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bohudík probělit.a bez nášledkri. .l.':.
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gran zahájili.l$Ň
klubu Hluěí* Ve'i kyním, jimŽ po dobrém
vjkonu podlďi}i''s:2 utkání nastoupil náš seniorsky vÝ-
běrproti Ženám, jimžtaké podlehl 4:2,Ie tňeba objektivnéÍiznat,že
naši borci se vriči ženám chovali ohleduplně, čehoŽ slabší pohlaví
dokázalo šikovně vyuŽít. Ihned po ukončení utkání pÍevza|y Ženy
DFC pohár zavítězství ve II. ženské |ize apostoupily do celostátní
ženské ligy.
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Dá se tedy konstatovat, že náš oddíl kopa-
né tuto část oslav rispěšně zv|ád| a navíc naši
muži pŤipravili našim fanouškrim jako odměnu
za věrnost velmi spěšné a v historii první vy-
stoupení v Českém poháru.

Na podzim minutrého roku jsme zvítézili
v okresním kole nad So Palonín a postou-
pili jsme do kola krajského. I zde jsme po
poráŽce So Náměšť a FC Beřov (oba jsou
častníky I. A. tň.) zvítězl|i, za což jsme z

rukou pŤedsedy o KVFS obdrželi krásn!
pohár a postoupili do ČP v rámci Moravy. V
pŤedkole nám byl vylosován divizní So Lázně
V. Losiny a piedpokládalo se, Že tímto naše
ričinkování končí. opak byl pravdou a v
neděli 13. července Se ZaSe jednou stal fotba-
Iovy zázrak. Naši borci po nadšeném v1fkonu
deklasovali odevzdaného soupeŤe. Za vykon
V tomto duelu si ocenění zas|ouŽí všichni naši
|.ráči bez vfjimky. Nad prŮměr pŤesto vynikli
brankáŤ Láďa Snášel a dirigent Libor Breckl!
V neděli 20.7 'nastoupili naši borci ve druhém
kole proti SK Sulko ZábŤeh. Tolik divákri náš
areál ještě nezaŽi| a všech více jak 800, bylo
zvědavfch kolik nám ZábÍeh nadělí. Ano,
prohráli jsme 1:4, a|e po vfkonu, za kter..f se
nemusíme stydět a kterf diváci také ocenili
vydatn;fm potleskem!

Tečku za oslavami tohoto jubilea plánujeme
provést na setkání b/valfch i současnlch hfáč ,
funkcionáŤri a všech našich sponzoru v pátek
7' listopadu v kulturním domě. 0 podrobnos-
tech budeme sportovní veňejnost včas informo-

vat. Upozorřujeme zá|emce, že oddíl má ještě
k dispozici trička vyrobená k tomuto jubileu a k
dostání jsou pŤi zápasech v klubovně na hŤišti.
Pro naše divráky uvádíme jako obvykle rozpis
mistrovskfch utkání všech našich družstev.

Vj,bor OK

Rozpis mistrovskfch utkání družstev oK So Bludov
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Změna  t e rmínŮ  s vo zu  komuná l n ího  odpadu

od čtvrtka 2,Ííina2003 se bude provádět svoz komuná|ního odpadu
kaŽdf tfden ve čtvrtek až do konce dubna 2004,

Dále pÍipomínám termíny svozu plastú do konce roku 2003:
18. Ííjna V Sobotu od 7:00 hodin
13. prosince v sobotu od 7:00 hodin

Také se blíží svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu:
V sobotu S.listopadu.

Presnější informace o svozech budou uvedeny na obecních v!věs-
kách nebo Vaše dotazy zodpoví na tel.: 583 301 438 paní Tolarová.
.odbor vfstavby a Životního prostiedí oÚ v B|udově.

Jak jste ťídl l i  odpad v období od 1. 1. 2003 do 31. 8. 2003:
15,35 t  p last ,  15,48 t  sk la.

Chci vyslovit poděkování všem. kteÍí poctivě odpad tÍídí, plasty dávajído
pr h|ednfch ige|itovfch pyt| a sk|o uk|ádají do kontejnerťr bez jakéhokoliv
obsahu (napiík|ad kompotové |ahve).

Žádámvás, abyste nedávali pÍi svozu plastŮ do pytlú nebezpečnf odpad
(štětce od barev, nádoby od iedide| a barev, nádoby od o|ejťr, obaly od |epide|
apod') a neznehodnocovali tak si|í sv ch spo|uobčanťr'

Tolarová Hana,
reÍerentka odboru ulstavby a Životního prostÍedÍ )IJ Bludov
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Dorost l.A.
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hodina

StaÉi žáci oP . A

doma venku doma doma venku doma venku

1

So 9.8. l6:30

TJ FK
14

Ptedzáp SK

So  16 .8 .  16 :30

Ta

Ruda n. M. Ne  17 .8 .  16 ;30

So

Jestlebl Ne  17 .8 .

J TJ J

So  23  8 .  14 :15

TJ Libina 3

Sti 10.9. 16:30

So

BÍatrušov

4

so 30.8' í6:30
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1 6

TJ SO

D|' Louéka

4

So 30.8. 14r30 Ruda n. M

So69 .  16 :30

FK

Moh .Mor. B

5

Ne 7 .9 .  16:30

So

N. Malin

TJ So c

t 4

J
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00 Lešt.na So  13 .9 .  13 :45

FK

sternbeÍk So 13.9. 9:00

So

Štifu

7

so 20.9' í6:00

So

Brn|éko

7

Ne  21 .9 .  16 :00

SK I 7

14 :00

FK
Bohdíkov

ě TJ Ó
Úsov

q

So 27.9. l3:45

TJ Olpa

Jindaichov So 27.9. l0:30
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JinťliichÓV

9

So 4.10, 15:30 So Sudkov

9 So a

S o  4 . 1 0  1 3 : ' 1 5

TJ So

štifu Ne  5 .10  13 :30 Sudkov
't0

s o  í 1 l 5 :3C

TJ
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Ne 12.10.15:30

So '!0

1

TJ 1 0

So 1 1.1 0. 1 3:00

Ba
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so  18 . í0 ' 15 :0c
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Ne  19 .10 .  t2 :45 sobotÍn
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26.10.14:0(
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12
Ne 26.10.14:00

So 12 TJ Dy
Ne 26..|0. 10:OO
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Ne  2 .1 ' 1 .  13 :30
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Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice olomoucké.
ho kraje se sídlem v olomouci informuje obecní riŤad Bludov
občany:
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(telefon plicní ambulance 583 336 107)
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Sbor pro obcanshé zá|eŽilosti v B|udově gratu|u;e ;ubi|antÚm

