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l.0 let pěveckého sboru Canzonetta
Bludov

Pěveclcý sbor Canzonetta vznikl začátkem roku
199l s osmi zpěváky jako komorní sbor (s jediným
mužem). Za|oži|a jej a dosud vede Irena Sedláčková, ze
zbyvajicích členů zůstali Zdena Straková, Alena
Kubíčková, Lenka Černá, Ladislav Blecha.
Zauplynulých l0 letprošlo sborem celkem 52zpéváki.
V současné době tvoří sbor 22 členů.
Sbor se věnoval a stále věnuje především duchovní
hudbě z období baroka' ve svém repertoáru má však
i díla jiných hudebních směru' Velmi dobrá úroveň
Canzonetty je dílem systematické práce všech
nadšenců, kteří ve sboru působí. Zkouší jedenkrát

ýdně, před vystoupenímj eště častěji.
Nejvíce napilno má sbor v předvánočním čase'

Canzonetta založil'a dnes již mnohaletou tradici
adventních koncerťů, zpívání koled u vánočního stromu
na nádvoří zánku i oblíbených vánočních koncertů.
Výtěžek věnuje sbor na charitativní účely. Vystupuje
i při svátečních liturgických obřadech.
Nastudoval Ceskou mši vánočni lana Jakuba Ryby,
zejména pro štědrovečerní mši svatou v bludovském
kostele sv. Jiří.

Vystupuje na řadě koncer|ů nejen v Bludově, ale i
v jiných obcích či městech regionu. Canzonetta se však
úspěšně zúčastnila i hudebních přehlídek a festivalů
(Harantovské slavnosti na hradě Pecka v r.L999, již
pravidelně ''Walentův podzim v Bělotíně, Mezinárodní
festival duchovní hudby v Šumperku v r. 2000 aj.)
V červnu r. 2000 si sbor troufl zorganizovatbludovský
hudební festival, kteý byl pojmenován po dlouholetém
varhaníkovi, kapelníkovi a vychovateli mnoha
generací bludovských muzikantů Františku Pavlů.

Jelikož 1.ročník tohoto festivalu proběhl úspěšně a ke
spokojenosti publika i účinkujících, uskuteční se ietos
2. ročník tohoto festivalu a stane se pravidelnou
součástí bludovského hudebního života, na kÍerém má
Canzonetta, spolu s oživenou dechovou hudbou,
rozhodující podíl. Také letošní květen a červen obnáší
pro náš sbor pět důležiých vystoupení.6. května je to
jubilejní koncert v Bludově, 19' května od1iždí na
fest ival do Liberce, 9. června Se zúčastní
mezinárodního festivalu ''Svátky písní'' v olomouci,
16. červnapoÍádáZ. ročník festivalu F' Pavlů, 2I. června
si zazpiv á na''svátku hudby''.
Sbor spolupracuje i se základní a mateřskou školou
a poÍádá pro ně zejména v předvánočním období
ýchovné koncerty.

Poděkování patří všem, kteří činnost Canzonetty
podporují. Je to nejen obec' která poskytuje prostor pro
zkoušky a občasný finanční příspěvek' ale i další
sponzoři, diky nimž mohl byt uspořádán Festival
Františka Pavlů. Dík patří i všem posluchačům, kteří
navštěvují koncerý sboru a dokáži ocenit dobrou
hudbu, kteroujim přináší.

Nezbývá než poděkovat Canzonettě Bludov za
úspěšné pěstování české hudební tradice a popřát
dobrou mysl a radost do dalších let činnosti.

JIIDr. Josef Sedláček

K 10. výtočí vzniku pěveckého sboru pořádá
v neděli 6. května 2001 v 16 hodin

v kostele sv. Jiří svůj
Jubitejní koncert,

na kterém vystoupí jako host
Rapotínský chrámový sbor
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JARo vE SPoLEČNoSTI

Jaro je konečně tu. Lidé a samozřejmě i občané Bludova
probouzej í ze zimniho spánku své zahrádky . Začiná č,as prací, a|e
také radosti v podobě veselých rozkvetlých zaluádek a před-
zahrádek, které se stávají i naší chloubou. Všichni víme (jsou
samoďejmě Újimky)' co dá celoroční námahy a starostí udržet
pěkný vzhled i malé plochy kolem vlasbrího domku. Proto by si
každý občan Bludova mohl alespoň trochu vážit osečených
trávníku, vysázených květin a shomů v naší obci. Aby zeleň
kolem nás byla taková, jakou ji máme, za tím se skrývá spousta
lidské práce, peněz a nervů pracovníků společnosti obecní lesy.
Pro ty jaro v podstatě začalo dávno. JIž v únoru prováděli
prořezávku starých hodnotných ovocných stromů ve Františkově
aleji, na býva|éhráztrybníka ve Špalku, kde se ihned po vysázení
norných třešní projevila povaha minimálně jednoho občana
Bludova, kteý do rána znilč1ljeden ze šesti stromlď. Kéž by to
byla pouzejedna škoda, se kterou by se pracovníci obecních lesů
během roku setkali. vžď>,ť pět zaměstnanců skupiny údržby
zeleně se stará o 13 ha travnatých ploch' znichž asi polovina se
seče 6x za vegetaci, vysadí 600 ks balkónových rostlin do
truhlíků, které mají zkrášlovat záklaďní školu, mateřskou školu,
zdr av otní středi s ko' p enzion, zámek' Mimo okop áv ání a za|év ání
výsadeb se pracovníci stále točí kolem úklidu odpadků, kteréjsou
pořád a všude kolem nás. občané Bludova by si konečně mohli
začítvážít práce druhých a vést k tomu i své ratolesti. Je smutné
a alarmující' když rodiče vedou své děti přes trármík, i kdyŽ je tam
instalovaná zábrana, vodí své psí miláčky na procházky do parku
avůbecje nezajímá, co za sebou zanechávají. Zkuste někdo z Vás
pak síct t5rto znečištěné plochy!

