevila po 
4. září, svátku sv. Rosálie, známé ochránkyně 
proti moru a podobným epidemiím.

Kdo byla sv. Rosálie?
 Jméno Rosálie, dříve poměrně rozšířené, 

dnes už běžné není. Když tak už se používá 
jeho počeštěná podoba Růžena. Spolupatronka 
Bludova sv. Rosálie bývá často zaměňována 
s dalšími dvěma Růženami – Růženou z Limy 
(patronkou Jižní Ameriky), která má svátek 
23. srpna a s Růženou z Viterba. „Naše“ 
Růžena - sv. Rosálie se narodila jako dcera 
sicilského knížete Sinibalda. Jako mladá 
vstoupila do basiliánského kláštera, ale brzy 
se uchýlila jako poustevnice do skalní sluje na 
hoře Monte Pelegrino nad Palermem. Zemřela 
tam asi r. 1160. Nejprve byla pohřbena ve své 
poustevnické jeskyni, ovšem během staletí se 
na ni i na její hrob zapomnělo. V roce 1624 
vypukla v Palermu velká epidemie moru 
– černé nemoci. Podle legendy se tehdy sv. 
Rosálie zjevila ve snu jednomu z nemocných 
obyvatel a poradila mu, aby přesvědčil 
církevní představené, aby přenesli její tělo 
z jeskyně do Palerma. Poté, co měšťané tuto 
výzvu uposlechli a ve slavnostním procesí 
její ostatky přenesli do katedrály, mor údajně 
okamžitě skončil. Sv. Rosálie byla prohlášena 
patronkou Palerma a je uctívána v celém 
katolickém světě jako ochránkyně proti moru. 
Papež Urban VIII. ji roku 1630 zařadil do 
oficiálního katalogu svatých. Úcta k ní trvá 
v Palermu dodnes, objektem poutí je jak její 
hrob celý ze stříbra (přístupný pouze třikrát 
ročně), tak původní poustevnická jeskyně.

Bludovská úcta
Sv. Rosálie byla v roce 1855 po skončené 
choleře připočtena ke sv. Jiří, patronu 
Bludova a začala být uctívána bohoslužbami 
u Kostelíčka Božího Těla. Každoročně, již 
půldruhého století, putují Bludovští na začátku 
září ke svému „kosteléčku“ poděkovat Bohu 
za dar zdraví a života. V minulosti mívala 
tato pouť také charakter jakýchsi dožínkových 
slavností, kdy se děkovalo za sklizenou 
úrodu.

 Epidemie cholery v roce 1855 však 
nebyla v Bludově poslední. Za 11 let, po 
prusko-rakouské válce roku 1866 se v menším 
rozsahu opakovala, tentokrát na ni zemřelo 
17 lidí. Šlo o poslední podobnou epidemii. 
Zřejmě se vzpomínkami na ni nechali manželé 
Jan a Marianna Sekaninovi z čp. 96 postavit 
v roce 1869 na svém poli po pravé straně cesty 
vedoucí k zámečku (na Trhovici) sochu sv. 
Rosálie, která tak téměř sto čtyřicet let shlíží 
na Bludov a vyprošuje mu ochranu.
 Na bludovskou úctu ke sv. Rosálii ukazuje 
i Spolek sv. Rosálie, který byl založen na 
přelomu devatenáctého a dvacátého století 
a který měl za účel „pečovati co nejvíce o 
čistotu a výzdobu farního římsko-katolického 
kostela v Bludově, kostelíčka Božího Těla 
tamtéž, jakož i pořizovati kostelní roucha, 
sv. nádobí a jiné potřeby pro svrchu udané 
svatyně dle slov Žalmisty Páně: ‚Hospodine, 
miluji okrasu domu Tvého a místo přebývání 
slávy Tvé‘“. Spolek tak skutečně činil 
– kdo se chce přesvědčit, tak až přijde dovnitř 
kosteléčka, nechť se např. podívá na podlahu 
u hlavního vchodu.
 Slavný veřejný slib není legrace. A tak 
i když už obec nemůže sama rozhodovat 
o tom, kdy má svůj „obecní“ svátek, kdy 
by lidé zůstali doma, nepracovali a slavili, 
nezapomínejme na úctu ke spolupatronce 
Bludova. A jestli se letos na svátek sv. 
Rosálie vydáme ke kosteléčku, můžeme si 
při vzpomínce na události staré rovných 
150 let uvědomit, že obec není jen nahodilá 
skupina lidí budujících chodník a kanalizaci. 
Obec je společenství mrtvých, živých i dosud 
nenarozených, společenství spojené společně 
projevovanou úctou, provázané mnoha 
dávnými sliby, křivdami, bolestmi i radostmi. 
Můžeme také děkovat za to, že prosbám našich 
předků „od moru, války, neúrody vysvoboď 
nás, Pane“ už tak úplně nerozumíme.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Půldruhého století od posledního velkého moru v Bludově
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Část první:    HISTORIE

 Píše se rok 1519 a v portugalském 
sevillském přístavu se kolébá 5 lodí, 
připravených k vyplutí na jednu z největších 
objevitelských výprav v historii.
 Jejich kapitánem nebyl nikdo jiný než 
jeden z největších mořeplavců všech dob, 
Fernao de Magalhaes.
 Magalhaesova teorie, že by se člověk 
dostal na Mokuly, kdyby plachtil na západ 
a nikoli na východ, byl v tu dobu převratný 
názor. V roce 1518 bylo teoreticky známo, že 
svět je koule, ale její objem byl ještě sporný 
a byl silně podceňován.
 Magalhaes byl první, kdo hovořil o vodní 
cestě přes jižní část Ameriky.
 Když nebyl vyslyšen u portugalského 
krále Manuela Šťastného, obrátil se 
Magalhaes ke španělskému králi Karlu I, 
který jeho prosbu vyslyšel a na tu dobu 
nesplnitelné plány podpořil.
 Karel I. pověřil Magalhaese byla velením 
flotily 5 lodí, kde vlajkovou lodí Trinidad 
o výtlaku 110 tun, potom San Antonio, 
Concepción, Santiago a jedna z nejmenších 
lodí Victoria. Její délka byla cca 24-26 m,
ponor 2,5 m s posádkou 50-55 mužů. 
Loď měla ráhnové oplachtění a 3 stěžně.