U Ííinu 2003 os|auí:
Ston Jan 8. května 383 75
Davidová Andě|a Šrotniogo 80
Strouha|ová RŮŽena LázerŤská 385 80
Šubrtová Marie Špalkova 287 80
Jurásek Jaros|av BoŽeny Němcové 642 81 :
Sed|áčková Jaros|ava Husova 461 82
Matysová Amá|ie JanaŽiŽky llt 84
Hrochová AneŽka Špalkova 224 88
Divišová Marie Lázeliská 396 93

Kruh pÍátel hudby Bludov uvádí v rámci
Hudebnílho festivalu

oncert
nedáé 19. Ťíj.na ..2003|

v l.7:00 hodin . Zámek Bludov
Program:

Bohuslav Martinri
'  '  :: :!: :rr: l:: 

: i  I :: r::: r:::: 
'  

: l l l ' l '  ::: '  : i: : ']i]l.l......l.;:l...i;i..;i.;.'.. Píšničkynajednu stránku.l ]..i.i.,.aašiiexa,otevreiišiiovÍě!Í'p,.,..,l,Ó;éliiá..xmite,Cibanieex,
U maměnky, Sen Palniy Marie. R,1ozmai,ln

Bohuslav Martinri'' ' ' :,

Pi.s.ničky na dvě stránky
Děvče z Morauy, 'f|Úsedova štajĎa,.Naděje, H!ásn!, Tajná láska,

: '  Božímuka,Zvo le inovcíchta c i
' ' . i  . L e o s J á n á č e k
':''' ' ' 

Moravská |idová poezie v písních 
... .. 

.'.
Láska, Kouzlo, ZáÍe od nilého, Karafiát, oaraier miáho, Věrnost,. KvÍt!, milod ějné, Stálost, o š;am ěl!,, Kon íčky mil ého, Nejistota,..
.i.'. Kukačka, Lavečka,:Muzikanti ' ' ' ..'.' '.'
ii'.' .iltonín DvoŤák: .' 1.. i.... l.. ...'.i..:
: 'Mo r a v s réovo i z p ě v y " ; . s i
; A já ti..uplynu, Veleť vtáčku, Dyby bylakosa ntabrÓšená,

V dÓbrlm smě se sešli, StavÍkovsk! poleexo mat!, Hotub na javore,
,.....i'..,....,:....,..,.V,oda.a p|áě;|.|il5konná,.ť,.'.ffi,;.,j2a1qtá, Šípei

Učinkuií:
Anna Barová . zpěv

Richard Novák.  zpéV .

Jl i ina Kolmanová . klavír
Ku|turní d m Bludov nabízí volná místa

na zájezd
do Severomoravského divad|a Šumperk

na hru Františka Hrubína

Krásko o zvíre
V sobotu 4.ííjna 2003

Odjezd od KD Bludov v 19:00 hodin
- Cena včetně vstupenky a cesty 120 Kč .

Pťihlášky v KD B|udov

Program oslau 85. uÚrocí Uzni!(u
samostatného Geslrostouenska

,Ptažské trio"
koncert Kruhu pŤátel hudby

sobota 25. iiina v 18:OO hodin
na zámku Bludov

Vzpomínka u Pomníku padlfch
neděIe 26. iiina 2oo3 v 18:oo hodin

l  kladení věncr]r
I projev starosty obce
l lampiÓnov17 prrivod (od pomníku do Vlčího dolu)
I ohřostroj ve Vlčím dole
V době od 13. Ťíjna do 31.. Ííjna 2003 bude na
obecním riŤadě B|udov v kancetáÍi starosty obce
vystavena kronika obce (k nah!édnutí v pracovní
době zaměstnancrj obecního riŤadu Bludov)

. Srdečně zveme všechny občany -

I
{
I
!
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Dá se tedy konstatovat, že náš oddíl kopa.
né tuto část oslav spěšně zv|ád| a navíc naši
muži pŤipravili našim fanouškúm jako odměnu
za věrnost velmi rispěšné a v historii první vy-
stoupení v Českém poháru.

Na podzim minulého roku jsme zvítězll'i
v okresním kole nad So Palonín a postou-
pili jsme do kola krajského. I zde jsme po
porátžce So Náměšť a FC Beřov (oba jsou
ričastníky I. A' tť') zvítězi|i, za coŽ jsme z
rukou pňedsedy o KVFS obdrželi krásn!
pohár a postoupili do ČP v rámci Moravy. V
pŤedkole nám byl vylosován divizní So Lázně
V. Losiny a pŤedpokládalo se, že tímto naše
činkování končí. opak byl pravdou a v

neděli 13. července se zase jednou stal fotba-
Iovy zázrak. Naši borci po nadšeném vfkonu
deklasovali odevzdaného soupeŤe. Za vykon
v tomto duelu si ocenění zas|ouží všichni naši
hráči bez vfjimky. Nad pniměr pŤesto vynikli
brankáč Láďa Snášel a dirigent Libor Breckl!
V neděli 20. 7. nastoupili naši borci ve druhém
kole proti SK Sulko ZábÍeh. Tolik divákri náš
areál ještě nezaži| a všech více jak 800, bylo
zvědavfch kolik nám ZábÍeh nadělí. Ano,
prohráli jsme 1:4, a|e po vfkonu, za kter'.f se
nemusíme stydět a kter/ diváci také ocenili
vydatnlm potleskem!

Tečku za oslavami tohoto jubilea plánujeme
provést na setkání blvalfch i současn/ch hfáčú,
funkcionáŤ a všech našich sponzoni v pátek
7. listopadu v kulturním domě. 0 podrobnos-
tech budeme sportovní veŤejnost včas informo-

Ziv ot
NEP

vat. Upozorřujeme zájemce, Že oddíl má ještě
k dispozici trička vyrobená k tomuto jubileu a k
dostáníjsou pŤi zápasech v klubovně na hňišti.
Pro naše divá*y uvádíme jako obvykle rozpis
mistrovskfch utkání všech našich družstev.

rost
HL

Vybor OK

Rozpis mistrovskfch utkání družstev oK So Bludov
ročnik 2oo3l2oo4 . podzim 2003
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Ře TE:
Změna termínú svozu komunálního odpadu
0d čtvrtka 2,Í,|na 2003 se bude provádět svoz komunálního odpadu
každy tfden ve čtvrtek až do konce dubna 2004.

Dále pÍipomínám termíny svozu plastú do konce roku 2003:

18. iíjna V sobotu od 7:00 hodin
13. prosince v sobotu od 7:00 hodin

Také se blíží svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu:
V sobotu E.listopadu.