Toto však nejsou jediné starosti společnosti obecních
lesů. Vždyť mimo to se starají o 66 ha obecního lesa, kde provádí
každoroční pěstební práce, které zahrnují ýsadby tisíce sazenic
lesních dřevin, ožínáni 4 ha porostů a těžbu 600 m3 ďeva. I tu se
setkáváme s českou povahou. Ve kteých kamnech praská obecní
ďíví?

obecní lesy mimo těchto dvou obslužných středisek
provozují zahradnictví a lesní školku. Není v žádném případě
jednoduché v dnešní době (přetlaku marketů) udržet provoz
zahradnické ýroby' Ve které vesnici mají takové zahradnictví, do
kterého přijíždějí zákaznicí ze širokého okolí, aby si zakoupili
květinové vazby oplývající nápaditostí a nevšedností, zeleninové
a květinové přísady zýběru minimálně 60 druhů. Doufáme' že
i bludovští občané budou stále více q4ržívat naše zahradnictví
atímpřispějí k dalšímurozvoji této sluŽby občanům.
Velice specifická je školkařská rrjnoba, kterou provozujeme na
4 ha. Ročně prodáváme velkoodběratelům na l0 tisíce kusů
sazenic lesních stromku. Mimo to se pracovníci školky zabyvají
pěstováním okrasných dřevin, qýsevem či řízkováním. Během
posledních dvou let bylo prodáno nepřeberné množství dřevin pro
ýsadby vodních toku a zahrad.Ie ažzarážejicí, že si přijíždějí do
naší školky pro Qrto okrasné dřeviny zákaznici z dalekého okolí
a bludovského občana tu přivítáme jen zřídka. Vždyť ceny našich
výpěstku j sou nesrovnatelné s nabídkami zásilkoých služeb.
Z nabidky vybíráme některé drutry kontejnerovaných sazenic,
které je možné vysazovat vpruběhu celého roku'
thuje 25 cm
borovice kleče

23,-Kč
24,-Kč

borovicečemá50cm 29,-Kč
Užvíte, občané, kam pro sazenice různých druhů ďevin,

kam pro kýičku na Den matek?
A nezapomeňte, Že ptftoda kolem nás je dar, kterého si máme
vážit,aletaké se o něho starat.

Za obecní lesy Bludov s.r.o.
MarieBalharová

Kácení stromů

Dnem 31. 3. skončilo období vegetačního klidu (l. l1. - 31.3.)'
kdy bylo možné kácet stromy. Proto žádá!Ín občany' aby se
informovali na odboru životního prostředí oU v Bludově, za
jakých podmínek je možné kácet i mimo toto období ( kdy
strom ohrožuje okolí, brání ýstavbě a pod. )

Odpady

Připomínám, že 5. 5.2001 (sobota) se uskuteční sběr plastů,
prosím občany, aby lahve zmačkali, zatáhli víčkem auložili do
igelitoých pýlů, které si mohou vyzvednout na obecním
úřadě Bludov. Žadam Vás, aby do pýlů nebyl dáván jiný
odpad než plasty (budou prováděny kontroly)|

Upozornění pro ty občany' kteří odkládají odpady na jiná
místa než jsou k tomu určena: Prosím a žádám Vás, abyste
konečně pochopili, na co slouží popelnice a kontejnery
a odpady do nich ukládali. Je až neuvěřitelné, co se opět při
jamím úklidu obce posbíralo odpadů. Zorganizova|i jsme z řad
dobrovolníkri hlídky' které budou v denní i noční dobu
procházet obcí a o těchto nezodpovědných občanech podají
informaci kompetentním orgánům' |ďeré zaháji s viníkem
správní řízení.

Myslím, že obec dostatečně zajišťuje likvidaci a svoz odpadů,
aby nemuselo ďocházetke znečišťování životního prostředí.

ochrana chráněných živočichů

V areálu Vlčí důl probíhá každoročně v dubnu vypouštění
a čištění bazénu, při kterém by špafuě dopadly žáby,které se
v koupališti najaře rozmnožují ijejichjiž nakladená vajíčka.
V sobotu 14. 4, 2oo| se proto uskutečnila akce ,,Žába,,, kdy
bylo vyloveno zbazéru asi 50 žabiček a několik set vajíček,
která jsme umístili do jiných lokalit (rybníček Gryngle,
Bartůřrlcuv rybník, tuňky pod bludovskou strání)' S úctou
a srdečně děkuji všem, kteří se této akce zučastnili a obětovali
svůj čas pro záchranu těchto malých užitečných zvířátek'

Všem Vám přej i hodně sluníčka.