Flotila byla naložena zásobami   
v nepředstavitelném množství:
9,5 tuny sucharů, 500 kg sýra, 250 kg masa, 
200 kg oleje, 200 sudů sardinek, obrovské 
zásoby vína, fazolí, hrachu, čočky, rýže, 
cukru, medu, soli, cibule, česneku, atd. 
Zásoby na 3 roky.
 Lodi byly nadprůměrně vyzbrojeny. 
Celkem 268 mužů posádky. Navíc tu byl 
běžný obchodní artikl: balíky látky, 5 tis. 
levných nožů, 10 tis. háčků na ryby, 20 tis. 
zvonků a spoustu navigačních pomůcek.
 První část plavby směřovala na ostrov 
Tenerife, kde doplnili zásoby potravin, pitné 
vody a palivového dřeva. Zde ho také zastihl 
dopis ze Sevilly s obsahem, že jeho kapitáni 
plánovali, že Magalhaese z místa vrchního 
velitele svrhnou. Magalhaes svou chytrostí a 
trpělivostí následnou vzpouru potlačil. Stále 
ale trval tlak od Portugalců, a tak se Magalhaes

vyhýbal obvyklým obchodním cestám a plul 
podél pobřeží Afriky. Flotila lodí se nejednou 
dostala do těžkých bouří. Po několika 
měsících se nakonec dostali ke břehům 
Brazílie, po téměř pěti tisících mílích. Pluli 
ale v portugalských vodách a nebylo moudré 
se v těchto místech vyloďovat. Až v zátoce 
Ria de Janiera bylo možné přistát.
 Krásná krajina, zelené pralesy, čerstvé 
ovoce, zelenina, maso. A samozřejmě krásné 
domorodky. Během 14 dní se hodovalo 
a připravovaly se lodě na další plavbu.
 O Vánocích 1519 lodě vytáhly kotvy a 
pokračovaly s větrem v zádech směrem na jih. 
Cílem byla úžina Juana z Lisabonu. Po velmi 
dlouhém plutí na konci března našli 
nehostinnou zátoku „San Julián“, kde našli 
alespoň pitnou vodu. Byla to zátoka na 
dlouhých 6 měsíců, kde měli přetrvat zimu. 
Magalhaes dal snížit denní příděly, aby 
zásoby vydržely přes zimu. Ale kapitáni lodí 
a mužstvo začali proti rozkazům protestovat.
 Chystala se další vzpoura. I tuto vzpouru 
dokázal Magalhaes odvrátit a pro výstrahu 
nechal tělo kapitána Mendozy rozčtvrtit a 
rozvěsit po ráhnech. Kapitána Quesada nechal 
popravit jeho vlastním sluhou. Největší trest 
byl ale přidělen kapitánu Cartegenovi, který 
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účelům, a to s pohrůžkou, že při dodatečných 
kontrolách budou zjištěná nesprávná udání 
majitelů zvířat přísně trestána. Oproti 
soupisu, krátce před tím prováděnému, byl 
tentokráte přihlášeno k soupisu asi o 500 
slepic víc. Rovněž počet koz byl nápadně 
vyšší…
 Dne 10. 12. 1952 byla zjištěna slintavka 
a kulhavka i v Bludově…K zamezení nákazy 
byla nařízeno v obci tato opatření……zákaz 
majiteli postižených krav opouštěti svůj 
domek po 3 týdny, zákaz konání schůzí, 
divadelních a jiných představení, uzavření 

místního kostela a zákaz shromažďovati se 
k bohoslužbám, omezení školní docházky, 
povinné očkování všeho hovězího dobytka. 
Všecka opatření byla hned dodržována. 
Kostel byl otevřen až na Nový rok 1953. 
Na štěstí pro ty, kteří jsou trápeni žízní, 
zůstaly hostince po celé tři týdny trvání shora 
uvedených opatření otevřeny…
 V Bludově začaly žně 15. 7. 1952. ..Pro 
nedostatek el. proudu potřebného na pohon 
mlátiček, bylo nutno říditi výmlat obilí. MNV 
ustanovoval jenom omezený počet těch, kteří 
mohou v příslušnou dobu mlátiti, aby se 

nepřekročila povolená výše spotřeby proudu. 
Z toho důvodu byli někteří zemědělci nuceni 
mlátiti i v noci. Letošní žně jsou pamětihodny 
tím, že se na bludovském katastru ponejprv 
sklízelo kombajnem… Okopaniny se sklízely 
za velmi nepříznivého počasí. Nebylo dne, 
aby vydatně nepršelo. Stálé a vydatné lijavce 
trvají až do zimy..Byly případy, že brambory 
na poli zamrzly…Rovněž sklizeň krmné řepy 
a hlavně cukrovky byla velmi obtížná.. Pro 
trvalé deště nebylo možno při nejlepší vůli 
a snaze sklidit letošního roku otavy z luk. 
Nebylo v dědině pamětníka takové věci..