Piesnější informace o svozech budou uvedeny na obecních vyivěs-
kách nebo Vaše dotazy zodpoví na tel.: 583 301 438 paníTo|arová-
-odbor vyistavby a Životního prostredí oÚ v Bludově'

Jak jste tÍídi l i  odpad v období od 1. 1. 2003 do 31. 8. 2003:
15,35 t plastri, 15,48 t skla.

Chci vyslovit poděkování všem. kteÍí poctivě odpad tÍídí. plasty dávajído
pr h|edn1ich ige|itov1ich pyt| a sk|o uk|ádají do kontejnerrj bez jakéhokoliv
obsahu (napiík|ad kompotové |ahve)'

Žádámvás, abyste nedávali pÍi svozu plast do pytlťr nebezpečnf odpad
(štětce od barev, nádoby od iedide| a barev, nádoby od o|ejťr, oba|y od lepidel
apod.) a neznehodnocovali tak si|ísvfch spo|uobčanťt'

Tolarová Hana,
reÍerentka odboru ulstavby a životnÍho prostiedÍ )IJ Bludov

t

c

kolo
den - datum

hodina

Muži A l.B ck'C
kolo

den . drtum
hodina

lt|uži B oP.l|' tÍ.
kolo

den - d.tum
Doro3t l.A.

kolo
den - detum

hodina

Stanší žáci oP . A

doma v6nku doma venku hodin. doma venku doma venku

TJ
so. Loučná

1

So 9.8. 16;30

FK Ptdzáp. SK

T So )
Ne  17 .8 n6|ánv

So 23.8. 16:30 So23 .8 .  l 4 :

TJ Libina

Sti 10.9. t6130

4

So 30.8. 16:30 Červenka

4 TJ SO 4

So 30.8 4:30 Ruda n. l\r.

FX
7.9. 16:30

So

N. Malln So  6 .9 .  14 :15

TJ So

N. Malln

TJ

6

Ne í4'9. '|6|00
TJ

So Palonln

o

Ns 14.9  16:00

So

so ' l3 9, í 3:45

FK

Šteínberk

o

So 13.9 .  9 :00 Št iN

7 So 7
'| .9.15:00

SK
Bohdíkov

7

So 20.9. 13:45

7 FK

I

So 27.9. 16;00

T 8 So I

So 27.9 13:45

TJ Olpa

Jindfichov

I

So 27.9. 1O:30

Olpa

Jin. l i ichov

o J o

N 6  5 . 1 0 .  1 5 ; 3 0

So

PfÝlo||

o TJ So
šrífu Ne  5 .10  13 :30

So

Sudkov

10
So  11 . 10  15 :30

J 10
2.10. '15:3(

So

Lukavia

10
So 1 1.  10.1 3:00

Ť l o

So  I  1 .10 .  l 3 :0O

Ba

st. Město

t l

So  19 .10 .15 :00

SK Sulko

záb|éh B

I TJ SK

Bé|'Laš

1 t

No 19.10. l2:45

Vel.

sobotín

12
Ne 26.10.14:0C

TC TROL

26.10.14:00
So

Lesnie

12
So 25.10.1 1:45

TJ Oy
Ne 26.ío. to;cn

\
F|amlín

13
so . | . l l '  í 3 : 30

SK
'1.13:30

So

HEbišln

13
So  l . l 1 . 1  l : 15

TJ
N e 2

volno

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice olomoucké-
ho kraje se sídlem v olomouci informuje obecní riŤad Bludov
občany:
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(telefon plicní ambulance 583 336 107)
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Kulturní d m Bludov vvhlašuje

Práce budou vyhodrioceny' oceněny a bude
z nich uspoŤádána vlstava v kulturním
domě. PŤed Vánocemi pak budou použity
vhodné exponáty na vyzdobu vánočního
stromu v zahradě mateŤské školy
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z bludovskÍch kronik...
Rolt 1g44 - Za nedostatečné zatemnění byly mnoha občanúm vymě-
Ťeny pokuty...

Byl velmi pŤísnj zákaz poslechu cizího rozhlasu. Neuposlechnutí se
trestalo několikaměsíčním vézením...

Během války byli několikrát pŤechodně a na krátkou dobu ubytováni
němečtí vojáci v budově nové školy a v hostinci ,,Na Nové.....Rovněž
lázně Bludov byly po nějakou dobu obsazeny vojensklm oddílem.
Potom v nich byla v r. 1940 zÍízena vojenská nemocnice trvající aŽ
do konce okupace...

V dŮsledku válečnfch událostí v západním Německu v r. L942 a 43
bylo pŤestěhováno gymnázium do|ázní do Bludova. K zdejšímu oby-
vatelstvu se studenti chovali zpupně..'

U zimě 1944.45 byli do Bludova do nové školy nastěhováni němečtí
běženci ze Slovenska. Byli to většinou selští lidé, oblečení v kroj,
jakf nosí venkované na Slovensku... Prosl1fchalo se, že to byly děti
těchto běžencťr, které bezdéčné zapá|ily dŤevěnou farskou stodolu,
která tehdy do základ vyhoŤela'.'

V první době okupace bylo české obyvatelstvo Bludova a Sudet
vribec pokleslé mysli... Tu a tam se objevují letáky ze zahran\čí,

rozhazované letadly... Na obecním domě a na zdi staré školy někdo
v noci napsal r1fmovaná hesla o prohrách Němc u Moskvy a Lenin-
gradu. Brzy nato se objevila po celé dědině černá, vyrazná písmena
V (Viktoria - vítězství). Potom poŽáry stohri a stodol v okolí Bludova;
asi dvakrát vykolejení vlakrj na trati Šumperk-Hanušovice, odhalení
bunkru v Žouželkově pískovém lomu... To uŽ byl organizovan! od-
boj'.. Zprvu vznikly 2 skupiny: skupina starších a skupina mladších.
Později po obapoln ém poznání splynuly...

organizace měla tento program činnosti: vydávali i|egá|ní časopis,
podporova|ipartyzány: kopali pro ně bunkry a vybavovali je lúžky,
světlem, pííp. rozhlasovlm aparátem, opatňovali partyzán m Stravu,
zbraně a munici, konali sbírky na ričel shora uvedeny, na rodiny poli-
tick/ch vězřti, nebo lidi jakkoli postižené německou okupací, konali
pŤípravy k státnímu pievratu... Také v |ázních v Bludově s vědomím
a podporou jejich majitele, nacháze|i členové podzemního hnutí
apartyzáni podporu, ochranu a točiště...