Spozdravem

Změna provozních hodin

Z důvodu malé návštěvnosti veřejného internefu v Kulturním domě

Bludov ve večemích hodinách (18:00 - 21:00 hodin) ve středu a v pá.

tek, rozhodla rada obce na svém dubnovém zasedání zrušit tyto služby

pro veřejnost. Vkulturním domětedy zustává intemetpřístupný mimo

večerní hodiny v pracovní dny takto:

Pondělí: 10:00 - 16:00 hodin Útery: 10:00 - 12:00 hodin

Středa: 10:00 . 12:00 hodin Čtr,rtek: 10:00 - 17:00 hodin

Pátek: 10:00 - 12:00 hodin

V knihovně v době pttjčovóní knih, tj. úterý a čfurtek 12:30 - 17:30 hodin.

oÚ Bludov

Bludovan 2



6/TÁrr... tentokrát o moudrosti a vzdělání

r Tojebysýchlapík,kleýví,čehonedovede. Si lvan

o HledriJi člověk moudrost, je rozumný, myslí-li však, že ji našel, je blázen.

Atbitis

. Nikdy toho nechtěj moc vědět! Čím méně toho člověk ví, tím

snadněji se mu žije. vědění činí člověka svobodným, ale nešťastným.

Remargue
.Mu1 . í ' š s eq I nuč i t ; a b y spo zna1 .žc . áé1ov íš ' . . . : . . . . . .

: Montaigne

r Mgudnýje teq.kdose dovedeučií.od 
til,:x E TlSeton
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Děvecý sbor C^NZONÍTTÁ bludov pořádá
v sobotu 16. června 2001

2. ročník hudebního ťestivalu ťrantiška Pavlů

Úainto.ii.
1' GINEaÁCI Ústí n./orl.
2. C^pMťN Mohelnice
3. ̂ p8^NT Ďruntnl
4. DUCIN/uopItM Zabřeh
5' pó ó[VEpoMop^Vóricn UČmÍmK ZťlbÍeh
6. C^NzoNťTťÁ Bludov

ŽÁKo,I/s Kou
AKADEMT t

čttrtek3. froetna zool
zt 1-7:OO fro[in
Zdrnefrtsfuíoa

,lystoupížtÍci fraíeínbfr futrzú při
t(u[turnímdomě B[uíou

lg9l  -  2001
l0 let pěueckého sboru
CANZONETTA Bludott

Srdečně Uás zt/eme na náš

1,lt!|BI..|tE!NÍ. K'o.iN.cERT,
který se uskutečni

ť nedě|i 6.5.200l u l6:00 hod.
tt kostele sť. liři u Bludouě.

|ako host t/t4stoupÍ
CÍlttiululi sÚ!)r l í*til.utÍitu

Zveme všechny občany ke slavnostnímu
kladení věnců

v pondělí 7. května 2001 v 19:00 hodin
u Pomníku padlých v Bludově

u příležitosti oslav ukončení 2. světové vallql.

Čt. l.s. v 17:00 hod.

Pi-,.4.5. v 17:30 hod.

Ne 6.5. v 16:00 hod.

ú. ts.s. v 6:00 hod.

So. 19.5. v 15:00 hod.

Pá.25.5' v 14:00hod'

Ne 27.5.  v 15:00hod.

Pá' 1.6. v 15:00 hod.

So. 2.6. v 7:30 hod.

Ne. 3.6. v 17:00 hod.

Žákovská akademie - ZámekBludov

Zájezd d'o Moravského divadla olomouc na
'.Polská krev''

Jubilejní koncert CANZONETTY Bludov

Zájezd do Polska . Klodzko

(eště jsou volná místa)

Setkání šedesátníků

Setkání klubů důchodců

Kácení máje Vlčí důl

Setkríní sedmdesátnílni

Zájezd' do Zoo olomouc a do Mladečslcých

jeskyní

KPH koncert Kýarového kvarteta -

Zámek Bludov

ResÍi\UÍti\ce VtČi oŮt iJtuootl
Vás srdeěně zve

V NEDĚ[| 27. iQ/eIN,\ 2ool
nd

rActni mArr
ZačÓtek v 15 hodin v oreÓlu koupolišfě

K dobré pohodě hrď1e o zpívo Bludověnka
ObčerstvenÍ zajišfěno, vstupné dobrovolné



Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje.
Vkvětnu 2001 oslaví:
Markovslq Štěpán
Stonová Květoslava
Čejka Stanislav
Matura Jindřich
Jurásek Jaroslav
Kolomazníková Marie
Souralová Aloisie
Sadílek Josef
Sobotková Marie
Pregetová Ludmila
Soural Wadimír
Losová Anna
Doteželová Žofie
Novák Antonín
Preget Josef
Adamková Anna
Klimek Matouš
Čmakalová Jarmila
Kubíčková Magdalena

Plk. Karla Hlásného 67
Tř' A. Kašpara 362
8. května 235
Dr, Březiny 54I
Lózeňská 653
Hrabenovská 382
Příční 427
Tyršova 485
Dr, Březiny 425
Plk. Karla Hlásného 5 ]8
Tř. A. Kašpara 494
Tyršova 750
8, května 74
Na Hradě 228
Plk. Karla Hlásného 5]
8. května 66
8' května 588
Tř. A, Kašpara 149
Lázeňská 607