 Na začátku letošního roku byly v kulturním 
domě uspořádány divácky velmi úspěšné 
akce, a sice tři cestopisné přednášky. Na 
první přednášce přiblížila posluchačům 
Indii Pavla Schauerová z Bludova a další 
dvě přednášky vedl Vladimír Šimek, taktéž 
z Bludova. Druhá z jeho přednášek přenesla 
přítomné na Nový Zéland a prostřednictvím 
první přednášky jsme mohli prožít část plavby 
přes Atlantický oceán na plachetnici Victoria. 
Na přednášce byl také přítomen Ivan Orel, 
stavitel lodi a účastník plavby kolem světa 
po dobu 5 let.Vladimír Šimek byl účastníkem 
této plavby po dobu více než 2 měsíců.
 V současné době finišují přípravy na 
vyplutí Victorie na další plavbu kolem 
světa, a to  na dobu  čtyř let.  Tentokrát 
bude Vladimír Šimek účastníkem plavby po 
celou dobu. A protože toto dobrodružství 
zaujalo řadu bludovských občanů, slíbil 
V.Š, že  prostřednictvím Bludovanu bude 
své příznivce pravidelně informovat o 
průběhu plavby. Dnes si můžete přečíst něco 
o první plavbě kolem světa v 15. století. 
 V příštím čísle pak to bude popis stavby 
Viktorie.
Případné dotazy na mail:   
simibobr@seznam.cz
Štˇastnou plavbu!!  J.Di.
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byl se svým kazatelem ponechán na pevnině 
Patagonie, neobydlené zemi. Zbytek 
vzbouřenců nechá Magalhaes vykonávat práci 
v řetězech a až budou odjíždět, vrátí se 
všichni na svá místa. 
 18. října 1520 vypluly lodě na moře. 
Magalhaes vyslal San Antonio a Concepción 
na výzkumy, zatímco ostatní lodi 
prozkoumávaly břehy zátoky. Náhlá bouře 
vehnala lodě do zátoky, které rychle zmizely 
za skalisky a Magalhaes je považoval za 
ztracené. Do záznamu v deníku bylo napsáno: 
Na jih od úžiny jsme spatřili v noci mnoho 
ohňů, kapitán se proto rozhodl pojmenovat 
tuto zemi, Tiera del Fuego – „Ohňová země“.
  Čekání se protáhlo na týden, ale lodi se 
nevracely. Nakonec se ale objevila plachta na 
obzoru, byla to Concepción.
 Důstojník hlásí, že pronikli k jakémusi 
mysu. Za ním leží otevřené moře. Magalhaes 
je nadšený, tiše pláče. Ramena mu cukají, 
usmívá se, je na prahu, přes který smí 
přestoupit. Našel průliv.
 Druhý den zamířila flotila na západ do 
mořské úžiny – dnešního Magalhaesova 
průlivu, až na loď San Antonio, která 
Magalhaese opustila a vracela se zpátky do 
Španělska. Za nějaký čas byly lodi obklopeny 
přes kilometr vysokými skalními stěnami. 
Vlny se valily jak z Atlantiku, tak z Pacifiku 
a ustavičně hnaly proud vody. Tři sta mil 
tápaly lodi skalním labyrintem a teprve 
v polovině listopadu dospěly k neznámému 
oceánu. Zde u brány do Pacifiku si trochu 
odpočinuli a zjistili, že zásoby se vážně 
snížily. Vydali se tedy co nejrychleji na 
další plavbu. Magalhaes pronesl:
„Vyplouváme dnes do vod, v nichž se dosud 
neplavila žádná loď, dávám mu jméno Mar 

Pacifico“. Pacifik byl klidný, ale než ho 
Magalhaes přeplul, zemřela mu v mukách 
polovina lidí. Zemřeli na nemoc kurděje, 
která byla v té době považována za infekční 
nemoc jako malárie, tyfus nebo lepra. Nikoho 
nenapadlo, že může souviset s nedostatkem 
čerstvé zeleniny.
 Po několika týdnech se však začala 
projevovat rozloha Pacifiku a posádka 
zneklidněla. Když se dostali do tropů, zkazilo 
se jim poslední, co zbylo z potravin. Zkazila se 
i voda v sudech a začala páchnout. Mužů se 
zmocnila apatie, měli černé kruhy pod očima, 
bolesti v údech a dásně jim zmodraly a 
natekly. 
 Po uplynutí 6 týdnů začali lidé umírat. 
Celé týdny pluli pod modrým bezoblačným 
nebem. Koncem února bylo snědeno poslední 
sousto. Na palubě Trinidadu vyškrabovali ze 
sudů červy a dělali z nich kaši, z pilin 
namočených v krysí moči si pekli placky, 
samotné krysy byly pochoutka. Vyhladovělí 
muži leželi bez hnutí na palubě. A když 
6. března 1521 vylezl plavčík Navarro po 
vantech a vykřikl: „Země! Země! Bohu buď 
chválen“, mnozí z posádky už ani nezvedli 
hlavu.
 Dopluli k Marianám, Magalhaes přeplul 
Pacifik - po desetitisících námořních mílích 
od průplavu.
 Vzal na palubu vodu a potraviny a po 
několika dnech oddechu odpluli mezi ostrovy
k Filipínám, kde přistáli 16. března 1521. 
Měsíc po přistání se Magalhaes zapletl do 
sporu dvou domorodých náčelníků. Úplně 
zbytečně se rozhodl, že všem ukáže moc 
bílého muže, vylodil se a vypálil jednu 
vesnici. Několik tisíc domorodců ho i s jeho 
muži rozsekalo svými bambusovými oštěpy. 

