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BLUDoVŠTí RoDÁcl
2001 ZDARMA

Uplynulý měsíc říjen hraje v historii Bludova
Yelkou roli. V tomto měsíci se totiž v Bludově narodilo
hned několikvýznamných a známých osobností.

Rovných 110Iet upIynulo od narození
PhDr .  Bohus lava  lndry .  k te rý
se narodilvBludově 5.říina 1891.

Vystudoval Gymnazium v Zá-
břehu. Z l. světové války se wátil jako
důstojník a ve vojenské službě zůstal aŽ do
doby Mnichova. Během německé okupace
působil v odbojovém hnutí' Zemřel ve vě-
ku 60 let v Pánově u Brna.

Po celý život se věnoval sbírání
iidových písní moravslcých a slezských,
jen ze severní Moravy jich shromáždil více
jak tisíc. Častjich vydal ve sbírce''Severomoravská lidovápíseň''
. ZabývaI se ale i uchováním lidoých pověstí - ýsledkem této
jeho práce-je.kniha''Severomoravské pověsti a zkazky'', která
byla vydána v roce|932 aznovu v roce 2000.

Ve 30. letech měl Bohuslav Indra dokonce svoji
pravidelnou relaci v brněnském rozhlase s názvem
''Severomoravské večery''.

Další kulaté . 90. yýroěí narození
se vztahuje ke Karlu Hlásnému.

Kare l  H1ásný se narodi l
22. Ťijna l91l v Bludově. V letech
|934 -|939byl důstojníkem čs. armády.
V r. 1939 odešel ilegá|ně do zahraniční.
V letech |939 - |943 byl příslušníkem
čs. vojska ve Francii a Anglii a od října
1943 příslušníkem čs. vojska v SSSR.

Byl vyznamenán řádem SNP
1. třídy (1945), Čs. válečným křížem

(třikÍá|' Za chrabrost (dvakrát), Za zásluhy l. stupně,
Cs. vojenskoupamětní medailí se štítkem Francie, Velké Británie
a Sovětského svazu a Řádem parýzánské hvězdy II. třídy.

V letech 1945 -L947 byl vysolcým důstojníkem generálního
štábu naší armády. Před hrozící politickou perzekucí uniknul
v listopadu 1948 do emigrace a pak po dobu dvaceti sedmi let
(|952 - 1979) působil zpočátku jako instruktor a později jako
profesor na Federální vojenské jarykové škole v kalifornském
Monterey, kde vyrrčoval česlcý jazyk.

Karel Hlásný zemřel 20.1|.|982. Byl pochován s vojenskými
poctami' Stalo se tak daleko za mořem, protože doma hrdinové
nemívali na ružích ustláno. Roku 1990 bvl rehabilitován

a in memoriam poqýšen na plukovníka.

22. října už uplynu|o 180let narozeníRudolÍa Kašpara.
Byl jedním ze zakladatelů moravské přírodovědy.

Narodil se v Bludově 22. října l 82 1, studoval na gymn áziu a pak
na Teologické fakultě v olomouci. V roce l846 byl vysvěcen na
kněze. Po krátkém působení v Holešově se stal učitelem
přírodních věd v kroměřížském arcibiskupském semináři,
pozdějším gymnáziu. Tam vybudoval na svou dobu
pozoruhodnou sbírku přírodnin. Z jeho odborné přírodovědné
práce nutno uvést zajímavou studii ,'Bludovit neboli tak zvaná
homina silochroitová, nerosty a geologické poměry v okolí
Bludova'' ( l885 ). V okolí Bludova se nalézáta|ďit naze|ena|ý až
bělaý' nerost s hnědými a červenými krystaly granátu hesonitu,
tzv. ''bludovit'', jehož název nawhl právě Rudolf Kašpar v roce
1884. Jeden kámen byl vsirzen do základů Národního divadla
vPraze,

Zbýek života pak strávil v Bludově, kde také 29. čer-
vence l 896 zemřel.

V neposlední řadě sem patří i PhDr.
Jan B řez ina ,  h i s to r ik .  k te rý
se narodiI 23. října 1877.

Historik obce Bludova, historik
severomoravského regionu a také fyzik
a matematik, to vše byl PhDr. Jan
Březina, ÍIarozerlý 23, Íijna 1877 v dom-
kučp.162.

V roce 1909 byl promován na
doktora filozofie na Karlově univerzitě
a až d,o počátku předmnichovské
republiky působil jako středoškolshý
profesor v olomouci, Přerově a Prostějově. od roku 1920 sejeho
trvalým působištěm i místem zaslouŽeného odpočinku stala
Praha.

Po celý život se věnoval vlastivědnému bádání, jehož
výsledkem jsou dodnes ceněná díla, která vyšla v edici
''Vlastivěda moravskátt a to ''Šumperský, staroměstský a vízm.
berský okres'',,,Zábíežsko v období feudalismu do roku 1848'.
a''Politický okres šumperský''.

Y roce1927 byly vydríny Březinovy ''Paměti obce Bludova.',
které se staly základním pramenem pomríní historie naší obce již
pro několik generací čtenářů. Březinův text doprovoďly půvabné
ilustrace dalšího bludovského rodáka Adolfa Kašpara,
zachycující nejzajímavější místa v Bludově a okolí (zámek,
Kostelíček, hostinec ''Na Zámečku'' a další).

Důkazem přátelství obou rodiíků je i Březinův text''Bludovskýrodákvzpomíná'' z roku l935.
JarmilaDivišová
AlenaBerková



Usnesení z iednání zastupitelstva
obce ě. 20 konaného dne 29' ío. 2ooí
v Kulturním domě Bludov

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
253 /Z/ 0| - zprávu o kontrole úkolů
254/Z/0| - rezignaci ing. Petra Kuby na funkci člena
zastupitelstva obce z důvodu změny trvalého bydliště

Zastupitelstvo obce souhlasí:
z55lzl0| . s prodejem pozemku p.č. 1858 v k.ú. Bludov
manželům Ing. Josefu a Ing. Janě Ječmínkovým za
symbolickou kupní cenu 1 ,- Kč za těchto podmínek:
a)manželé Ječmínkovi ňidive prospěch obce věcné břemeno

zachování a udržování odvodňovacího kanálu na tomto
pozemku

b)manželé Ječmínkovi a jejich právní nástupci mohou provádět
případné úpravy odvodňovacího kanálu a propustku pod
hrazíjen s předchozím souhlasem obce

c)naklady spojené s převodem vlashictví a daň' z převodu
nemovito stí uhr adi manže|é Ječmínkovi