70
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
81
82
84
85
87
89
89
92

Muie Kolommíková

JosefSadílek Štěpán Milkovslcý

Muie Sobotková Vladinír Soual

W
Postaveno ku cti a chvále Boží
aneb Bludovské kap|ičltyl' sochy, kříže a boŽí muka

Sochy
Kamennou sochu Panny Marie Lurdské napodstavci na

křižovatce cest směrem na Postřelmov a na Sudkov vystavěl
na místě původních zďěných Božích muk roku 1896 rolník
z ép,73 Josef Matura. Původní Boží muka jsou zachycena na
již výše zmíněné mapě z roku 1741 - stály na samotném konci
dědiny, zaniml' jižnestálr žádný dům. Zřejmě z tohoto důvodu
jsou na mapě, jako jediná sakrální stavba (s ýimkou kostela
a Kostelíčka), zachyceny . značí|y totiž začátek a konec
vesnice. Na podstavci sochy je uveden nápis: ''oroduj za nás
svatá Boží rodičko. Ke cti a slávě Boží věnovala rodina Josefa
MaturyzBludova 1896""

Empírová socha sv. Jana Nepomuckého stávala dříve v
úhlu, lrteý tvoří cesta od Chromče do Šumperka a od
Postřelmova do Šumperka naproti záttlku. Socha pochází
zřejmě z roku 1818, kdy se obec 25, záÍí |8I8 zaváza|a
udržovat kamennou sochu na kamenném podstavci v dobrém
stavu. Roku 1889 byla nákladem Jana Martináka obnovena.
Bohatě zdobený \rysoký podstavec znázoňuje shození sv'
Jana Nepomuckého z pražského (dnes Karlova) mostu do
Vltavy' Vzadu je vytesáno zřetelně jedním kameníkem:
''Postaven 1 8 1 8 obnoven 1 8 8 9''. S ocha stála napr oti zárl;1<o až
do poloviny osmdesáých let dvacátého století, kdy byla
rozebrána a uložena u kostela. Tam byla po dvou letech
17. července l987 postavena, a sice najižní straně kostela.

U vchodu na prostranství okolo kostela ze severní strany
stojí vysoký kamenný sloup a na něm socha Nejsv. Tlojice.
Sloup, kteý stával u kostelíčka, byl v polovině 19. století
převezen a postaven u farního kostela. Majitelé gruntu čp. 36,
3J,38,39' 50, 52,5,7, l35 a 136 sezaváza|ireversem zeďne
4, bÍezna 1844, že budou udržovat sloup v dobrém stavu.
Revers však nebyl stejně jako všechny ostatní vtělen do
gruntovní knihy a nebyl proto uznáván. Vzadu na podstavcije

vysekán rok l850 a dále barvou namalován nápis: .'obnoven

r. 1 9 l 4 Jiří Gottwald Litovel''' Tento nápis by však měl bý i na
soše sv. Floriána, P. Marie, sv. Jana Nepomuckého a na
hlavním l<iiži na hřbitově, neboť všecbny byly v roce 1914
opraveny a po zlaceny ýmžzlatníkem.

Roku l 898 postavila výměnkářka Anna Vagnerová naproti
faře sochu sv. An-ny z bílého slezského firramoru. Socha, na
jejížvyďržování složila A. Vagnerová fond 100 korun (50 zl.),
byla na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1898
slavnostně posvěcena. Na podstavci ze stejného kamene jako
socha, je uvedeno: ''Sv. Anno oroduj za nás. Postaveno ku cti
a chvále Boží odAnny Vagnerové z Bludova l898''.

Není známo, kdo' kdy a proč nechal postavit sošku
sv. Floriána na homím konci. Ta nebyla dlouho církevně
posvěcena, neboť neexistoval fond najejí udržování. Až Jan
Martinák tento fond za|ožill, a tak byla socha roku 1886
posvěcena. Na čelní straně podstavce sochyje vysekán nápis:
''Svaý Floriáne oroduj za nás!'' Na bočních stranách se
na|ézaji ďv avelmi neumělé reliéff světců.

Na kraji lesa u cesty ke kostelíčku nechal na jaře roku 1898
někdo postavit sošku dobrého Pastýře z bilého slezského
rnramoru. Socha je spíše známa pod lidovým označením
Beránek. Protože se nevědělo, kdo nechal sochu postavit,
a tedy ani neustavil vydržovací fond, zůstala několik let
neposvěcena. V roce 1915 věnovala výměnkářka Františka
Minářová 100 korun na udržovací fond (říkalo se, že právě ona
se svým manželem Petrem Minářem, jenž byl v 1etech 1884 -
1 890 starostou obce - nechalapředtím sochupostavit), a takna
svátek Nanebevzetí Panny Marie 1 5. srpna 1 91 6 odpoledne po
sv. požehnání šel od kostela velhý pruvod a po kázáni
o dobrém Pasýři P. Karel Dřímal sochu posvětil. Na sloupu
pod soškou je umístěna tabulka s nápisem: ''Jestli chceš s Je-
žíšemvonné ruže|ámat, musíš se jako on tmí neobávat; s ním
snášej pokorně všechny ne libosti' za to ti popřeje nebeské
radosti''' Na podstavci lze spatřit vročení: l 898.