Psal se 27. duben 1521.
 Byla to tragická a zbytečná smrt muže, 
který za nepopsatelných útrap zvládl tak 
dalekou cestu. 
 Magalhaesovou smrtí se flotila rozpadla. 
Jen on sám měl tolik zkušeností a vědomostí, 
aby své lodi udržel pohromadě. 
 Na dlouhé, namáhavé zpáteční cestě byly 
některé lodi potopeny, jiné se staly kořistí 
kaperů. Horečky, kurděje a ozbrojené střety 
zdecimovaly posádku. Nakonec se ale jedna 
loď do Španělska probojovala. Byla to 
Victoria, která jako první loď, jež obeplula 
svět, zakotvila konečně pod velením Juana 
Sebastiána Elcama 8. září 1522, téměř po 
tříleté cestě v sevillském doku. Z 268 mužů, 
jež z Magalghaensem vypluli, se jich vrátilo 
pouze osmnáct.
 Magalhaens doplnil mapy světa o nový 
oceán a v praxi dokázal, co před tím bylo jen 
teorií: fakt, že země je kulatá.

Portrét mladého Karla V.
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Pan starosta obce Bludov
 Vážený pane starosto, obyvatelé 
panelových domů si Vám dovolují napsat 
otevřený dopis, aby každý občan se mohl 
k našemu problému vyjádřit.
Na okraj naší záležitosti:
 18. června zahrádkáři jeli na výlet 
Velehrad, Strážnice, Baťův kanál. Kudy jsme 
projížděli, všude byla městečka a vesnice 
vzorně uklizené a plné květů, hlavně růží. Bylo 
to pěkné podívání. I v naší obci jsou podle 
možností každého vzorně udržované. Kolem 
paneláků už 30 roků rostou stromy, keře a růže, 
které jsme postupně vysazovali. V domech 
jsou lidé, kteří se o vše starají, protože jim 
není lhostejné okolí jejich domů. 20. června 
pracovník obecních lesů už 3 rok za sebou 
seřezal vše kvetoucí kolem na 50 cm. Keře 

v té době jsou plné květů a hnízdících ptáků. 
Po rozmluvě s tímto pracovníkem nám bylo 
řečeno že, vše dostal rozkazem od vedoucí 
p.Marie Balharové. 
 Ptáme se, mají tito vedoucí patřičné 
vzdělání, vše kvetoucí rozkazem zničit? 
Obecní úřad, ani minulý národní výbor nám 
na stromy, keře, růže a vše ostatní nedal ani 
1 korunu. Je možné přírodu ničit, když ji 
nesázel ani neopatroval, je na to nějaký zákon, 
určitě není. 
 Nám obyvatelům panelových domů žádné 
rozumné vysvětlení nenapadá a doufáme, že 
pan starosta nám vše objastí. V každém domě 
bydlí zahrádkář, někde i ochránce přírody a já 
se za všechny ptám, má vůbec cenu něco v naší 
obci vysazovat?

 V naší ulici je plno kontejnerů na domovní 
odpad a na sklo, obyvatelé celé obce nám sem 
vozí své nepořádky auty na kole a také, když 
jdou v neděli na mši, postaví tašku s odpadky 
ke kontejnéru. Je to velice přitažlivé se dívat na 
nepořádek přímo u dětského hřiště.
 Co na to říkáte, pane starosto?
Nebylo by lepší každý týden uklidit obecní 
nepořádek, než několikrát seřezat vše, co 
kolem kvete!
 Pokud někdo z občanů má podobné 
zkušenosti, měl by se k našemu problému 
vyjádřit.
 S pozdravem za všechny obyvatele Školní 
ulice kterým příroda kolem nich není lhostejná.

Předseda ZO ČZS v Bludově
Jitka Sokolová

Primiční mše svatá v Bludově
 Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil velký obdiv Vám všem, 
kteří jste se jakkoliv zapojili do příprav a krásného průběhu primiční 
slavnosti. Velké díky patří všem ženám a domácnostem, které pekly 
cukroví; dále všem, kteří se podíleli na výzdobě kostela a prostranství 
kolem kostela; potom také krásným družičkám, ministrantům, 
muzikantům, zpěvákům z Dubicka, kuchařům a kuchařkám a také 
obsluze. Nesmím také zapomenout na našeho duchovního správce 
P. ThDr. Hynka Wiesnera - děkuji za jeho trpělivost a obětavost, na pana 
starostu Ing. Pavla Stona, na PhDr. Stanislava Balíka. Děkuji celému 
farnímu společenství a Vám všem - vážení a drazí Bludováci. Nechtěl 
bych opravdu nikoho opomenout a proto děkuji za Vaši hmotnou či 
duchovní pomoc a podporu.
 Závěrem bych rád poděkoval také všem sponzorům, mezi které patří 
zejména zemědělské družstvo - Bludovská a.s., pivovar Hanušovice, 
Pekařství Leština a bludovští hasiči.
 Pán Bůh Vám všem odplať!  Vzpomínám na rodný kraj a všem ze 
srdce žehnám.   P. Konrád Pavel Ston, OFM Cap.