256/Z/0| - s uzavřením smlouvy o zřizeni věcního břemene
mezi obcí Bludov a mezi manželi Ing. Josefem a Andreou
Brokešovými, býem Bludov, Školní 848, kterou bude ďízeno
věcné břemeno ve prospěch vlastníka p.č. 96/1v k.ú. Bludov
vůči vlastníkovi p.č. 95 v k.ú. Bludov spočívající v uložení
dešťové kanalizace odvádějící dešťovou vodu z p.č. 96i l přes
p.č. 95 včebrě zaústění do dešťové karn|izace manželů
Brokešoých, ato zajednorázovou úlradu 20.000,- Kč.
z51 lZ/0| . s bezuplatným převodem pozemku p.č. 798 zabrada,
o výměře |924n2v k.ú. Bludov, z Pozemkového fondu ČR do
vlasfirictví obce
258lzl0| - s prodejem p ,č.832/2vk.i. Bludov o výměře 33 m2
panu Vincenci Čmakalovi za kupní cenu 1 650,- Kč
259lzl0| - s přistoupením obce k ,'Dohodě 160 obcí severní
Moravy'' ze dne 8.6.2000 o společném postupu při prodeji
plynovodních sítí a s Memorandem o dohodě mezi SMP a.s.
ostrava a zájmovym sdružením obcí severní Moravy ze dne
11 .10 .2000
260/Z/0| - souhlasí s tím, aby rada obce dojednala prodej II a III
etapy plynofftace obce SMP a.s. podle pravidel stanovených
schválenýmmemorandem

Zastupitelstvo neschvaluj e :
26IlZ/0| . pfistoupení obce Bludov ke Svazku obcí
mikroregionu Hanušovicko

Zastupitelstvo obce schvaluj e:
262lz/0I - ryrávu o činnosti rady obce od 3.9.200l do
29.10.2001
263/Z10| - zprávu o hospodďení obce k 30.9.2001
264lz1 0| . následující rozpočtové změny:

Na straně příjmové:
dotace na akci ''Rekonstrukce oranžerie''
dotace na akci
''Úprava příjezdu k zámku a oranžerii''

dotaci na akci ''Habeš - zalesnění''
doplatek kupní ceny za akcie SME a.s.
doplatek nájemného za proná1em pískovny
prodej materiálu

1,307'000,- Kč

1,070.000,- Kč
312.000'- Kč
538.000,. Kč
200.000,- Kč
189'000'- Kč

Báiffi
Etrc

ffi

Na straně qýdajové:
rekonstrukce Orarňerie
úprava příjezdu k zámku a oranžerii
akce ''Habeš - zalesnění''
úspora ýdajů na inž' sítě
akce radnice

2'4l5.000'- Kč
2,142.000,.Kč

368.000'- Kč
-650.000'- Kč
-500.000'- Kč

P oznámka : uv e d eny j s ou j en p oložIq, Ict er é m aj í v ěcný ýznam,
zastupitelstvo schválilo i další účetěformólní změny

265/Z/0| . bezuplatný převod pozemku vyznačených na
připojeném geometrickém plánu jejich vlastníky - stavebníky
v lokalitě Kostelní wch do vlastnictví obce
266lz10| - koupi p.č,. 236312, omá půda, o výměře |74 rrů,
v k.ú. Bludov od Jana Matějíčka za dohodnutou kupní cenu ve
výši 150'- Kč/m2 s tím, že stavebníci z lokality Kostelní vrch
poskytrrou obci dar v celkové ýši 1 1.3 l 0,- Kč
267 lZ/01 - přehled předpokládaných investičních ýdajů obce
doroku2010 s vypuštěnímbodů3 a4
268lz10| - zastupitelstvo obce odvolává Ing. Petra Kubu
z funkce předsedy Finančního ýboru z důvodu zánik:tt
mandátu člena zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce jmenuje:
269lz10| - Danušku Hojgrovou, bytem Bludov, Jana Žtr*-y ttl ,
přísedící okresního soudu Šumperkpro funkční období 2002.
2005
27 0 / Z/ 0 | - Ing. Pavla Stona předsedou finančního ýboru

Zapisovatel : Gabriela Svatoňová

ověřovatelé: Mgr.VladimírVlček
ZdeněkMarkovslcý

Ing. Pavel Ston
místostarosta

JUDr. Josef Sedláček
starosta

I

Sběr plastů
V sobotu l0. 11. 200l se uskuteční svoz plastů. Žáďáme

občany, aby pýle s plasý nachystali před své domy v sobotu na
sedmou hoďinuranní.

Svoz budou provádět 2 skupiny již od 7.00 hodin. Upozoňuji,
že se ria místa, kudy projedou, nebudou zrow wacet! Dá|e vás žódóm'
a to velmi důrazně, aby do pýlů nebyl dávtírtt jiný komunální odpad.
Plasty jsou totiž předávrány ke zpracování a nesmí proto obsahova
žádné jiné slžky. Nesmí bý znečištěny nebezpečnými látkami (např'
oleji' ředidly' jedy, barvami, odbarvovači).

Při sběru budeme provádět namátkové kontroly a při zjištění,
že je do pytlů dávánjiný odpad nežje určeno , nebude odvezen. Pýle si
můŽete vyzvednout na oU v Bludově'

Děkuji za spolupráci.
,ý, Tolarová Hana.fý', 

odbo. životního prostředír\y:)
I

obecní úřad nabízí zadarmo okenní křídla
ze Staré školy. odebrat je můžete od
oranžerie ve dnech 7 -9.11.2001.
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PozUÁilItA IuA t|sToPAo 200|
So 3.11. 14 hodi" FOTRC l l l
Út 6.:11. 17 hodin Zdravotní přednáška
P! 9.11 . 19 hodin Koncert skupiny Mňága a Žd,orp
Ut 13.11. 1B hodin Přednáška Ing. Hromka.'one brain''
Ne 1B.1 1 . 15 hodin Divadelní pohádka ''Kouzelný kób;óie.'
Ne 18.11. 17 hodin Koncert KPH . zámek
Čt 22.11. 9 hodin Kultura školám Miloš Nesvadba
Pá 23.11. 16 hodin Dětská diikotéka s Tomášem |urkou
So 24.11. 6 hodin Záiezd do Potska
Ne 2.12. 14 hodin Miku|ášská besídká É'ó děti se ikúpiňou

POZUANKA
na zaiímalou přednášku pana Kot/áěe,

Dne 6. listopadu 200|, úterý o 17 hodin,
Kultarni dúm BLUDOU

kogram:
. Zdraft sfreoo kliě ke zdraui

Rakouina t|ustého střetta nemoc dneška !
. Proč trpiue nemocemi jako jsou:

chřipkq, angínq, nachlazeni, úrózg, a|ergie apod.
. Not,é a úěinné formg léčeni. A|ternatiuni

přirodni |éčeni
. Na záaěr beseda s poradnou k řešení

zdrafuuich potÍži účasnÍkú přednáškg

srdečně Uós zle
KuLTuRNi aua a BLnD,Í/Ě

Ustupné dobrotlolné.