Proti činnosti podzemního hnutí byla kromě běŽnych opatŤení jako
napÍ. zátkaz prodeje zbraní Čechrim, zákaz |yžaÍení a pod. učiněna
v Bludově r zná opatŤení: hlídková činnost, povinnost hlídek pro
Čechy, ustanovení českfch rukojmí... Na pridě nové školy by|a zŤízena
hlídková stanice. Všichni Češi, muži od 18 do 60 let, byli povinni konat
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Neěekanf obiev!!!
0 tom, Že bludovsk! koste| sv' Jirí nevypadal

vŽdy tak, jako dnes, víkdekdo. Víme také, Že pro-
še| minimá|ně čtyŤmi stavebními fázemi' Ziejmě
od počátku stá| na stejném místě ve stedu obce.
V prvních sta|etích své existence by| s největší
pravděpodobností dÍevěn!. Tato dÍevěná stavba
by|a po roce .|588 piestavěna, v té době ovšem
jiŽ B|udov odpad| od katolické víry, takŽe tuto
piestavbu proved|i ziejmě Čeští bratii. Tento
koste| byl jiŽ kamennf. Čeští bratii tehdy také
porídi|i zvony na věŽ . dodnes se zachoval jeden
z nich. Stavba zŮsta|a stát i v době pobě|ohorské,
jen jiŽ nes|ouŽila jako modIitebna Českfch bratÍí,
a|e jako katolickf koste|. Da|ším dŮ|eŽitfm datem
v jeho historii by| rok 1764' kdy by| částečně pÍe-
stavěn. Pristavěna byla věŽ, presbytáÍ (kněŽiště)
a sakristie s oratoÍí nad ní. Tento chrám mě| jiŽ
rozměry 25,80 x 7,50 m' Strop by| prkennf a ce|yi
byl zavěšen retězy na jediné skobě v krovu. Roku
.l833 zača| koste|ní strop praskat a klesat, takŽe
by| koste| roku 1 837 z bezpečnostních dŮvodŮ
uzavÍen. Pos|ední piestavba se odehrá|a v |e.
tech 1837.1838. Chrám byl celf zboÍen kromě
jiŽnístěny' která se pos|éze sta|a součástíkoste|a
zce|a nového. Tato stavba je delšícca o 1/3 a má
tvar kíŽe, coŽ je dáno dvěma bočními oratoŤemi.

Kdo z nás by se nechtě| podívat do minu-
losti? Kdo by se nechtě| projÍt B|udovem 16.
či 18' sto|etí? Stroj času ovšem neexistuje,
a tak nám zbyvají nanejufš staré mapy. Nejstarší
mapa B|udova pochází z roku 1741 . Dky nívíme,

jak ve|ká tehdy obec by|a, jak se iíka|o jednot|i.
vlm polím a |oukám. Mapa ovšem neníplastická,
a tak jsou jednotlivé objekty zachyceny pouze
jako obdélníčky. Se dvěma vfjimkami: zámkem
a... koste|em,7ánku si všiml kdekdo, protoŽe na
mapě pŮsobí monumentálně. Je zachycen v po.
době věrné, dokonce ani ty věŽe ještě nestály,
pouze jedna uprostied západního kÍíd|a. Koste|a
si nikdo nevšíma|.

^Ž kdyŽ jsem si piipravoval pÍednášku
o méně známfch b|udovskfch pamětihodnostech
a zaobíra| se kopiízmíněné staré mapy, najednou
mě napad|o: vŽdyť koste|je tam zakreslen prosto.
rově! A by|o to pÍed rokem .|837, dokonce i pied
rokem 1764,7e mě to nenapad|o dÍív, vŽdyť jsem
se do mapy to|ikrát díval. A Že to nenapad|o
někoho piede mnou. A nebo napad|o, jen tomu
nepik|áda| vyznam? KaŽdopádně máme pied

Celé tŤi dni nebylo slyšet stielbu. Ani letadla se nikde neobjevila.
TŤetí noc po pňechodu zuboŽené armády se vynoňily celkem svěŽí
oddíly dělostíelecké a skupina tankri s děly. Tyto oddíly kryly ristup.
Děla zaujala palebné postavení na v;fšině táhnoucí se od mlékárny
k Ťece Moravě a celou noc pálila směrem k Lesnici a Leštině. Druh!
den, 8' května 1945, projíždé|y německé tanky po státní silnici od
kapličky na vršku k Šumperku až někam k Chromči tam a zpět a po
cestě dědinou na horní konec a jejich děla pálila směrem k Sudkovu...
Naproti stŤílela hlavně ruská pěchota, která byla na jižním svahu
Brusné nad nádraŽím. Na horním konci zasáhli ruští dělostÍelci
německf tank a zneškodnili jej. Boj trval od časného rána. Asi ke
2 hod. odpoledne byli Němci nuceni ustoupit a v tu hodinu vstoupila
do Bludova osvobozenecká armáda ruská. S ohromnlm jásotem,
radostí a nadšením Ťítily se zástupy bludovsk1/ch naproti rusklm vo-
jákúm.'..Na domech bylo naráz vyvěšeno množství československych
praporŮ... Po chvíli rozpoutala silná ruská dělostŤelba, ne však uŽ nad
Bludovem, nybrŽ nad Šumperkem. Avšak i ta po pťrlhodině ustala'
Šumperk byl dobyt ruskou armádou. Potom ještě večer se rozpoutala
stŤelba z pušek proti Bludovu, pii níž ještě někteŤí bludovští opouštěli
se zavazadly svoje dom}, chtějíce uniknouti z bojového pásma. Tato
stŤe|ba netrva|a dlouho abyla v Bludově stňelbou poslední. V posled-
ním dni boj měl oddí| rudé armády na Brusné ztrátu 14 mrtvych.
Byli pochováni v Sudkově. Německá armáda vyhodila do povětŤí oba
zdejší mosty pŤes Moravu...

S Rudou armádou se navrátil dom po dvouleté nepŤítomnosti
pŤíslušník této armády poručík František Pazour...

Dostal se na ruskou frontu, tam pŤešel k Rus m a pŤihlásil se do
české armády....

Miroslav Krušinsk! z Bludova, kter! rovněŽ sloužil v českych oddí-
lech ruské armády a ričastnil se četnlch bojri proti Němcrim, se vrátil
domri později...

B ludovan 8/2003 ' '  '  
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tam V noci hlídky... Hlídky byly povinny odpískat na obecní píšťalku
kaŽdou hodinu pŤíslušn! počet hodin. Hlídky nikdy nic nevypátraly...