StanislavBalík ml.
pokračovánípříště
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Z kronilry obce Bludova
odedávna platí stará římská zásada ,,Historia magistra

vitae', (historie učitelkn života)' Znalost minulých událostí
umožňuje pochopit daleko lépe události současné, které jsou
těm minulým mnohdy tak podobné, Bohaým pramenem
bludovské historie jsou pamětní knihy vedené obecními
lcronikáři od 20. let tohoto století. Pro poučení i k zamyšlení
budeme občas publikovat ýňatlql z bludovské kronilcy.
kntokrátjde o něheré události z doby kolem roku ] 950 ..,

Irena Sedláčková

MatričníreferátMNV
od l.l. 1950 bylo zastaveno v ČSR dle ustanovení nově

vydaných zákonů úřední vedení matrik narozených,
zemřelých a manželských smluv církevními tňaďy a za-
vedeno civilní vedení těchto matrik většími místními
národními vybory mezí něžby| zaÍazen i MNV v Bludově
a určen mu obvod složený z obcí Bludov, Bohutín a Chromeč.

Současně stanoveno zákonem, že jsou v ČSR uznávány
jenom civilní sňatky uzavÍené před MNV a rovněž
ustanoveno, že církevní sňatek nesmí být proveden bez
předchozího uředního sňatku civilního.

Při MNV v Bludově byl zřizen v intencích shora
uvedeného zákona matriční referát, za|oženy nové matriční
knihy a ňzena sezďávaci místnost. Staré matriční knihy
zistaly zatímlchovány u farních úřadů církevních.

Pnmím matrikářem matričního referátu MNV v Blu-
dově byl ustanoven oNV v Šumperku zaměstnanec zdejšího
MNV Antonín Kotouč. Po něm byl pověřen vedením matrik
uředník MNV Josef Sedláček. Sezdávacím úředníkem je
předseda MNV, mocí svého úřadu. Zastupuje ho dle potřeby
místopředsedaMNV.

Pnmí sňatek u MNV v Bludově byl uzavřen 2l. ledna
1950. Nevěsta Marie Straková z Bludova, která si brala za
manžeIa N. Krobota z Postřelmůvka' obdržela od MNV
v Bludově jako dar k tomuto prrtrímu sňatku, vkladní knížku
na 5000,-Kč'

Posud všechny nevěsý při sňatcích zde uzavřených
přij aly příjmení ženichovo.

Skoro všichni novomanže|é ďávají se hned po provedení
civilního sňatku sezdati církevně v místním kostele. nebo
vkostelích okolních.

ZadobyiŘadoviíní faráře o. Koutného na zdejším farním
uřadě nebylo dovoleno oNV v Šumperku dáti se sezdati
círker,ně v koste|ev ýž den' kdy byl vykonán civilní sňatek na
MNV.

Pamětní listina v zámecké věži
Po menších opraváchnazámku v r. 1950 byla opravována

i jedna ze zámec|ých věží. Y její báni byly přitom na\ezeny
mince z prÚch dob vlády Frant. Josefa I. v Rak..Uhersku
apamětní listina. Ta však byla naprosto nečitelná, neboť písmo
na ní bylo úplně vybledlé. Klempířem Kronichem byla tam
vložena po provedené opravě nová paměbrí listina sepsaná
pisatelem této částí kroniky. Rovněž několik nyní platrrých
mincí bylo tam vloženo.

Zrušení ponocenství
Ve schůzi 9.5.195l usnesla se rada MNV v Bludově' na

pokyn oNV v Šumperku, zrušiti prastaré všude opomíjené,
v Bludově však stále se udržující placené ponocenství.

Posledním ponocným v Bludově byl Josef Čmakal'
vyučený řeznik. Zaponocování od l0 hod. večerní do 4 hod.
ranní dostával měsíčně l600.-Kč.

ZÍízení místního rozhlasu
Místní rozhlas, kteý měl sloužiti k oznamování úředních

zpráv a vyhlášek, ale i kultumímu poslání obecního zÍizení,
byl dán ponejprv do provozu v květnu 1948' od té doby
přestávábubnování po dědině na obecní buben.

Rozhlasové zařizení bylo namontováno firmou Jindřich
Langr (Elektra) v Bludově. Rozhlasová ústředna byla
umístěna v kanceláří místního niírodního ýboru v obecním
domě č. 33l a po dědině bylo namontováno 13 tlampačů na
střechách domů a na sloupech. Přístroje zakoupil Jindř. Langr
u firmy Ing. Haderka' Náměšť na Hané za 96.000 Kčs.
Instalace stála 42. 000'-Kčs.

V r. 195l po přestěhování MNV byla rozhlasová obecní
ústředna přemístěna k novým úřadovnám MNV v zámku.

Pnmím hlasatelem místního rozhlasu byl obecní zŤízenec
Ant' Kotouč. Propagačni politické přednášky rozhlasu v tomto
období konal kult. referent MNV v Bludově Augustin Kvapil,
zaměstnanecČSD.

Při montáži místního rozhlasu byla přemístěna též obecní
siréna se střechy chudobince na střechu obecního domu, č. 331.
Siréna na chudobinci byla pořízena německou obecní správou
v době okupace.

odstraňování soukromokapitalistického podnikání
v obchodech a živnostech

Zav edeni Íizeného státního hospodářství a uplatňování
zásad socialismu mělo za následek omezování a rušení
soukromokapitalistického podnikání.