Pávla Nováka
So 8.12. 14 hodin ii"alerirniLutas.U beseda pro drichoJce

|(ulturní důrn El|udov

vó.s zve na

|| l .  ročaík přolr lídky děŤských a m|ádaŽaickýoh kapo|

a  j odno t l i v ců  go  z amĚ řg í ím  na  f o l k ov á ,  ř . amPsk á

a coqnt.Y sk|adby 3 názvem

IřoTFl(c lrr-
sot>ota 3- l i s fopodu zOOt

ve L 4 lrodin

.  D . v áéká  gou+ěž

-  obě6 r s l v g í í
-  HosÍá :  05  &  R . déóok  z e  šumpe r ka

a J i ří Miže

-  vsŤUPné zo._ |<č =

1
Kruh přátelhudbv při Kulturním domě Bludov
Vászvennédě,lii181l:lÍ.sffi áďtlilý:;:||:.fr .ó,.ď!É

na konceřt PEARL TRIA na zámku

...:: :frum- n :HáýÍr @nkát.Já$ďhšk4iihidébhí,
Fp,o,l één oi št j eiadše ia u rop ágátd rpio u.ěé ské h udby)

Bohumil Smejkail - housle (ýrofesor hiý ni,a housle
.ll::l... 

.l:.:. a..komorní hry na JAMU) .!... .;... .:::::.....-..
.. AiiÓnín G-ál"..ÝÍa:]oncéilo @n Pearltria
.............]. .á. Bóhémíá.cláŠslc..Qúarte|}

V progr7mu uslyšÍte skladby J. Haydnai,, P'l.
Cajkovského, A. Dvořáka atd.

Ve dnech 24.1 1 . až 2. 1 2, 2001 se na zámku v Bludově uskuteční výstava tamější rodačky,
malířky Věry Kubík-Kdolské. ,qutorka, která absolvovala v,ýtvarné školy v Bruntále a
v olomouci, pracovala řadu let v pražském podniku Umělecká řemesla, kde ve spolupráCi
s mnoha předními výtvarnky realizovala sklomalbu a mozaiky, Její vlastní malířská tvorba
vychází především z realistických tradic českého výtvarného umění, Nejča'stějšími náměty
jejích obrazŮ je krajina, na výstavách se ale často prezentovala i zobrazováním pražských
motivŮ, zátiší i květin. Autorka vystavovala v mnoha zemích, kupřkladu v Rakousku, sRN,
Švýcarsku a její práce se dostaly do sbírek i v USA a Japonsku. Vernisáž výstavy, pro kterou
malířka připravila výběr obrazŮ z poslední doby, se uskuteční v sobotu 24.11,
2001 v 16 hodin na zámku Bludov.

PhDr. Dušan Sedláček

Kč

KoncerŤ skuping

sFlÁ9LLžnon.o

V Ku|Ťurnírn dorně v BludÓvě
Pátek 9" íistopadu v 19 hodin

o nosié -.l,pl.ČI, coNr.f,ssloN
r olrčerstvcní

r *|osovate|rró vstupenky (l. cenl mobi|ní te|eťon)

Prodej vsfupenek v KD v den koncerŤu od lB hodin.
Vstupné |25'- Kč

Bludovan 3



Bludovan 2001

Ku|turní dům B|udov
vós zve na

Přednríšku Ing. V. Hromko

bvorÁ JE VE VAšIcH
RUKOU

V úterý |3. |istop adu 200|
v 17 hodin

Jek z|epšit svůj život? Kdo jo odpovědný za
zdlovo|nÍ ři psychický stev ě|ovó|re? Jok úěinně
vyřešit některó d|ouhodobó plob|ómy?

0 těchto a da|šÍch otázkách iýkljících se
št,astnóho a spokojenóho živoia většiny z nás budg
hovořit lng. vLAsT|M|t HR0I',|EK, |ektor
kineziologie, melody Onc brain. r.t.,i.:.2

.c' .. E
- vstupné dobrovo|né - ;š.'řá

Ku|lurní důrn B|udov
zve děti i dospělé

na divadelní předďavení

veselé pohádkg
Josefa Smuiného

-.1-:- 
".Í  ' / . ' 1  ,

r<o!.-,zBzl-NlŤ
r<oBr:l3r:c
Hraje Divadelní soubor Vác|av. Vác|avov.
V hlavní ro|i Kašpárka: Hana Ma|ějóková

=*){eí+

V nedě|i |8. listopadu 200l
' iri, v 15 hodin

=' _*p(-

. vs|uPné |o,. Kč .

ry

I

s644 p.zl díěenaáž,álpřéÍa4rc a 8talagě
,,,aÍ,lL./c i41'rb4Í4,e, 

" 
t,atapaln 2ooI

ulalí:
Kyselý Miroslao 70 Škoht eg+
Elgner Zdenek 70 Komenské|to 677
Langr Antonín 80 U Rybníčku 303
Fričoad Zora 80 Dr. Březiny 416
Zajícouó Filoména 82 Nerudoaa 626
Dohnal František 85 Školnt ago
Chlddek Jiří 85 Škoht esa
Březinorlá Ludmila 89 Špalkor:a 309
Plhókood losefa 92 \ana Žizlcy rca

Dne 2L.  LL.200L
oslauí saé 70. narozeniny
pan Mitoslall Kyselý.
Všechno nejlepší, hodně
zdraaí, spokojenosti
a žirlotního optimismu
do dalších let mu přejí
manželka a děti s rodinami.

Dne 24. 11. 2001 se dožíutÍ naše miltÍ
paní učitelka

Zma FričoutÍ
suý ch mladistuý ch osmdesdtin.

We nejkpší, hodně zdrauí, štěstí,
spokojenosti, Idsky Boží i bližních ze srdce

p,4í aděční ždci a studenti.

,

Itr

,,Žít šťastně, to možnó znamend
neztrácet humor, děIat
knždodenní maličkasti s ldskou,
těšit se i z malých nóhodných
radostt."