U t. 1945' když sc o!(upace bIíŽila ke konci, podŤezal někdo
tel. a telegrafní tyče. Hned nato bylo naÍízeno učitelskému sboru
české školy vypracovati plán hlídek na státní silnici na katastru obce
Bludova... Takové hlídky stavěly i sousední obce|eŽící pŤi silnicích.
PŤitom se stalo, Že u Chromče byly ráno na|ezeny hlídky spoutané
a blízko nich tel. tyče podňezané'.' Činnost ilegální organizace byla
znlaÍena Němci o vánocích r' 1943..,

Posoudíme-li odboj v naší obci celkem, m žeme Ííci, Že pro vítězství
ruské armády azamezení škod zpťrsoben ch armádou německou pÍi-
spěl velmi málo. Je však svědectvím velké lásky k vlasti a národu
u většiny těch, kteií byli v odboji činní...

Porážkou německé armády u Stalingradu byl její osud zpečetěn'
...Dne 6. |tuělna 1945 bylo mezi oběma válčícími stranami uza-
vňeno pŤíměŤí' V našem kraji to však neznamenalo konec bojri.
oddíly německého generála SchÓrnera nedbaly ujednání o pňíměŤí
a podnikaly bojovy tistup, aby se dostaly do Čech k Angličan m
a Američanrim. Těm chtěli složiti zbraně,.,. Ústup jejich se dál prá-
vě po státní silnici pŤes Bludov od Šumperka na západ. Než k tomu
došlo, byly vykopány kolem Bludova menší kryty'.'. Na státní silnici
proti zámku byla postavena zatím ještě otevŤená silná bariera z těž-
klch silnfch kmenri z obecního lesa, zakopanlch jedním koncem
hluboko do země. Po těchto pŤípravách začína|o b t na silnici stále
více rušno. Nejprve projížděly po delších pŤestávkách zásobova-
cí oddíly, vojáci na nich byli Ukrajinci /Vlasovci{ jen málo bylo
Němcrj. Potom byly hnány po silnici dosti velké oddíly zajatcú an-
glicklch a později ruskych a něco i jugoslávskych. V Bludově tyto
transporty několikrát pňenocovaly a bylo tu pro ně sehnáno něco
k nasycení. Potom se pŤivalily hlavní trupy SchÓrnerovy armády' TŤi
dny a tŤi noci táhly pŤes Bludov od Šumperka směrem na západ.'.

PhDr Stanislav Balík

W*
bff ,i

sebou ma|Ůvku kostela v té podobě' v jaké jej

.naši pÍedci postavili roku 1588.
Pravda, je to ma|ba nijak ostrá, ba aŽ miniatur.

ní, presto z ni mŮŽeme |eccos vyčíst. Po straně mě|
koste| jen čtyii ve|ká okna' takže skutečně neby|
nijak ve|k!. VěŽ nečně|a do závratné vfše, navíc
pied ni byla pÍistavěna z|ejmě nějaká pÍedsíti,
snad s kŮrem V patre, kter! by| osvět|ován něko|i.
ka ma|fmi okny. Nenítoho tedy moc, co mŮŽeme o
piedchŮdci dnešního kostela Ííct, ale aspoĎ něco.

A ještě jedna věc, která uŽ se zmíněnou
mapou nesouvisí, ale která se t}iká koste.
|a dnešního. Nad okny v prední části jsou
umístěny nástěnné obrazy sV. Rosalie, sV.
|gnáce z Antiochie, sv' Kateiiny Sienské
a sv. Františka z Assisi' D|ouho jsem prem!š|el,
proč právě tito světci. VŽdyť pÍece určitě musel
existovat dŮvod, proč právě oni a ne jiní. Sv. Ro.
sa|ie je jasná - patronka B|udova, ale co ti da|Ší?
AŽ jednou se mi zase spoji|y dvě zdán|ivě nesou.
visejícíinÍormace a by|o o jednu záhadu méně.

0brazy jsou totiŽ s největšípravděpodobnos.
tíjakfmisi podpisy donátorŮ, kterí zap|atili vyma.
|ováníkoste|a' By|i to manŽe|é Kateiina a Hynek
Mertovi z čp' 161. Patronem HynkŮ je lgnác
z Antiochie, ochránkyní Kateiiny zase Katerina
Sienská, František z Assisi by| zase piím|uvcem
P. Františka Ermise, tehdejšího Íaráie, kter!
se Vyrazně zaslouŽi| o vnitiní v}izdobu koste|a.
Je piíjemné a potěšující p|emfš|et nad dějinami
v|astníobce...

'"+!p*..rr"...i,
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Vzpomínáme.,.

l když od sčÍtání|idu, domŮ a bytŮ, které proběh|o v ce|é
naŠí repub|ice v roce 2001, uplynu|y uŽ dva roky, pied.
pok|ádám, Že pokud jste byli s vfs|edky tohoto sčítání
seznámeni, pak to by|o pouze V celostátním měiítku'
Proto vám z tohoto statistického prŮzkumu pŤináŠím
ufběr nejzajímavě|ších ÚdajŮ, které se tlkajínašíobce.

VŠechny inÍormace zde uváděné jsou ze dne
1.  3 .  2001.

K tomuto dni bylo v B|udově 3189 obyvate|, z toho do
14 let 487, mezi 15-59 rokem 2138 osob a nad 60 let
564 osob.

Tyto ÍotograÍie zachycujívolby v Bludově v 70. a 80. |etech minu|ého sto|etí
. diíve na zámku, později v kulturním domě.

I

f
I

Věková
skupina

Obyvatel

celkem

Ztoho
SvobodnÍ

Vdané a
ženatí Rozvedeni ovdově|Í Nezi ištěno

0-14 let 487 487 x x x x

I 5-59 2138 68'7 I 288 t25 29 9
60+ 564 l 8 t 8 20 208

Ve věkové skupině 15.59 |etje 427 svobodnlch muŽ a pouze 260 svobodnlch Žen.

Ve věkové skupině nad 60 |et je 242 muŽŮ a 322 žen, vdovcťr je v této skupině 44
a vdov 164.

Nejvíce osob se narodi|o v letech 1972 aŽ 1981.

Nejvíce osob je české národnosti, a to 2802, pak následu|e moravská národnost 261,
s|ovenská národnost 37, německá národnost 9.

Státníobčanství .nejpočetnější Česká republika 3173, S|ovenská repub|ika 10, Polsko 2'

Bez vyznání|e 1 507 osob, 1 397 je věÍících. Jde h|avně o Cíi,kev Íímskokato|ickou 1 253,
Církev Českos|ovenská husitská . 24 osob, Českobratrská církev evange|ická 16 osob.
Muž je bez vyznání 833, žen 674.