Vážený otče,
jako představitel obce Bludov mám velikou čest přivítat Vás na Vaší 
primiční mši v kostele sv. Jiří. 
 Primiční slavnost není vůbec častou záležitostí. Proto může být naše 
obec Bludov na takovouto událost právem hrdá. V  průběhu tří let může 
totiž slavit primici  již podruhé. 
Primiční mše svatá není častým jevem z jednoduchého důvodu. 
 Hodnoty, k nimž jste se, vážený otče, svým plným oddáním se 
církevní službě přihlásil, jakoby se do dnešního světa už nehodily. Život 
v pravdě, život ve službě bližním a život v přísném odříkání - to nejsou 
hesla, za nimiž by se dnes na náměstích sbíhaly davy následovníků. O to 
cennější je - a snad i dále bude - příklad Vašeho života. Svým životem 
ukazujete - a já pevně věřím tomu, že i nadále budete ukazovat světu 
kolem sebe, lidem věřícím i nevěřícím, že život může mít i jiný smysl a 
cíl, než-li jen ono přitažlivé heslo – „užít si“.
 Přeji Vám, vážený otče, nejen jako Pavel Ston Pavlu Stonovi, ale i 
jako starosta Vaší rodné obce, abyste na Bludov nezapomínal a vždy se 
mezi nás rád vracel.

Projev starosty obce



    O PRSTEN 
  ČERNÉ VDOVY

24. a 25. září
Kašpárek na skalním hradě

Loutkářská a divadelní poutˇ
Žonglérsko divadelní festival s pověstmi, pohádkami, 

loutkovým i hraným divadlem
Informace na tel. č. 777 205 029, v den akce volejte 554 295 113 

e-mail : sovinec.purkrabi@volny.cz  www.sovinec.cz

3. a 4. září
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Kulturní dům Bludov přijímá přihlášky 
na školní rok 2005/2006

Hudební škola:
výuka hry na klavír, zobcovou flétnu, kytaru,  keybord /klávesy/ 

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

Jazyková školy:
Angličtina a němčina pro začátečníky a pokročilé
Francouzština pro začátečníky

Autoškola  --  Taneční pro dospělé  --  Jóga

Kulturní dům Bludov
nabízí volná místa na zájezd do Polska

KLODZKO
Úterý 20. září 2005

Odjezd od KD Bludov v 6:30 hodin

v      Cena 120,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

HRAD SOVINEC
září 2005

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý  6. 9.,  Pátek   9. 9.,
Pondělí 12. 9.
Úterý a Středa 13. a 14. 9. – levný textil
Pátek  16. 9.,   Pondělí  19. 9.,  
Čtvrtek  22. 9.,   Úterý     27. 9.,   
Čtvrtek  29. 9.

POZOR, POZOR

PRÁZDNINY KONČÍ, CVIČENÍ ZAČÍNÁ
KDE: v sokolovně
KDY: pondělí, středa, čtvrtek
ČAS: 19:00 - 20:00 hod.
(Starší ženy od října od 18:00 - 19:00 hod.)

CENA : 10,- Kč/hodina
S SEBOU:  přezůvky (bez černé podrážky)

Dobrou náladu a přebytečným
kilům nazdar!
Zve cvičitelka Alena Fazorová

Dámské a pánské
KADEŘNICTVÍ

(zadní část kult. domu, bývalá kosmetika)

OTEVŘENO DENNĚ:
Pondělí 12 - 18 hod.
Úterý   8 - 13 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 13 - 18 hod.
Pátek   8 - 13 hod.
Sobota dle dohody 

OBJEDNÁVKY NA TEL.:

776 757 496

Chovatelé drobného zvířectva
Základní organizace Bludov a Okresní 

organizace Šumperk vás zvou na
I. podpradědskou meziokresní soutěžní výstavu králíků, holubů, 
drůbeže, drobných hlodavců a skotu v zahradě Kulturního domu 

Bludov 3. a 4. září 2005

Otevřeno:
3. září od 8 do 18 hodin
4. září od 8 do 16 hodin

vstupné 20.- Kč, děti do 15 let zdarma
občerstvení, jihomoravská vína, kolo štěstí s živými zvířaty

Kalendář na rok 2006 /čtrnáctidenní, stolní, foto/ 
s bludovskými motivy 

v ceně 80.- Kč můžete zakoupit v Kulturním domě, 
Zámecké oranžérii, Zámecké cukrárně, v Trafice 

u zámku a v Drogerii Bludovská.

KALENDÁŘ
BLUDOVA

Junák - středisko Františka Pecháčka Bludov
zve všechny děti a jejich rodiče na divadelní pohádku

PRINC A LOUPEŽNICE,

kterou zahraje ochotnický divadelní soubor 
„Velká rodina“. Současně bude otevřena 
výstava skautských výrobků a dovedností. 
Příjďte se podívat do našich kluboven 
za zdravotním střediskem!

V sobotu 10. září od 18 hodin.
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Babička
V kulturním domě můžete zakoupit knihu B. 

Němcové  Babička
 s ilustracemi A. Kašpara za 268,- Kč

/vydáno v r. 1995 ke 140. výročí prvního 
vydání v r. 1855/.

KNIHA DININA /HERBJORG WASSMO/
strhující román skandinávské autorky je 
příběhem o zradě, vině, smutku, vášni a lásce. 
Na pozadí nádherné krajiny severního Norska 
19.století odkrývá vnitřní svět silné ženy, 
nadčasový svou niterností a upřímností.

JAK DALEKO K BABYLONU 
/JENNIFER JOHNSTONOVÁ/ 
je to příběh dvou irských chlapců, jejichž 
přátelství a společné vášni pro koně stojí 
v cestě třídní původ a náboženství.