Dne 26.1'1,2001 se dožítsd
70. narozenin pan
Zdeněk Elgnet z Bludoaa,.
Komenského 677.
S přáním peaného zdraaí, pohody, radosti
a spokoj enosti přichózejt

Hana a Zdeňka s rodinami.
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Z|até Svatby
Sbor pro občanské zá|ežitosti prosí rodinné přís|ušníky a přáte|e manŽe|ů, kteří dovršují 50 |et
spoIečnéh o života, aby upozorniIi matrikářku obecního úřadu nebo vedoucí Kulturního domu na
b|žící se .,zIatou svatbu|', aby mohI Sbor pro občanské zá|ežitosti zajistit gratu|aci. Jedná se
především o ty manže|e, kteří mě|i sňatek jinde než v B|udově, protože tyto svatby nejsou na
zdejším obecním úřadě evidovány a o z|até svatbě se v těchto případech č|enové Sboru pro
občanské zá |eŽ itosti nedozvěd í.

JUDr. Josef Sed|áček

.v/"* /,* oábfu,4e ,aáerul, /-v"
aÍ? ,,?á/,;i ,€ 'áá uo,r/; o,o,,g"2-,

ř -

ř - * .
č

e i  i .

odešel jsi od nás aečerní
trnou, odešel jsi tiše

s bolestí saou. odešel jsi,
jak si osud přdl, ašak

a našich srdcích žiješ ddl'

Dne 13' listopadu 2001 azpomíndme
1-. aýročí úmrtí našeho drahého

fosefa Grůze,
Za azpomínku děkují manželka a děti,

Jak tiše žila,
tak tiše odešla'
Skromná ve svém
životě, velká ve své
lásce a dobrotě'

24. listopadu 2001
vzpomeneme
2. výročí úmrtí našÍ
milované maminky,
babičky a prab;abičky

panr Anny Březinové
S láskou vzpomínají dcery Květoslava a Anna
s rodinami, vnuci s rodinami a pravnoučata,

t
PodĚkovÁruí
Dovolre, nbyc|-r ToUTo cEsToU podĚkovnln MUDn. Dobnoslnvu Srnrundovi zn nevšední pÉči, krenou
vĚr.lovnlruÉruu rvruži v jeho rĚžkÉ r.lervroci.
Zn rvrirvroŘÁdnou pÉči pnrŘí podĚkovÁNí i sesrŘičce Alence SronovÉ, krrruí doclrlfueln delllrĚ celÉ rŘi
rydny do dorvru, nby uleviln jeho bolesrevr.
PodĚkovÁr.lí pnrŘí všem znÁmýrvr n pŘÁrelŮrvr, kreŘí se pŘišli nozloučir s mýrvr mužem do šurvrpenskÉho
knemnronin n zn kvĚrixovÉ dnny n s[ovn ÚrĚchy.

TylovÁJnnoslnvn
n dĚri s nodirrrnrvri
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Bibuiffikě ;oěima:dětí
o tom, jak vidí bludovské památky oči dětí, se mohli

přesvědčit všichni, kteří ve dnech 19. - 31. října navštívili
ýstavu výtvarných prací v kulturním domě. Pestrá škála
námětu, barev a technik okouzlila nejen rodiče autorů, ale
všechny, kteří ýstavu shlédli. Soutěž byla vyhlášena ke ''Dni

otevřených dveří památek'' a setkala se s obrovským zájmem
ze strany dětí ajejich učitelů

Do výtvamé soutěže se zapojily všechny děti ze
základní školy Bludov, mateřské školy Bludov a někteří žáci
ze Zák|adni školy Bohutín. Porota složená ze tří členů:
Vladimíra Horáčková, Dana Březinová a Eliška Březinová,
vybrala pro ýstavu 244 praci, na kterých se podílelo 276 děti
a z nich pak ocenila 85 prací. Yitězové vzeš|i z několika
kategorií dle věku a technik. V pátek 19.Íijnavilězové převzali
ceny z rukou starosty obce JUDr. J. Sedláčka, kteý také
ýstavu slavnostně zahájil.

Poděkování paří paní učitelce M. Markovské, která
S dětrni z mateřské školy nacvičila kulturní pásmo' se kterým
vystoupila na zahájenlýstavy. Ke zdárnému pruběhu ýstavy
pňspěly Alena Berková aMagda Lapčíková, za což jim také
děkuji.

S vellcým zájmem se setkala i expozice nerostu
bludovit a výrobku z něj, taktéž expozíce propagačních
materiálů obce a regionu. Vystaveny byly i vítězrré návrhy
ze soutěže ''Stavba Malé Rozhledny na Brusné'', které
zapůjčila Martina Klimešová.

Několiknej.. '

o jako nejlepší práce byla vybrána kresba zámku od Markéty
Váňové,9. třída

o nejvíce cen získala Harrka Chalupová, 5 let
o nejvíce hodin nad přípravou prostorového modelu zámku

strávili Jakub Straka a Michal Swšek, 6. třída
o nejmladší úč astnicíby|aZdenka Strmisková, 4 roky
o největší prací byly ''Dveře do kostela ve skutečné velikosti''

od Lídy Jánětové a Marcely Balcarkové' 9. třída.
o nejvíce oceněných prací bylo v kategorii .l .- 9. tÍida, cekemZ9
o nejvíce druhů použiých technik bylo rovněž v kategorii

7.- 9. třída (kresba, linoý, papírotisk, vitráž, vosková
batika, prostorové zťvárnění).

J.D.

iiiliiIii]Ň
I r i 1r lil lii':l

28. záÍije v Bludově již tadičním dnem skautské
drakiády. Již od 13 hod. bylo možné v Bludově potkat děti,
rodiče a prarodiče s draky, kteří plní očekávání šli na Brusnou,
aby se zúčastnili XI. ročníku Svatováclavské drakiády. Letošní
roěník byl spojen i s přehlídkou skautslcých disciplín. Střelba
z luku patřila k nejvyhledávanějším' Většina si také
vyzkoušela stan postavený ze skautských dílců. Z třetí
disciplíny si děvčata odnášela krásné náhrdelníky z jeřabin.
Současně s těmito disciplínami probíhala od 14 hod. i samotrrá
drakiáda, na které se zaregistrovalo 22 draku nejrůznějšího
provedení' Sv. Václav nám i letos dopřál mimořádně přízrrivé
počasí, a tak se zachvílri vzduchem neslo hnedněkolik draku'
Všichni měli po celou dobu drakiády plno práce, ze které je

vynršilo až samotné vyhodnocení v 15:30. A jak letošní
zápo|eni dopaďo? Za nejlrrásnějšího draka byl odbornou
porotou zvolen drak ''Pucifal'' Andrey Jánětové, kteý jí tím
vysloužil pingpongovou pálku se sadou míčku. Nejýše
vylétla ''Krabice'' Martina Straky, kteý proto dostal
kalkulačku. A nejdéle se ve vzduchu držel drak ''007'' Filipa
Horkého. Ten se díky svému šampionovému draku nyní pyšní
krásným batohem' Na závěr byly všechny děti pozvány na
skautské schůzky. Pro další zájemce, kteří si z jakéhokoli
důvodu nechali letošní drakiádu uletět, termíny schůzek
připomenu:
Světlušky (holky 6- l 1 let) - pátek 15:15 - l7: l5
Vlčata (kluci 6-11 let) - pátek 14:00 - 16:00
Skautky (slečnyll-l5let) -pátek17:30 -19:30
Skaut i  (ch lapi l1-15let)  -úteý16:00 -18:00