Uzdělání obwatel

celkem

osob

bez

vzdě|ánI

zákIadnÍ učřovské stÍední

odborné

učřov. s
maturltou

pIné
stňední

lryšší
odborné rysokoško|'

2702 619 680 492 4S 643 28 167

Z toho muži
137 | I 2t4 434 294 32 263 I 3 109

ženy
l 3 3  t ) 405 246 t98 t 3 380 l 5 58

0bwalelstuo podIc ekonomic|té aktiYity
Celkem
obyvatel

Pracující
celkem

Z toho

nczaměstnaní
ekonom.
ncakt ivnípracující

drichodci
pracující
studenti

3  t 8 9 | 494 z0 8 t64 | 521

Z toho muži
I 628 857 l l 79 685
ženy
l  5 6 1 637 9 85 836

$**tt*yti *$sr*, sxrn& e. iÍťt*

Z ce|kového počtu 1 658 ekonomicky aktivní-
ho obyvatelstva je 49 zaměstnavate|Ů, 1360
zaměstnancŮ, 158 samostatně činnlch. Mezi
muŽi je zaměstnavate|Ů 40, mezi Ženami pouze
9, rovněŽ samostatně činnfch je muŽŮ 112 a Žen
pouze 46.

Z počtu 1 658 ekonomicky aktivního obyvate|stva
je 936 muŽŮ a 722Žen,

Nejvíce osob je zapojeno V zpracovate|ském prŮmyslu a vlrobě e|ektÍiny
. 525, pak nás|eduje obchod, opravy motorouÍch Vozide| a spotrebníh o zboŽí
- 174 osob, stavebnictví .|70 osob, doprava, pošty a te|ekomunikace.l33
osob, zemědě|ství, lesnictvía rybo|ov 102 osob'

Ženy pÍev|ádajív odvětvích jako pohostinstvía ubytování, peněŽnictvía po-
jišťovnictví, ško|ství, zdravotnictví a sociá|ní činnost, V ostatních odvětvích,
h|avně V zemědě|ství, stavebnictvía dopravě pÍevaŽují muŽi.

Z 1486 pracujících obyvate| je vyjÍŽdějících za prací 1 029 osob, z toho denně 886.
Z 853 pracujících muŽŮ vyjíŽdízavací 619, z toho denně 526.
Z 633 pracujících Žen VyjíŽdí410' z toho denně 360'
Z 544 studentŮ a učĎŮ wjíŽdí 298, z toho denně 209'

DomovníÍond
V B|udově je ce|kem 832 domŮ, z toho trva|e obyd|enfch 759, neobyd|enfch
73 (v nich 78 bytŮ)' Vlastníkem je nejčastěji soukromá osoba.717 domŮ,
15 domŮ v|astní obec či stát a 9 bytové druŽstvo' Největší podí| na vfstavbě
rodinnfch domŮ mají roky 1971.1990, kdy bylo postaveno 297 domŮ ro.
dinnfch. Bytovlch domŮ by|o postaveno nejvíce v |etech .l946..l970, a to
ce|kem 13. NejčastějipouŽitfm materiálem nosnÝch zdíjsou cih|y a tvárnice.
Bez vodovodu je 9 domŮ, bez stiedního a dá|kového topeníje 160 domŮ,
bez tep|é vody 46 domŮ.

Bytov Íond
BytŮ je v B|udově ce|kem je 1130, z toho 953 v rodinnfch domech a 168
v bytovlch domech.
BytŮ v osobním v|astnictvíje732, V nájmu je 81 bytŮ a V druŽstevním v|ast.
nictví78 byt '
PrŮměrná obytná p|ocha V m2 na 1 byt je 57,9 a na osobu 19,8.
PrŮměrnf počet obytnfch místností na 1 byt je 3,16.
Vodovod je v 1 065 bytech, 826 bytŮ má stÍední topení, bez koupe|ny je
24 bytŮ' bez splachovacího Wc 42 bytŮ.

Mgr. Jarmila Divišová

I
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V dubnu, kdy místní dobrovolní hastčt
vyčistili koupaliště, jsme zahájili 40. sezÓ-
nu provozu koupaliště. J1Ž pravidelně by|
30, 4. 2003 na koupališti zorganizovátn s DK
Bludov slet čarodějnic, kde závětem by|a za-
pálena hranice s čarodějnicí. Vystupova| zde
divadelní soubor,,Blud v tyátru...

Hned 1. 5. 2003 bylo zahájeno napouštění
koupaliště, aby byla ke konci května pŤipravena
voda na koupání. Vše probíhalo bez problémú,

až dne 12. 5. 2003 v 18 hodin pŤišla velká prri-

trž mračen a pŤíval vody, kter! se hnal z |esa,
zatopil vše, co mohl. Smutnfma očima jsme

pozorovali, jak se vysoká bahnitá voda žene
po silnici směrem k Vlčímu dolu, nedalo se nic
V tomto okamžiku dělat, celá čistička do kou-
paliště byla pod vodou a pŤes pťepad u schodťr
koupaliště se hrnul gejzír bahna'

Tato hrriza trvala jen 20 minut, ale napá-
chala velké škody. Chemicky ošetŤená voda se
musela vypustit. Díky bludovsk1fm hasičrim,
kteŤí pŤišli na pomoc 14' a 15. 5. 2003 a bahno
z koupaliště vyčistil i. Ještě jednou dfty za je-
jich ochotu a obětavost. Koupaliště se potom od
15' 5. zača|o Znovu se zpožděním napouštět.

Kácení máje s ,,Bludověnko|),, Za časti
bludovsklch rytíťri. ,,Páni z Bludova.. zaháji|o
sezÓnu. I když koupaliště ještě nebylo típlně
zap|něné, avšak počasí bylo natolik pěkné,
že by bylo škoda koupaliště nevyužít. Také
nastoupili první rekreanté- děti z Běloruska na
3tfdenní ozdravnj pobyt po havárii Černobylu.
Tento ozravn! pobyt je financován z prostŤedkri
občanského sdružení Společnost pŤátel národ
vfchodu a z prostŤedkri daru společností a pod-
nikatelri z okolí. Plně se o tento pobyt stará,
organizuje a zajištujejej pan Ing. Janíček' Děti
z Běloruska navštívily Vlčí dril j iž po desáté.
IedenácÍá skupina těchto postiženfch dětí pii.
jede ještě letošní rok a stráví s námi vánoční
svátky'

V letošním létě jsme na Vlčím dole pŤivítali
a zrekreovali pŤi rekondičních pobytech soNs
Havíiov, soNs Mladá Boleslav, SoNS a ZP
masérri Karlovy Vary, SoNS Praha, Kardiaky
z ostravy, tělesně postižené z TŤebíče, Dětskf
domov z Horní Čermné a z olomouce, proběhlo
zde i soustŤedění tanečního souboru pŤi DK
ZábŤeh.