KRÁLOVNA LETNÍ ZEMĚ /ROSALIND MILLES/ 
román se odehrává  ve středověké Británii, 
v 5.století n.l. Vychází ze známé legendy 
o Artušovi, králi všech Britů, a kouzelníku 
Merlinovi, pojaté však tentokrát ze zcela 
nového úhlu:celý příběh je neotřele líčen 
z pohledu mladičké Guenevere, královny
Letní země a pozdější choti krále Artuše.
BLEDĚMODRÝ KAVIÁR /SOŇA ŠTROBLOVÁ/ 
román nás zavádí do Nové Guineje, za hradbu 
neprostupné džungle, kde ještě dnes žijí lidé 
v chýších vysoko v korunách stromů....

ZA ČASU ŘEKY LÁSKY /ANDREI MAKINE/ 
román mistrně a vtipně popisuje, jak se 
do zapadlého kouta bývalého Sovětského 
svazu dostal Západ.Je knihou o dospívání, 
o probouzející se lásce a sexualitě, o síle 
přátelství a prolínání dvou odlišných kultur, 
světů a ideologií.

RICHENZA  /ANTONÍN POLÁCH/ 
román o životě královny Alžběty Rejčky.

A ZEMŘEŠ UKAMENOVÁNÍM 
/SAFÍJA HUSAJNÍ/ 
pravdivý příběh ženy odsouzené k smrti.
ZAVÁTÝ ŽIVOT  /JOSEF AUGUSTA/ 
povídky z pradávných časů s ilustracemi 
Zdeňka Buriana.

PO STOPÁCH ALEXANDRA VELIKÉHO 
/MARIE-THERÉZE DAVIDSONOVÁ/ 
epopej mladého Alexandra - vyprávění 
antických historiků-řecká a perská civilizace.

PRÁVNÍ RÁDCE PRO HOLKY I KLUKY 
/DAN HOLUBOV/ 
zákony k narozeninám.

PEPRMINTKY  /PATRICIA  SCHRODEROVÁ/ 
čtení pro dívky od 10 let.

POSMÍVAL SE KONIPÁSEK /JOSEF KAINAR/ 
leporelo pro nejmenší.

Holinková S.

Z  N O V Ý C H  
K N I H
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Farní knihovna nabízí
Apoštolové slovanští 1, 2, 3, 4: Snopek František

Dech minulosti: Nebeská Ilka

Dějiny sv. apoštolů slovanských: 

Jan Evangelista Bíly

Ochránci Evropy: Knox Jakub, Noé Virgil

Kdyby lásky neměl: Holková Marie

Slavnost svěcení a nast. arcib. Dr.A.C. Stojana:

Dolanský František

A.C. Stojan, život a dílo: Cinek František

Světlo z Beňova: Th. Dr. Šuránek Antonín

Farní knihovna je otevřená 

každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod.                     J.M.

Místní informační středisko v Kulturním domě Bludov 

nabízí návštěvníkům Bludova a  zájemcům o historii 
Bludova následující materiály:

• Pohlednice Bludova
• Mapa Bludova, Mapa rozhledny, Mapy okolí 
• Tričko se znakem Bludova
• Keramický znak Bludova 
• Poštovní známka se znakem Bludova
• Odznak se znakem Bludova 
• Povídky Země Děda Praděda 
• Knihy - Karel st. ze Žerotína a jeho doba

                    Karel st. ze Žerotína a Bludov
  A. Kašpar a Loštice

• Výrobky z nerostu Bludovit
• Turistické karty Olomouc Card

Kulturní dům Bludov nabízí 
maminkám na mateřské 

dovolené a jejich dětem možnost 
pravidelně se setkávat každé 

úterý dopoledne v MATEŘSKÉM 
CENTRU v Kulturním domě 

Bludov. 

• Zahájení v úterý 13. 9. 2005 
v 9:30 hodin

• Kontakt maminek a pohybová 
aktivita pro rodiče a předškolní děti, 

cvičení pro děti probíhá formou 
her a říkanek, rozvíjí pohybové 

schopnosti a napomáhá začlenění 
do kolektivu vrstevníků

• Ved. Miroslava Vykydalová

Vstup volný

Mateřské 
centrum

Česká pošta, s.p., Obvod 
Šumperk hledá v obci Bludov 

vhodné prostory k pronajmutí pro 
provoz pošty. 
Požadavky: 

přízemní prostory, rozloha 
cca 75-100m2, možnost příjezdu 
vozidel k objektu, poloha pokud 

možno ve středu obce. Bližší 
informace při osobním jednání.

Kontaktní adresa: 
Česká pošta, s.p.
Obvod Šumperk
Gen. Svobody 13
787 94 Šumperk
Tel.: 583 363 111
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 aneb proč je pro vaše dítě lepší skauting 
než počítačové hry 
 „Když jsme si svoje odpracovali, mohli 
jsme se připravit na naši první jízdu. Sestra 
Klíček si půjčila speciální holinky (tak spešl, 
že skoro nešly sundat) a mohli jsme vyrazit 
do protější jízdárny. Naším dnešním úkolem 
bylo naučit se rovnováze na koni. Ono se to 
nezdá, ale sednout si na koně jako dáma, jet 
pozpátku, nebo lehnout si přes koně jako mrtvý 
indián opravdu není tak jednoduché…“ 
 (ze zápisu Zuzky Novotné – sestry Okáče o 
výpravě skautek do jízdárny) 
 Spolu se začátkem školy zahajuje již 
17. ročník své činnosti po posledním obnovení 
i skautské středisko Františka Pecháčka 
v Bludově. Zatímco škola poskytuje dětem 
vzdělání, skauting působí na osobnostní rozvoj 
dětí a výchovou v kolektivu tak pomáhá 
doplnit dvojici rodina-škola. Podobně jako 
stolička potřebuje nejméně tři nohy, aby pevně 
stála, může skauting tvořit onen pomyslný třetí 
pilíř fyzického i psychického vývoje dítěte.  
 Skautská výchova probíhá odděleně pro 
jednotlivé věkové kategorie a pohlaví dětí. 
Nejmenší chlapci si říkají vlčata (zhruba 
odpovídá prvnímu stupni ZŠ), s vyšším 
věkem se pak stávají skauty (cca druhý 
stupeň ZŠ) a nakonec rovery (střední škola). 
U děvčat tyto kategorie korespondují s názvy 
světlušky, skautky a rangers. Pro každou 
věkovou kategorii chlapců i dívek je tak 
tvořen samostatný program, který ideálně 