- středa l4:30 - 16;30
Roveři (dámyapánové15-20let)

-jednou za l4 dní vpátek l 8:00 - 20:00

Už několik letsežáciZŠv Bludově aktivně podílejí na
práci bnutí ''Na vlastních nohou'', známého i pod populárním
nául em''Stonožka''. Každoročně je několik nejúspěšněj ších
znichpozltáno na vátroční koncerty do pražské Lucerny, které
jsou zríroveň setkáním dětí se zakladatelkou hnutí paní Bělou
Gran Jensen. To, jaké popularitě se stonožkové hnutí těší'
podtrhuje i účast prezidenta republiky na těchto koncertech, na
kteých vystupují naši přední umělci.

Nečekané, překvapivé až téměÍ šokující bylo pro nás
pozváni na vystoupení na koncertě při příležitosti 100' výročí
udělování Nobelovy ceny za mír do Norska. Tam bude deset
vybraných ďéti ze žáku 1800 škol v ČR reprezentovat
stonožkové hnutí pěveclcým vystoupením.

Je velkou poctou pro naši školu i celou obec Bludov, že
právě od nás bude jedno z těch deseti dětí, které do Norska
pojedou. Vybrána byla žákyně pátého ročníku Barbora
Stmadová, loňská vítězka pěvecké školní soutěže. Má nejen
zkušenosti se sboroým zpěvem, protože je členkou
šumperského pěveckého sboru, ale má i odvahu a chuť pustit
se do náročné přípravy. V současné době už pilně ''trénuje'' ři
písničky v angličtině. Popřejme jí úspěšnou a šťastnou cestu
do Norska a těšme se, až se s námi podělí o zážirky zpobytu i na
stránkách Bludovanu.

JanaKurteiová

Pozor!
Upozorněni všem členům spolku zahrádkářského.

Termín našeho posledního setkání v r. 2001 je tady,
1 7. listopadu v 1 5 hod. u paní Milany Jirglové na Vlčáku.
Podzimní setkávání to už je tradice, co je to tradice, to není to,
co bylo loni, předloni, ale co má bý letos, teď!
Přijde mezi nás ředitel bludovshých láni - má pro nás
zajimavé povídání. Mimo jiné také o účinku bludovské
minerálnívody.

Všechny členy i nečleny srdečně zve ýbor zo ČZs
Bludov. Spolek blahopřeje příteli Františku Pecháčkovi
a příteli Vladimíru Souralovi k ýaramnému životnímu
jubileu: Naše přaní shrne věta; lásku : štěstí - dlouhá léta.

!
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Jeden z nejsmutnějších měsíců v Íoce nám dává mnoho
možností k přemýšlení. Především proč a co všechno padá
kzemi.

od pradávna dopadaly na matičku Zemi sluneční paprsky,
bílé světlo Měsíce a nepatrnázáÍehvězd. To všechno bylo jaksi
životodárné a milé. Ale na tuto Zemi padalo také listí. A padá
každý rok ikďyž již od října. Přiváď nás to ke smutku, i když
bychom si měli uvědomit, že je to součástí obnovy živoÍa.
A ani.si neuvědomujeme, že jehličí padá celý rok. Listnaté
stromy a s nimi modřín čekaji až na konec léta a listopad.
Listopad je proto smutný, že ještě zcela neskončilo léto a ani
nezaóa|a zima. Kažďá polovičatost je smuhá, protože je
nejasná, jakoby nebylo jisté' kam se přiklonit.

Dokud člověk nezasahl do vývoje přírody a vývoje lidstva
z pozice síly, bylo všechno sice jednotvárné, ale přirozené.
Snad jen bájný Ikarus byl obětí lidské nedočkavosti a touhy
proniknout jinam, než ostatní. Ale tato báje měla a má své
reálnépokračování.

Člověk snad chtěl odedávna plnit myšlenku olympie a
jejich her: Výše, rychleji a lépe. Proto jsme začali vyvíjet
shoje, které zrychlují dopravu na moři, pevnině i ve vzduchu.
Každé takové závodění však má své oběti, protože nic na světě
nenizce|a dokonalé. A Qrto oběti jsou tím větší, čím jsou více
nezodpovědní ti, kdo t5rto stroje vezmou do nrky a do ovládání.
Ale lidstvo si snad nedá poradit. Doprarmí předpisy jsou
celkem dobře ryracovány, pokud je respektujeme. Ale poradte
dodržovat tyto předpisy, kdyžjejejichpřekročení tak snadné a
lákavé! Asi neuspějete. Ale snad by stačilo spočítat čas, kteý
jsme získali porušováním předpisů a bezohledností a současně
spočítat mateie|ni ztráý způsobené nedodržováním pravidel a
k tomu připočítat čas strávený v nemocnicích a předčasných
úmrtích. Snad by tato matematika a měření ukázaly škodlivost
hazardu. Zatim to nikdo nespočítal. Bohužel'

Ale jsou pády letadel, které byly způsobeny jen vadou
materiálu a selháním lidského faktoru. Jsou daleko horší pády
těles, která člověk vyrobil a použil k tomu, aby druhému
způsobil co největší škodu. I tady bychom mohli počítat. Na
jedné straně obrovské částky peněz a lidského bádaní na
záchranu a ochranu lidstva před nemocemi, na druhé straně
obrovské vydání na vývoj a vjnobu zbraní a škody, které tyto
zbraně působí. Těžko kdo spočítrí kolik milionů či miliard
bomb dopadlo a zničilo často to, co touha po kráse a užitku
tvořila celá staletí. Staří Římané již věděti a říkali, že často to,
co celé věky kv et|o,bývá zničeno jedinou bitvou. Měli pravdu
a to ještě neznatí dnešní ničivou sílu nenávisti, závisti a
sobeckosti.

A proč vznikají strašné vá|ky? Je to většinou jen
z malicherných a nepatrných důvodů. Touha po moci a slávě,
neochota žít se sousedy v míru a hlad po půdě, kterou sami
doma nedovedeme zcela vyrržít'

Jestliže velké války vmikají z nepatrných důvodů, můžeme
se začít i sami ptát, proč se nemohou shodnout lidé v jedné
rodině, pak vjedné obci' ve státě i v celém světě. A bylo by to
lepší, kdybychom se setkali ve vesmíru s nám podobnými
býostmi? Nechtěli bychom jejich planetu či galaxii? A když
bychom i tyto obsadili, uspokojilo by to naši nenasytnost?