Myšlenka pomáhat zdravotně postiženÝm

a handicapovanfm spoluobčanrim byla v to-
moto roce naplněna. Nadále chceme pomáhat

všem, kteff k nám rádi pŤijíŽdéjí a cítí se zde
jako doma.

V srpnu se nám podaňilo zatraktivnit kou-
paliště zabudováním a Zpfovoznénim 5 metro-
vé skluzavky, která pŤilakala nejen děti.

Závěr sezÓny patfil oslavám 40. vfročí ote-
vŤení koupaliště' kdy 31' 8. 2003 byli pozváni

všichni' kteŤí se velkou mírou zasloužili na
vfstavbě koupaliště na Vlčím dole v Bludově.
Starostou obce Ing. Stonem bylo pŤedáno po-
děkování, jak jednotlivc m, tak organizacím,
které se o vfstavbu zasloužili. Na koupališti
se mohli děti i dospělí povozit na kánoích
a raftu Colorádo, vyzkoušet si slařování do vody
a pod' Rovněž zde vystoupila skupina historic-
kého šermu ,,BarbaŤi.. a k celé pěkné atmosféŤe
poslední prázdninové neděle hrála hudba.

Letní sezÓnu jsme zakončili a začíná
podzimní a zimní období, kdy již není tolik
návštěvníkri, pŤesto se snažíme pŤivítat každé-
ho, kdo k nám pňijde. JiŽ druh/m rokem v záÍí
pÍijíždízŠ zauren s dětmi, kteff nastoupily do
6. tŤídy amqí tady tfdenní program, tzv. ,,Go..
program' kde se děti seznamují pŤi rriznlch
hrách.

Všechny tyto aktivity lze dělat pouze s pňí-
stupem vhodnfch cen a vždy jsou uplatněny
smluvní ceny, které vyhovují naším návštěv-
nft , jak ozdravnlm pobytrim, rekondičním
pobytrim i pobytu dětsklch domov a škol.

Dne 13. 10. 2003 bude restauraceuzavŤena
z drivodu vlměny oken v restauraci. PŤedem
děkuji obecnímu Ťadu Bludov, Že po dlouhé
době pomohl Ťešit situaci v restauraci Vlčí
dril, jelikož zde jsou zabudována pouze okna
s jednoduchfm zasklením a v zimě nelze tuto
restauraci vytopit na vhodnou teplotu.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kte.
ff se zaslouŽili o pěknou letní sezÓnu, obecnímu
Ťadu, Kulturnímu domu v Bludově, bludov-

sk1fm hasičrim, šermíŤ m - jak Pánrim z Blu-
dova, tak Barbar m, kteff zpňíjemnili akce na
Vlčím dole, všem zaměstnancrim Vlčího dolu
a všem |idem' kteff se snaží okolí Vlčího dolu
zkrášlit a zvelebit.

Milana Jirglova

Foto: J. Divišovd

I
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F Hyrně ice pod Srrší,,o1r

Název této malé vesnice se stává jiŽ mnoho let pro Ťadu dětí z Bludova, Šumperka
a okolí synonymem pŤíjemně strávené části prázdnin na |etním dětském táboie.

Tentokrát programu dominovala celotáborová hra s názvem ,,Putování časem... Jako
v |ořském roce, tak i letos navštívila děti skupina historického šermu ,,Páni z Bludova...
V rámci ,,návštěvy stŤedověku.. děti zhlédly jejich noční vystoupení s pochodněmi. Nejen
za jejich vystoupení, ale i jejich pŤístup k dětem a ochotu jim mnohokrát děkuji.

Děkuji také všem vedoucím a instruktor m za jejich práci. V neposlední Ťadě patťí
mé poděkování v letošním roce také dětem, které tentokrát spolu s vedoucími vytvoiily
vfjimečn! kolektiv, kter! se s nadšením a elánem aktivně z častřoval všech akcí a prací
na táboŤe. Ať už se jednalo o malé sedmileté holčičky, či patnáctileté kluky, všichni byli
v1fborní! Díky tomu jsme prožili opravdu nezapomenute|nlch jedenáct dní, plnych slunce,
pohody, her, pňíjemnlch zážitkri, pÍátelství a legrace. VěŤím, Že vzpomínky na tento tábor
nás budou hÍátce|y rok až do dalších prázdnin.

Jarmila Divišová

,

1-
, i
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To byl den...
Vraťme se spo|ečně ještě k posledním dnŮm školního roku, kdy 25. červen by| právě ten den, na kterf se
těši|o 130 dětív b|udovskfch |ázních. Akademie sportcentra University Pa|ackého v O|omouci pod vedením
PaedDr. Jiiího Vacu|íka, CSc., za pomoci studentŮ oboru rekreo|ogie a o|omouckfch gymnazistŮ, pÍipravi|i
pacientŮm den p|nf her a sportu. Ctrnáct stanovišť, na kterlch získáva|i Účastníci body podle své zdatnosti,
obratnosti a šikovnosti. Ti nej|epšíby|i nakonec odměněni medai|emi, dip|omem a drobnfmi cenami.
Určitě neš|o o to, aby se děti uhoni|y, a|e pod odbornfm dozorem se samy piesvědči|y, že pÍitroše častější.
ho tréninku se mohou dostat do podstatně |epšíkondice. Vodníhrátky, š|apad|a a chŮdy, nízká |ana, barev.
ná p|achta, slepecké b|udiště, piekáŽková dráha, to je jen něko|ik discip|in, které ma|ísportovci zdo|áva|i.
Co dodat? Akce se podaii|a a všem z častněnlm se líbi|a. Snad neby|a pos|ednía věÍme, Že nové metody
sportovního vyŽitídětí se budou dá|e rozvíjet.

'lap'

i podvojné) včetně skladové,
majetkové a mzdové evidence -

DPH a silniční dař
. platby
. uzávěrky a dařová pÍiznání zdarma

- ceny dohodou
. pomoc pfi v1iběru ričetních

programu
. placená reklama -

Kulturní dum Budou pÍiiÍmá ieště

POZOR!
Vyzlváme nejen členy rybáiského krouŽku, a|e
všechny m|adé rybáÍe, kteiÍ majÍ povo|enky (isou
již evidovaní v Šumperku či Zábiehu), aby se
dostavi|i tento den k registraci, popÍ' se zaregistrova|i
telefonicky

na tel. č. 608 884 495

ct  2.10. ct  16.10.

Po 6.10. Út 21.10.