V počtu obchodníků aj. živnostníku , na rnchŽ se tato
snaha nejdříve uplatnila, projelují se v Biudově do konce
r.l95l t5rto změny:

Ze soukromých obchodů se smíšeným zbožím (Krejčí,
Kvapil, Finger, Seidl' Hošek, Indra) 3 zank|y,3 byly združ-
stevněny v družstvo ' 'Pramen''. Družstevní obchod
''Vzáj emnost'' trvá nadále'

Ze dvou obchodů se sřižním zbožím jeden zanikl
(Holoubek), jedenbyl združstevněn (Tep.)

Ze 4ÍeznicLých obchodů l zaniklúmrtím majitele, 3 byly
združstevněny.

Z 8 hostinci (nádražni restaurace a restaurace '.'-
nečitelné-..není do nichzapočitána) zanikly čtyři. Krčma a na
zámečku dobrovolně. Národní dům a PaťaI z určeného
rozhodnutí, 4 hostince by|y zaÍazeny do komunálního
podniku.

Dva pekaři, zby|ípo osvobození, zrušili dobrovolně svoje
živnosti z odporu k združstevňováni, takže Bludov, kteý
miva| za|' republiky sedm pekařů, zťstávábez pekařské dílny
a bez pekaře. Veškero pečivo se sem dováží z družstevní
pekárny v Šumperku' Na někteých statcích selských se
v důsledku toho peče j eště chleba v domácí chlebové peci'

Zrušenby|též obchod Jana Pavlíka s černým dobytkem.
Zámečnl,cká dílna a správkáma kol a motocyklů Ant.

Krystkabyla majitelem zavřena a živnost odhlášena.
Klempíř Kronych se přihlásil do komunálních podniku.

Živrrost malíře a natěrače Špičky byla znršena. Bludov byl
v tomto odvětví odkázán Dotom na komunální oodnikv
v Šumperku. Pumpař Ifuypl je včleněn do komunálníhó
podniku.

Rovněž obchod papírem a psacími potřebami byl
združster.něn (Narpa.) Zmizeli i obchodníci ovocem.

Jako soukromí podnikatelé pracují tu ještě 2 kováři'
2 truhláÍi,l kolář, 1 klempíř a 1 krejčí' správkář. Soukromým
podnikem zistává posud obchod elektrotechnickými
potřebami, jehož majitel provozuje soukromou žiwost
elektromontérskou a osobní (autodoprava Gruzova).

Bludovan 5



DEN ZF-M.E
Den Země byl poprvé slaven z iniciativy americlcých

polititďr a studentu v r' |970 s cílem prosadit záIrLony na ochranu
životního prostředí. V České republice se Den Zemé zača|
oslavovatažvr. l990.

V loňském roce se oslavy konaly už
v 60 zemích světa a zúčastnilo se jich
n ě k o l i k  d e s í t e k  m i l i o n ů  l i d í .
Jednoznačně tedy narustá vědomí, že
životní prostředí člověka i celou planetu
je třeba chránit. V současnosti nás
ohrožují globální klimatické zmény,
zmenšení ozónové vrstvy, postup pouští,
kácení tropických pralesů atd. odhaduje
se, že kvůli těmto vlivům člověka derrně
vyhyne asi 100 rostlinných a Živočišných
druhů. Pokud by tento trend pokračoval,
zničili bychom do konce tohoto století
polovinu všech existujících druhů.

Člověk může konat dobré i zIé aie
na něm, co si vybere' Den Země v nás má posílit důvěru a naději,
Že je mohté žit la této planetě způsobem Života' kteý je dlouho
udržitelný a kteý respektuje právo na důstojný Život lídí (včetně
budoucích generací) i ostatních živých tvoru.

V našich místních podmínkách se můžeme alespoň
maličkostmi připojit k těmto aktivitám. Již řadu let organizuje
obecní uřad Bludov svoz plastu, abychom si nimi nemuseli plnit

;

popelnice čije dokonce pálit nebo odhazovat někam do křoví, s
čimž se, bohuŽel, ještě někdy setkáváme. V těchto dnech se v
kultumím domě uskutečnila výstavka vyroblni z recyklovaných
plagťů. Firma MOSEV olomouc zde představila výrobky ze
směsných plastů získaných recyklací. Výrobky jsou určeny k

použití v exteriérech jako stavební
a montáárí prvky pro vyrobu
plotů, laveček, pískovišť'.. všude
tam, kde se požaduje ďouhodobá
trvanlivost bez nubrosti údržby. Na
výstavě se prezentovaly i firmy
zabývajicí se likvidací odpadů
( E K O - U N I M E D  M e d l o v
a Recykling park Šumperk).

K letošnímu Dni Země
uspořádala bludovská mateřská
škola v pátek 20. dubna tradiční
akci ''Nelením-zelením''. Děti se
seznámily s ukrízkami suchých
vazeb květin anazalradě vysadily
spolu s rodiči jabloně a okrasné
keře.

ZáHadní škola naplánovala a přiravila brigádu dětí z celé
školy na 30. dubna za účelem vyčištění někteých míst a ziíkoutí
vBludově.