Tak se zamysleme nad padáním listí, které sice spadne, ale
svou nepatmou velikostí přispěje ke zrozeni nového životav
příštím roce. Ale bomby tuto vlasbrost nemají a nebudou ji mít,
dokud s výbušninami v nich bude nenávist a zloba. Tak je
listopad přípravou ke zpýování svědomí před koncem roku.

Vraťte se se Ínnou k neděli 14. řijna, která se srrjm
krásným počasím blížila neděli srpnové. Nelze zapomenout
ani na j ej í več ernt záv ěr.

V salónku bludovského zátttku se opět rozezvuče|y
tóny nástrojů, tentokrát klavíru, houslí a violoncella v dílech
J. Haydna, B. MaÍtinů a A. Dvořáka v podání Pražského
klavímího tria. Jak se ukáza|o,zájembyl o tento koncert velhý
a jeho uroveň vynikající. Uvodní slovo i ýklad k dílům vedl
klavírista Arnošt Střížek.

S pozvaním na další koncert Kruhu přátel hudby při
Kulturním domě v Bludově jen skromně dodávám, jaké máme
štěstí, že nemusíme vážit cestu za kvalitními umělci do měst,
ale oni naopak přijedou k nám'

-ml-
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Véseté pískání zdřavé dýchání v:.ňaší:mátéřské.:š|(ole: :  ]

Věřte, nevěřte, je kouzelná. . .
V dnešní době přibývá dětí s respiračními

onemocněnímí, u kteých se provádí rehabilitace dýchání. Se
zábavnou formou rehabilitace dýchání hrou na dechové
nástroje zaěal v roce 1956 profesor M. B. Marks v Miami
(UsA).Plných 18 let léčebný projekt testoval a ověřoval si
výsledky, než je
v roce 1974 nabidl
na mezinárodním
kongresu americké
alergologie v Paříži.
Lékaři mnoha zemí
jej převzali.

H  o l a n d š t í
pediat ř i  všechny
ostatní dechové
nástroje nahradili
jediným- zobcovou
fléhlou'

V roce 1983 pŤevzal terapeutic!ý Marksův projekt
česlcý hudební pedagog, profesor Václav Ži|ka a rozšířil ho
o spolupráci dítěte s rodičem, o prohloubení jejichvzájemného
vztahu. Flétna klade nejmenší odpor vzduchu, je nejlevnější,
nejskladnější, je ideálním klíčem k hudbě v rukou dítěte.
Cílem je naučit dítě si s hudbou hrát, bavit se s ní, získat
správný stereotyp bráničního dýchaní a zvládnout prodloužený
ýdech. Píšťalka napomáhá i při špatném držení těla, při
koktavosti, dětské chraptivosti i dalších zdravotrrích potížích.

S programem Léčivá píšťalka Václava Žiky isem se
seznámila i já na ýdenním semináři v roce !997 a uplatňuji ho
při hře na flétnu s dětmi buď zdravými jako prevenci nebo
s dětmi s některými uvedenými zdravotními problémy. Náplň
výuky j e složena tak, aby hra byla pro dítě zábavou - motivační
dechová gymnastika, sluchové hry, rytmizace s rytmickými
nástroji, zpěv písní, hudební hádanky, hra s barevný.rni tóny
v omalovánkách, hudebně pohybové hry aj. }Irajeme si
2 x ýdně 30 minut a v malé skupině dětí je dostatek prostoru
pro individuální přístup.

Píšťalka sama o sobě neléčí, ale pomahá při cestě ke
zdravi a k získání sebedůvěry dítěte, které svou hrou dělá
radost nejen sobě, ale i celému svému okolí. Vzbudíme-li
zájem dítěte o hru na píšťalku, o písničku, kterou si samo
zapiská,je naděje, že se k ní bude denně wacet, pískat a tak
pravidelně cvičit dýchací svaly a ýmus dýchání. A právě
v tom j e kouzelný účinek píšťalky.

Bludovan 9
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Knihy pro dospělé

Rostlinv živý svět. R. Čeman: seznární čtenáře s extrém.
ními jevy živé přírody. Vedle informací o rekordech
z rostlinné říše vám poskytne ucelený pohled na pestré
složení rostlinstva naší země.
Příroda kuriozity. F-. Klímová: to nejzajímavější, co Česká
republikaskýta.
Neživá oříroda. R. Če.man: extrémní jevy neživé přírody
spolu s informacemi o rekordech poslrytne i pohled na
j ednotlivé s 1o žý neživ é pÍirody o c eány, l edovce, vodopády,
sopky,jeskyně...
Pistolníci divokého západu. - v. P. Borovička: v knize
autor předkládií opravdové případy revolveroých brdinů
jako Jesse Jamese, Buffalo Billa nebo Billiho Kida, kteří se se
srn.ými zločiny zapsali do dějin.
Dysilib F. M. Dostojevskij: fantastická novela jde
o příběh drobného uředníka, jenž má svého dvojníka'
Rodinný sjezd. I. Kraus: absurdní zážitky velké rodiny
z ďoby, kdy se ten či onen člen rodiny dostal do nechtěného
sporu s každodenním šikanováním policejního režimu.
Poslední yankee z Bostonu, A' Myrer: G. Lawring je pro
svůj původ přesvědčen o své nadřazenosti a nedotkrrutel-
nosti. o správnosti sých nrízorů nikdy nepochybuje. Je
roze|tána psychologicky dobře promyšloná hra na kočku a
myš, přiniž se alerolemohousnadno obrátit'
Tmavomodr:ý svět. Z. Svěrák: povídka podle scéniíře ke
stejnojmennému filrnu o osudech česlcých letců v Ang|ii za
II' světovéválky apoté domapo roce 1948.
Šumný Vávra. D. }Irbek: soupisy díla Davida Vávry, výběr
literatury o D. Váwovi ajeho díle. obsahuje rejsřík.
Perchta z Rožmberka aneb Bílá paní. E. Kriseová:
historická fikce o životě Perchý z Rožmberka, po níž se
zachovalo 92 dopisů. Na základě těchto dokumentu
rekonstruuje autorka reá|ný život historických postav
sředověku, jej ich touhy a vášně, lásky a zoufalství.
S větrem o závod. Ch' Platt: poďe pravdivého příběhu
dostihového vítěze. Román vypráví o hřebci a vytrvalé Katti.
Hatšepsovet. D. Ledeňová: dramaticlcý příběh nenaplněné
lásky Hatšepsovet,.boha žijícího na zemi a obyčejného
člověka Menose. Autorka, opírajíc se o známá historická
fakta, velice dobře literárním jazykem vylíčila život před
3500 leý' kdy Egypt po flouhé nadvládě Hyksótů je opět
samostatný. '.
Český vězeň" K. Bartošek: svědectví politiclcých vězňů
a vězenlq1ň let padesáých, šedesáých a sedmdesáých.
Hádův faktor. R. Ludlum: na třech místech nezávisle na
sobě umírají tři lidé na zárhadný virqs. Vědechý bým největší
stábrí vojenské laboratoře se snaží odhalitjeho tajemství, ale
marně. Problému se ujme hlavní ýzkurnník Smith.
objevovaná olomouc. V. Gračka: zajímavosti ze stavební