naplňuje požadavky a zájmy členů a je 
schopen rozvíjet specifické schopnosti dětí 
přiměřeně k jejich věku. Už i prvňáčci mezi 
námi proto najdou své místo! Celý program 
je však vždy podřízen jedinému společnému 
cíli – podpořit všestranný rozvoj osobnosti a 
charakteru dětí. Naše aktivity proto zdaleka 
nekončí u rozdělávání ohně a stavby stanu. 
Dětem nabízíme různorodou škálu činností, 
aby si mohly samy vyzkoušet mnoho technik 
(od práce se dřevem až po keramiku či hudbu) 
nebo i sportů (od lyžování až po jízdu na koni) 
a samy tak mohly objevit a rozvíjet to, co je 
baví nejvíce a co jim jde nejlépe. Rozličnými 
hrami se snažíme posilovat učební schopnosti 
dětí (což jim následně pomáhá ve škole – ne 
náhodou nacházíme skautky a skauty mezi 
nejlepšími žáky tříd); rozšiřujeme dětem 
znalosti v oblastech, které škola nepokrývá či 
opomíjí. Účastí na výpravách se děti stávají 
samostatnějšími a schopnými postarat se 
samy o sebe; aktivním pohybem na čerstvém 
vzduchu napomáháme jejich zdravému 
tělesnému rozvoji. Jelikož skautský kolektiv 
se snaží ctít skautský zákon, jehož zásady 
odpovídají obecným zásadám soužití lidské 
společnosti, dětem přirozeně vštěpuje základní 
hodnoty a smysl pro pravidla. Vytvořená parta 
má na děti pozitivní vliv a kamarádství, která 
při skautské činnosti vznikají, bývají stálá. 
Pravidelnými charitativními akcemi se naše 
oddíly snaží pomáhat lidem, kteří to potřebují, 
a skauting tak zapojuje děti do aktivní 
občanské společnosti. 
Junák je nevýdělečná organizace, skautští 

činovníci vedou děti zcela dobrovolně a naše 
středisko se těší cenné podpoře naší obce, 
které si velmi vážíme a za niž děkujeme. 
Vaše dítě se proto může na naší činnosti 
podílet  za minimální registrační poplatek, 
který nepřevyšuje dvě stovky za celý rok. 
Zároveň však všichni skautští vedoucí 
musejí absolvovat kursy a získat povinnou 
kvalifikaci. U zkoušky prokazují znalosti, 
jež zahrnují kromě metodiky a pedagogiky i 
základy zdravovědy či psychologie. K vedení 
oddílu musí mít rovněž potvrzení od lékaře 
o zdravotní způsobilosti. Skautská organizace 
se tak snaží zajistit, aby vaše děti byly vždy 
v dobrých rukou. 
 Neváhejte proto a přiveďte své dítě k nám 
do skautského domu za zdravotním střediskem 
(nízká dlouhá budova). Na vývěsce brzy 
najdete termíny našich schůzek; kdybyste 
se chtěli více informovat, obraťte se na nás 
přímo: 

Jaroslav Petřík 
vůdce chlapeckého oddílu

tel: 605 551 815 
e-mail: australan@sendme.cz 

Ivana Novotná
vůdkyně dívčího oddílu 

tel: 775 978 764
e-mail: novotna-ivana@post.cz 

Stanislav Balík
vůdce střediska

tel.: 775 570 804

e-mail: balik@fss.muni.cz

Zase jsi u počítače ??? 

To nejlepší z naší loňské činnosti: 
 Kromě pravidelných schůzek, které bývají jedenkrát týdně, 
pořádáme zhruba jednou za čtrnáct dnů celodenní výpravu či jinou 
akci, během podzimních a jarních prázdnin pak i výpravy vícedenní. 
Každý pátek mohou starší děti navíc pracovat v dílně, kde vyráběním 
drobných výrobků rozvíjejí svoji manuální zručnost, šikovnost a umění 
zacházet s různými nástroji. Na fotce ručně vyrobené dřevěné lžíce

Humanitární akce – přispěli jsme např. dětem bez domova, nemocným 
leukémií; staré občany Bludova jsme potěšili tím, že jsme jim 
k Vánocům donesli domů světlo až z Betléma. Na fotce bludovští 
roveři a rangers umývají na benzince skla autům a vybírají dobrovolné 
příspěvky na nemocné leukémií

Sběr papíru a železného šrotu
 Pionýrská skupina Bludov pořádá v pátek 30. září 2005 
sběr papíru v zahradě za kulturním domem v době od 15 
do 18 hodin. 
 Odevzdávejte pouze svázaný papír. Textil se nevybírá.

 V sobotu 1. října 2005 bude proveden od 8 hod. sběr 
železného šrotu. Nachystejte železo před dům do 8 hod. 
Můžete využít i kontejnery, které budou přistaveny pod 
kostelem, v hasičském areálu a před obchodem u Nealka.