Zá|eží jel nanás, v jakých podnínkách budeme žit a co zde
zanecháme pro svoje děti a budoucí generace.

J. Divišová

v ,

UPOZORNENI

KaŽdý rok je situace stejná. Termín zápisu do

mateřské školy na noý školní rok je zveřejněn v Bludovanu

a plakáry v obci. PÍicházi všakjen část rodičů s dětmi, ostatní

piicházejí až v pruběhu roku s žádostí o umístění z důvodu

nástupu matky do práce, na doporučení dětské lékařky nebo

z potřeby umístit dítě mezi wstevníky atd. Vždy jsme podle

možností vychríael i vsříc.

Po dubnovém zápisuna školní rok 200l/2 v důsledku

nízkého počtu zapsaných dětí dojde pravděpodobně ke

snížení počtu fiíd. V tomto případě nebudou nezapsané děti

přijaý v pruběhu roku, tzn, do I, záÍi 2002.

Toto upozornění píši proto, aby si rodiče znovu

rozmysleli potřebu umístit dítě do mateřské školy a využili

možnosti prodlouženého termínu zápisu do 25. května 2001'

Přihlášky mohou podat na docházku dopolední bez oběda,

dopolední s obědem a celodenní. Docházet mohou i děti

maminek na mateřské dovolené s mladším dítětem. Tři

dny v měsíci může docházet dítě, na které pobírá matka

státní příspěvek bez j eho krácení.

MarieTichá
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I{ULTURNI DU/N BLUDOV

ffi pořódó zájezd pro děti o rodíče do

S<lbota 2.

oďiezd v 7.30 hod.

čenma 2001
od kulturního domu

Cena za cestu o vstupné do Zoo o jeskyní

o důchodci 72o,. Kč

dospě|í 150,- Kč

Přih|ášky v KD B[IDO/. Možno přih|ósít i děti sonostotně

(dozor zoj ištěn), mohcu se př ih|ósiŤ i pouze dospě|í.



KOSMETICKE STUDIO
Pracovní doba:
Po zavřeno
Út 8:00 - I2:00, I3:00 - ]8:00, I8.'00 - 20:00 dle objednávek
.sÍ 8:00 - 12:00. 13:00. 17.'00
Čt 13:00 - t7:00
Pó 8:00 - 12:00, 13:00 - ]6:00
Telefon: 0649/28 30 60, mobil: 0607/75 06 35
Kosmetické stuilio vtÍs zve na dvě novinlq:
a) Depilaci nohou
b) Celkové ošetření rukou a nohou přírodním extrahem TEÁTEREEOIL,

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Polska
KLODZKO

v úteý 15. května 200l,
odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

cena 110,. Kě (přihlášky v kulturním domě)

HuIturnídŮm B|udov
oořÓdÓ zóiazd V Sobotu l Ó. čorvno 20Ol do

úouTÚ NRD DGsNou
(proh | ídko přačarpÓvoc í v od n( a|oktrÓrn g Dl ouhá Stró nž)

R v€tKÝCH toslN
(nÓvštěvo ruční pcrpírnq)

odjazd v 8:l 5 hodin od HD, concr l30,- Hč
(přih|óšk9 v kuIturním domě)

PRoDEJE V KULIURNÍM DoMĚ BLUDoV:
Po 7.5. od 10:00 hodin - textil
St 16.5. od 10:00 hodin - levnÝ textil

nab'ízí k prodeji staÝební materiál a ekologické barvy.
Firma Stavomal. Kropáčová E.

; . i ;  w

UrcWCNO:

Po . Pá 8:00-16:30 hod.
So 8:00-11:00 hod.

PÍ,ó.d n.á.sén'ďúáiív.areá1uÁg1e.gya.s.
(ťe'd i ulice Špakové zaŽ,Óin1

Tel:0649/23 8221,
po pracovtlí době 0649n3 86 46.

I ů proti
ovate|e psů, Že dne

vakcinace psů proti VZTEKLINE, která je
zákona č. 166/99 Sb. o veterinární péči a prováděc
vyh|ášky č. 286/99 Sb. povinná.
Vakcinujíse psiod stáří3 měsíců.
Cena zavakcinaci je 80,- Kč.
Harmonogram vakci nace:
B|udov, u zámku v 7:30 - 8:30 hodin.
B|udov, Že|ezniční zastávka v 8:35 . 8:45 hodin'

PI ONYRSKA SKUPI I,IA B IUDOV
NABÍZÍJEšrĚ NEKInK vnlNýcq Ív||sr D0 IETNÍHI
0ĚrsrÉao TÁBIRA, KIERý sE KnNÁ vE DNEnH

27, cERvENcE . ó' flRPNA 200|
v HyNčtc|cH ruD suštv1u, 1ENA 2000,. Kč,

pilaúšry V KUnURNIÍq| DunE BuDlv, TEL, 238|77,
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Stolní tenis

Skončila sezona 2000-2001. oddíl stolního tenisu měl
v soutěŽích tři družstva muŽů, jedno druŽstvo mladších a jedno
družstvo staršíchžáku.