bistorie olomouce z pera zkušeného praldika.
Zeny nacistů , A. M. Sigmrrndová - 2 díIy: ojedinělé
biografie žen, j ež hrály ve třetí říši ýzrramnou roli .
Staré pověsti moravské. A. ovčačíková: nejstarší
moravské pověsti, které autorka slýchávala od své babičky.

Sahají od dob potomků laále Markvarta, přes Sáma a jeho

potomky, celý raný sťedověk až do nástupu Mojmírovců. Pnmí
kniha volného třídílného cyklu.
Na život a na smrt. W Smith: do příběhu dvojčat se promítá
idylická afunosféra burslcých farmářů v tehdejší britské
provincii Natal u Indického oceánu. Afrika, 7 0 : |éta |9 . století.

Dětské knihy:

Zemé. P. Daniels: tato knížka je díky srozumitelnému a
čtivému textu, vynikajícím fotografi ím, originálním iluskacím
vhodným zdrojem pro dětské čtenríře. objevte: jak vznikají
ostroYy', co je to fata morgana, jak se tvarují hory proč je Grand
Canyon takúžasný''.
Nebe. M. F. Delovo: objevte: proč dešťové kapky padají
k zemi,.jak často uhodí blesk, kdy vanou větry, proč tomádo
vm. . .
Poušt'. M. F. Delovo: objevte: proč je v pouštích sucho, proč
některé duny zpívají, jak se pouštní fenkové vyrovnávají
s teplem, kteý kaktus se podobá housence. . .
oceán, P. Daniels: objevte: co jsou to sopo.uchy na dně oceánu,
jak se vilejši krmí svýma nohama, kde panuje největší příliv'
proč ledplave.. '
Tři mušketýři. A. Dumas: klasický příběh dóplněný
fascinujícím vylíčením doby a mnoha fotograťremi.
Zábavné pokusy všeho druhu proč a jak?:, tato kniha
umožňuje mladým čtenářům ověřit si zríkla dni fyztká|ni zákony
vzrušující cestou vlastního experimentováni. Každý pokus je
přehledně a srozumitelně popsán a doplněn barevnými ilu-
sfuacemi i nápadiými fotografiemi.
Dějiny pravěklr a starověku. H. Mandelová: čtivé,
srozumitelné a dramatické zachycení vývoj e tohoto nej delšího a
nejýznamněj šího období světoých děj in.
Žra|oci, M. Macguitty: poznejte fascinující a rozmaniý svět
žraloků jejichpůvod, chovríní a tajemství životapod vodou.
Tirlení mládě Ronny' T. Brezina: plna radostného očekávání
odjtždi Penny se svými psy k babičce a dědečkovi do Norska.
Hned po příjezdu je po radosti: dědeček se musí starat
o opuštěné tulenímládě ajeho druhůmbrozí vyhubení.
1. hádanka. kterávůbec nebyla a 2. hádankaprázdninového
domu. E. Blýonová: další záhady čekají na rozluštění
vypátrají vše Nick a Katie?
Pod vrabčí skálou. B. Mačingová: ďivči román o životě
v dětském domově. Každý má své radosti i tápení.
Pohádková babička, E. Petiška: babička umí vykládat ý
nejhezčí pohádky na světě. Malá Alenka'byla šťasbrá, protože
s takovou babičkou bydlela a ta ji každý večer před spaním
krásně vyprávěla.
Vařila myšička kašičku. bižka plná krátlcých říkadel pro
nejmenšíděti..
Méďové' V. Chaloupek: půl roku s medvědími kluky a půlroku
bez medvědích kluků. Podle natáčení krátlcých příběhů pro
televizi skutečné příhody tří medvíďat.
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Protože se po vydání této nové pohlednice
rozpoutaly bouřlivé diskuse o věrohodnosti tohoto
záběru, ba padaly i sázlql, musím uvést věc na pravou
míru.

Nejedná se o žádnoufotomontáž. Domy v popředí
na Lázeňské ulici, kastel a Jesenílql s Pradědem - to vše a
v tomto úhluspatříte, polad si zapělcrtého počasí a dobré
viditelnosti uděláte vycházku z Wtonínské ulice po hrázi
až na konec lázní. odtud vyfotografoval teleobjehivem
panFrantišekPavlů. 

J.D'

aoo

KOSMETICE STT]DIO
+ vÁNoČNÍ srBvy

toaletní taštička
+ sleva

329,- 225,-
panská darková souprava 369,- |99,-
hydratační krémy 225,- t69,-
zánačný kelímek (naoparyakné) l95,. l35
tekuíí barva na rý
rtěnky

$ - máte poslední příležitost získat dárek zdarma|
Navštivte kosmetické studio a přesvědčte se.

objednávky na tel.: 06491238060, mobil: 0607 |750 635
pracovní doba:
Po: zavřeno
Út: s.oo- tz.oo 13.30- l8.00(18.00-20.00podleobj.)
S t :8 .00-  12 .00 13.00-  17 .00
Čt: 13.30- 17.00
Pá:8.00- 12.00 i:'oo- ts.oo

Navaši návštěvu se těší kosmetička Martina Sedláková.

199,- 159,-
79,- 39,-

Charlta Šumperk

Kulturní dům Bludov nabízí volnó místa
na zájezd do Polska KL)DZK),
v sobotu 24. 11. 2001, odjezdv 6.00 hodin
od I(D, cena I10,- Kč.

aaa

Pro síme o pr ázdné krabičky o d zátpalek na výrobu
modelů. Můžete j e nechat v kulturním domě.