Bohuslav STRAKA

ZAHRADNICTVÍ
Plk. K.Hlásného 705, Bludov

přijímá od září objednávky na “VŠE SVATÉ” osobně

nebo na tel.: 603 786 430



Tobiáš KřížVáňová TerezaGahaiová Marie
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Foto J. Mašek

Podzimní výprava – jezdecký výcvik. Na fotce br. Hanes Zimní výprava – na běžkách do srdce Jeseníků na Rejvíz. Na fotce 
účastníci zimní výpravy před odjezdem

Výprava pod stany – Nízký Jeseník (Sovinec 
a Rešovské vodopády). Na fotce br. Kikin pod 
vodopádem

Zažíháme světýlko – některé výtvarné práce 
našich světlušek a vlčat byly vyhodnoceny 
jako nejlepší z celého kraje a postoupily 
do celostátního kola. Na fotce bludovské 
světlušky

Jaroslav Petřík - Australan

Svojsíkův závod – v celorepublikové soutěži 
skautů a skautek se chlapecká družina ukázala 
být třetí nejlepší družinou z celého okresu a 
děvčata byla pátá nejlepší. Na fotce bludovské 
skautky



Manželé Šulcovi s dcerou Amálií Manželé Švédovi se synem Josefem

Manželé Květenští se synem JanemManželé Glozovi s dcerou Natálií

Manželé Maturovi se synem Pavlem

Darja, dcera 
Martiny Hegerové
a Martina Schauera

Pecháčková KateřinaBaslerová Tereza
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Rok 1976, vítání třítisícího občana Bludova 
- manželé Schauerovi, syn Martin a předseda 

MNV Karel Plíhal
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TJ Sokol Bludov - oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé,
 Dovolte mi jménem oddílu kopané Vás 
seznámil s činností našeho oddílu v roce 2005. 
Výbor oddílu se schází pravidelně každé úterý 
v 19:00 hodin. 
Výbor tvoří:
- Luboš Hroch - předseda
- Luděk Březina mladší - sekretář
- Jiří Kulil, Lubomír Jáně, Robert Šebela, Jiří  
  Nejedlý, Radek Tyl, Petr Holinka a Luděk 
  Dvořák - členové výboru. 

Finanční prostředky pro oddíl zajišťuje Jarda 
Huf.
 Máme dvě družstva dospělých, při čemž 
družstvo A hraje 1.B třídu krajské soutěže, 
mužstvo B III. třídu okresní soutěže. Mužstvo 
A trénuje jako hlavní trenér Jirka Nejedlý 
a vedoucím mužstva je Karel Kubíček. B - 
mužstvo vede Robert Šebela. Naši dorostenci 
pod vedením Petra Holinky hrají krajskou 
soutěž 1.A třídy. O výchovu starších žáků se 
starají trenéři Luděk Dvořák a Antonín Breckl. 

Starší žáci hrají na okresní úrovni. Už od 
loňského roku pracujeme s těmito nejmenšími. 
Pod vedením Libora Krátkého a Mirka 
Dudychy jsme  je přihlásili do soutěže jako 
mini-přípravku.
 Vedle mistrovských utkání organizujeme 
přípravné turnaje. V letošním roce jsme 
organizovali dva memoriály. V neděli 
26. června se konal memoriál našeho 
dlouholetého předsedy p. Josefa Březiny. 
Vítězem se stalo družstvo Sokolu Lesnice, 
bludovští skončili druzí. Ten druhý se konal 
7. srpna na počest našeho dlouholetého 
brankáře  a kamaráda Zdeňka Štolce. Tento 
turnaj naši muži vyhráli. Bohužel vedle 
sportovních událostí jsme si připomněli výročí 
tragického úmrtí našeho nadějného dorostence 
Rosti Klimeše, který byl oporou našeho 
dorosteneckého družstva.
 Vedle sportovní činnosti se snažíme 
uspořádat pro naše příznivce a bludovskou 
veřejnost již tradiční fotbalový ples.
 V nejbližší době bychom chtěli s podporou 
obce dobudovat vlastní zdroj pitné vody, 

zkulturnit sociální zařízení a vymalovat
naše šatny. Dále musí být věnována vyšší 
pozornost našemu druhému tréninkovému 
hřišti.
 Činnost oddílu by nebyla možná bez 
pomoci našich partnerů. Vedle významné 
pomoci obce musíme poděkovat našim 
sponzorům jako je Bludovská a.s. (p.Březina 
František), p-Milan Hroch, Láďa Böser, ASD 
Software, s.r.o. (Honza Kotrle), AGREGA a 
PEUGEOT (Jirka Pavlík), Radek Sadil, Kedul 

(Luděk Březina) nebo DOLS (Láďa Šimek). 
Vedle hlavních sponzorů podporují náš oddíl 
i drobní podnikatelé jako je Franta Matějíček, 
Zdeněk Markovský nebo Jirka Kulil. Bez 
jejich pomoci bychom nebyli schopni zajistit 
kompletní fungování oddílu.
 Našim přáním je, aby si na naše mistrovská
a pohárová utkání našlo cestu více občanů 
Bludova.

Za výbor oddílu kopané
Lubomír Hroch, předseda. 

SPORTOVNÍ OZVĚNY

Tajenka z Bludovanu 6/2005 zní:

1.) MATASKA
2.) KOZELEK
3.) V UBOCE

Výherce :

Vylosována byla Kozáková Ludmila, 
ul.Školní, Bludov, která získává tričko 

obecního úřadu.Výherce si může tričko 
vyzvednout na OÚ Bludov.