Družstvo ''A'', které hraje okresní přebor I. třídy, skončilo v ta-
bulce na pátém místě. Je to proti minulým rolcum horší umístění,
které má však objektivní příčiny' Z ýmu odešel Roman Daněk,
kteý nyní pracuj e v Praze a bydlí v Hradci Králové. Do Šumperka
přestoupil Jirka Luňáček. Celou drulrou polovinu sezóny nemohl
hrát Pavel Srb, liÍeý měl po operaci, a nríhradníci z ''B'' družstva
ho plně nenahradili.

''B'' družstvo hrající okresní přebor II' třídy s náskokem
vyhrálo celou soutěž a za celou sezónu prohrálo jen dva zápasy,
V příštím ročníku má pak jako vítěz právo postoupit do okresního
přeboru I. třídy. Má to ale háček. V okresním přeboru |' tÍidy jíž
hraje ''A'' družstvo a dvě družstva v jedné soutěži musí mít zvlášť
svoji soupisku, což ntamená mít alespoň deset aŽ dvanáct
vyrovnaných hÍáčů. ''B'' družstvo hrávalo v sestavě: Pepa
Sedláček, Jirka Nejedlý, Zdenek Andrle, Laďa Kramár, Pepa
Brokeš a některé zápasy odehrál i Jirka Hlásný.

'.C'' družstvo hrálo okresní soutěž a umístilo se na velmi
pěkném 2. místě. Potěšitelné je zv|áště to, že někleré zápasy mohli.oa.nat 

i nadějní Žáci @etr Sigl, Laďa Shašil a Mat^ěj černý).
Mužstvo nastupovalo v sestavě: Laďa Kramár, Jirka Nejedlý,
Michal Agachi, Jirka Hlásný.

Radost mi také dě|a1i žáci. Dokonce mladších žžki začalr,o
chodit tolik, že jsem je musel rozdělit na mladší začínajicí
a mladší pokročilé. Hrají také děvčata (Terezka Brokešová,
Markétka Balharová, Lucka Gronychová). Nyní je třeba, aby žáci
vydrŽeli a řádně trénovali.

Mladší i starší žácí se zúčastňovali bodovacích turnajů,
okresních přeborujednotlivců i družstev. V mladších žácichbyl
nejlepší Milan Janíček, zlepšil se Laďa Kramár a Vašek Tempír.
Největší úspěch dosáhli mladší žáci v soutěŽi družstev, kde se
umístili na velmi pěkném třetím místě v okrese'

Ve starších Žácich se nejlépe umístil v bodovacích turnajích
Petr Sigl, kteý skončil na šestém místě v okrese, Laďa Snašil

obsadil osmé místo. Nejlépe skončili starší žáci v soutěži
družstev, kde na turnaji, kteý se konal u nás v Bludově, obsadili
v sestavě: Petr Sigl, Láďa Shašil a Matěj Cemý krásné druhé
místo.

Na ukončení sezóny byl 7. dubna uspořádán turnaj žáků ve
všech kategoriích. V kategorii mladších žáki, začinajících ve
stolnětenisové dovednosti, se na prvním místě umístila a z|atou
medaili ziska|a Markétka Balharová. Sříbmou medaili získa|a
Terezka Brokešová a bronzovou Lucka Gronychová. Na čtvrtém
a pátém místě skončili Martin Horák a Horrza Gronych, kteří
dostali diplom.

V mladších žácích s ořehledem whrál Milan Janíček. druhé
místo obsadil Honza Ra6enseifuer a,třetí byl Pavel Janiček, ti
dostali zlatou, sříbmou a bronzovou medaili a diplomy. Na
čtvrtém místě byl Laďa Kramár' páý Vašek Tempír a šesý Michal
Stmad, kteří dostali diplomy'

VturnajistaršíchžákizvítěziIaztatoumedailizískalPetrSigl,
stříbrnou Láďa Strašil a bronzovou Vašek Flídr. Na čtwtém místě
skončil Matěj Čemý a páý by| Rosťa Klimeš,I<teÍi ziska\t za
umístění diplomy. Byl to velmi zdaŤi|ý tumaj' kteý zakončil
vcelku úspěšnou sezonu žáku. S trénoviíním seještě neskončilo
a jednou ýdně nacvičujeme servisy a tech-niku úderu.

Co nás však v uplynulé sezóně trápilo nejvíce, bylo vytápění
herny stolního tenisu. I přes velkou snahu a obětavost pana
Weisera, kteý má na starosti topení, byla v hemě teplota 10oC
a někdy i méně. Topení v sokolovně je jiŽ několik desítek let staré
a potřebovalo by pořádnou rekonstrukci nebo udělat topení nové.
Hlavně levá větev, která výápí hernu stolního tenisu a sál' je ve
velmi špatném stavu' Rekonstrukce nebo nové topení stojí hodně
peněz a Sokol na opravu topení peníze nemá. Proto prosím
všechny podnikatele a příznivce sportu, jestli by nemohli
poskýnout nějaký peněžní příspěvek na opravu nebo nové topení
v sokolovně. Je přece lepší, aby vaše děti chodili cvičit
a sportovat, než Í:rávit volný čas kouřením, pitím nebo
droeováním.

Andrle Zďeněk
předseda oddílu ST

a trenér m|áďeže

Starší žáci

Mladší žáci pokočilí

Budoucnost bludovského stolniho tenisu

Mladší žáci ažikyné zač,najíc|
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