Martin Weiser, Jakub Kobza

PRODLJD V KD:
Pondělí 5.l l. - textil
Středa 7.II. - z|ato a stňbro
Útery 2o.IL. - textil
Pátek óo.1 1. - prodejní přednáŠka,

zač. v l6:50

AUToŠKoLA DIVIŠ
zahájívycvik v sobotu 10.listopadu 2001
v 9 hodin v Kulturním domě Bludov. za
slevněnou cenu 5000'. Kč (i na splátky) .
obávané testy už upravené!

přijme pečovatelku do BIudova na částecný
úvazek(3 .4 hodiny d'enně ). Nástup moŽný ihned.
Kontakt: CharitaSumperk,

8. května 41,787 01 Sumperk,
tel.0649121 67 47
(vrchní sestra A|ena Berková)'

ooo

Upozornění!
Firma pánské holičství Tytová Jaroslava
ukončila k 1. ]0' 200I svoji činnostv ut. Školní
(panelák)'
D ěkuj i vš em sým zákaznílcům a zákaznicím
za přízeň, herou věnovali této provozovně.
Dílcy. 

o 'o o

Angličtina pro mírně pokročilé
KaŽdé úteý od 18 hodin v zadní části KD
nad kosmetikou se můŽete ještě připojit
do kurzu ang|ičtinY. 

. o

PnodÁrr nuro Dnewoo cENA 7o.ooo,, Kč.
DÁ[e pnolnjrvru qnruíž urĚsíčr.lĚ 4oo,. Kč
( dle dorvrluvy ).
spĚcHÁ t lt p. TytovÁ, rt[. 218 ,81.

Bludovan 1 I



Billiard club Bludov
Po prázdninách, kdy se ani v ku|ečníkovém sportu téměř nic

nedě|o, se opět nap|nó rozjíždída|ší, pro náš klub již pátá sezóna'
Vraťme se'však ještě k té minulé. V té by|i členové k|ubu o něco

méně akivní, nežv předchozí(mys|ím si, že jetotím, Že ne kaŽdý je stá|e
ochoten do tohoto sportu investovat ročně 5 .7 tisíc za uýjezd'y, vybavení
a reŽii k|ubu a kromě téměř symbo|ické částky z Čsw si p|atíme vše
ze své kapsy). ob|íbených turnajů v Litomyšli jsme se zúčastňova|i
nepravide|ně, ti nejaktivnější odehrá|i jen po|ovinu z desetidí|ného
turnajového seriá|u. Ztráta bodů z neodehraných turnajŮ se samozřejmě
projevila na umístění, a tak do první dvacÍt$ se dostali jen Martin
Heděnec (19) aTomáš Komenda (20).

Oficiá|ních soutěží svazu jsme se v minu|é sezóně však tradičně
účastni|i v hojném počtu a v p|ném nasazení' Do praŽské baráŽe
o Extra|igu se z ob|asti Střednía SeverníMorava dostaliJosef Komenda
( discip|ína 9ba|| ) a Martin Heděnec ( 8ba|| )' Heděncovi se nepodaři|o
postoupit ze skupiny. Komenda dokázal postoupit do druhého dne, kde
jeho pouť pavoukem skonči|a pět míst před postupem do nejvyšší
soutěže zápasem s čechovietnamcem Hongem.

Letošní sezóna nezača|a vůbec špatně. Na prvním turnaji
v Litomyšli se do první desítky dostali hned dva naši reprezentanti: JoseÍ
Komenda (7) a Jan Svesták (10). V říjnu se rozje|y i ob|astnísoutěŽe
v 8ba|| a 9ba||. ]/ osmičce se naši ( při neúčasti největŠí hvězdy v této
discip|íně Heděnce ) usadi|i ve středu tabulky, v devítce patřítřetímísto
Honzovi Svestákovi.

PrůběŽné výs|edky ob|astních soutěŽí je moŽno s|edovat na
internetu:

http:ípoolsm.webpark.cz, dále pracujeme i na vytvoření
kluboýh stránek, budeme o nich včas informovat.

JoseÍ Komenda

rAaoittl I cKÝ oDD i I. DE [+\YVi\i{E
Zve všechny správné !áborníky na :
!V. ROCNIK UZLARSKE REGATY

Zápo|í se ve váuání 6-ti základních uzlů (ambu|antní spojka, škotova
smyčka, rybářská spojka, Iodní smyčka, zkracovačka a dračí smyčka)

Kategorie do 9 let
o d9 - 12 l e t
od 12 - 15 let
od 15 - 100 let

KDY: v sobotu 17. |istopadu 200í v 9 hodin
KDE:tělocvična Zák|adní ško|y v BIudově

Během regaty budou předvedeny ukázky ze zá|esáchých dovedností,
budou probíhat různé doprovodné soutěže. |asování, rozdě|áváníohně
třením dřev na čas (vlastnísada dřev) a mnoho jiných.
Jako tradičně se regata neoÍiciá|ně zahá4íjiž v pátek a to od 17"" hod.
turnajem ýmů ve Íro||ba|u, večer proběhne noční bojová hra v oko|í
Bludova. V sobotu večer zakončíme dvoudennÍ zápo|ení ve|hým
zápasem mezi zasvěcenými a hosty' To si samozřejmě nemůŽete nikdo
nechat ujít.
Pro přespolní, kteří přijedou v pátek, je zajištěno ubytování (v|astní
spacák). Během regaty budete mít moŽnost připravit svůj pokrm v ma|é
kuchyňce.
BIižší inÍormace sdě|í:
Antonín "Tony.' Kubíček, Bludov, Školn í 690, z89 61

nebo na tel.: 0777 18877 91

SoutěŽí se v jednot|ivcích
6ti členných družstvech

Start hlavního závodu horslcých kol Velké ceny Bludova, pořádané Sokolem
Bludov - sportovním klubem Perpo a SKP Šumperk 30. zářl2O0l. V popředí
favorité závodu - zprava llejfurínek (17)' Radek Spáčil (18) avitézzáyodll,
Kohout (26). Závod se konal v areálu Vlěí důl'

Bludovan vydává obecní uřad Bludov. Yychiaí lx měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. Povolení e. vt< Čn E 12895' Registrovano u oÚ
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Stálý dopisovatel Zdeněk. Merta. Adresa redakce: Kultumi dům Bludov, e-mail: ku1turni.dum@bludov.cz, grafická úprava a tisk KartoTISK Bludov, e-mail:
kartotisk@iol.cz, www.kartotisk.cz.
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Start závodu mladších žáku a žálqrň 13. ročník.u '.Bludovského krosu.'
pořádaného Sokolem Bludov - sportovní klub Perpo a SKP Šumperk
dne 7. říina 200i v areálu Vlčí důl.

Vítěz okresního kola Českého pohríru r. 2001 v kopané .
..družstvo Sokola Bludov A'' před finálovým zápasem se Sokolem }Irabová

Vedoucí družstvo okesního přeboru starších žríků,
Sokol Bludov před utkáním s Louěnou.