Gt 9.10. Pá 24.10.

Pá 10.10. ct  30.10.

Po 13.10 .

Ut a S| 14.a 15. 10.. leunÚ textil
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mmadffi
Zve na slavnostní ukončení sezÓny

HoFMISTRov Az^vĚŤ
ve dnech 25. a 26.

pŘsosrnví se:
2003

o Kejk|íŤ KÍupa|a s programem "Rád vstupuji do bouÍ|ivého pot|esku"
a "Nějak 

jste nám vyrostl, mistťe.....
o Gotická šermÍÍská skupina TARTAS pÍedvede "Trest po prohliené

noci..a "Potrestání|apkŮ za zlé činy'
o Renesančnískupina ALLEGROS pÍijede s pohádkou 

"o Pepoušovi..
a mftickfm pÍíběhem 

"Ďábel"
o Soko|níci pÍedvedou ukázky v.fcviku a pií|etŮ sov a dravlch pták

o MoravštíkÍíŽovírytíÍiM.c.E.pÍipomenoudvojprogramDeníček
o StÍe|ci SALVA QUARD|A pÍijedou s u/cvikem švédské jednotky

. Páni z Bludova sezÓnu uzavÍou pohádkou 
"Princové 

jsou na draka..
a "Šermíiská hospoda"

o Jako ob|ev roku vystoupískupina VALMONT nebo LUCREZ|A

HRAD oTEVŘEN 9:00. 18:00 HoD.
VSTUPNÉ: DOSPĚLÍ 70,- KČ;

STUDENT|, DŮcHoDc|50,. KČ; oĚrt o- 15 LET 4o,-KČ

Vaše dotazy rád zodpoví Purkrabí Mlok tel. č.777 205 029
e-mail : sovinec.purkrabi @ volny,cz; www.sovinec.akada.net

Ťíjna

TÍ|TAI]{I UYPRODEJ

TEXTTLl'
Mikiny, košile, svetry, kalhoty, tepláky, bundy

AKGE PoTRvÁz DNY!!

Jen í5'. Kě za kus
l (de: l (u!|uÍní dŮm BIudoY
Kdy: Út  a s l  14 '  a 15.  l0 '  2003
Cas: 9:00-16:00 hodin

PRo oÁu štěřata

- PEJSKY K oDBĚnu V Polovlt.tĚ Říurun
Po RoDlčícn s PR štěřata BEz PP

GE]{A 5000,- Kc
Te!: 606 854 60o

i
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lEn*d|..* Kalen dáÍ akcí v roce 2oo4
Tak jako v loĎském roce nabízím všem organizacím
a spolkrim, kteŤí poŤádají akce pro veňejnost, možnost
prezentovat termíny svych akcí v

KalendáŤi altcí u BIudoUě na Í0k 2004

2AA4

KalendáŤ by měl vyjít koncem prosince 2003 jako
pŤíloha Bludovanu.

PoŤadatelé, nahlaste, prosím, termíny sv;fch akcí do
kulturního domu osobně, telefonicky, popr' písemně, a to
do 15. prosince 2003.

J. Divišová

17 .  5.2003 setkání šedesátník

Na staft letošního Xl. ročníku v šlapu za b|udovsk1im špekáčkem, kteryi se kona|v sobotu 6. záYí, se tentokrát dostavi|o
160 učastníkŮ. z nich nejstarší byl už tradičně pan Josef Hruba (Íoto č. 1) a nejm|adší ondiej Vojtek (íoto č. 2) a Anička
Konečná (foto č. 3).

W

,rgj\

vÝsTAvtštĚ rlonA oloMouc
vás zve na 8. ]0cnÍk yÍstaw 0uoce, zeleniny a školkaÍs|tÍch UÍpěstku

HORT I  KOMPLEX  2OO3
od l6. d0 l9. Ťíina na UÍstauišti tloÍa 0l0m0uc' sloienÍ s lÍodGinÍmi |rny.

Nabídku špičkového ovoce a ze|eniny obohatí vfstava vče|aŤství, poradna pro houbaÍe, soutěž
o nejchutnější jab|ko a soutěŽní pieh|ídka ovocnfch desti|átt]t z pěstite|skfch pá|enic

, ,HAr rÁcrÉ KošT. . .
SoutěŽ ie urcena ušem, kleÍí se chtěií pochlubil UIastní dobrou slivoYicÍ,
brosltYouicí.... ci iinÍm dcstilátem.

Uzotek 0'5 littu ie tÍeba dodal lošlou nebo osobně na adresu
VÍstaviště Flora 0|omouc, Wolkerova í7, 77í 11 Olomouc,
(tel.: 58572621í. www.Ílora.o!.czl '  neioozděi i  do 10. Ííina.

Dcstilát musí bÍt u láhYi z citého skla s pÍiloŽenou popiskou se iménem
a adtesou pěstilele, inÍormací o dtuhu 0U0GB, rocníltu, lihovitosti, oblasti
ptilodu, lcasné nádoby.

Vyh|ášení vfs|edku bude v sobotu 18' rtjna od 15:00 do 16:30 hod.

23. 5. 2003 setkání pětasedmdesátník

Bludovan 10
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P O Z O R !  P O Z O R !  P O Z O R !

oPĚT zAGíNÁmr
S AERÍ|BIKEM MIX

00 15.9.2003
u pnínuíMATEnsKÉ Šxotv u rtumuĚ

pot.toĚlí 19:00. 20:30
(aerobik - low+high, posilování)

Čwnrrr 19:00.20:30
(step aerobik . aerobik se stupínky, posilování)
Na vaši návštěvu se těší Ludmi]a Maturová

S sebou: podložku, pitÍa chut,si zacvičit'

KIub Ďeskfch turistti odbor šumperk,
Klub českfch turistri ZnačkaÍi šumperk

Vás zvou na

P00H0D P0 ŠUMPEnSKÉM
PSAI'IICKU

Memoriál JoseÍa JankŮ
10. tocnílt

U soholu 4. Ííina 2003
o Pěšky na trasy 10, 15, 25, 35, 50 km
o Na kole trasa 40 km

$TART:
o od 7. do 10 hodin ze ško|ícího centra ČD na

u|. Jesenická č,2 (z nádraží ČD v|evo 200 m
- u viaduktu) v Šumperku.

cÍr,:
o v místě startu do 18 hodin

Startovné :
O č|enové xČr t s,- Kč, ostatní 2o,- Kč
o Pojištěnci YZP zdarma. startovné hradíVZP

Čn
občerstvení v cíli zajištěno.

odměna:
_ pamětní|ist a pÍíležitostné razítko v cí|i
- vo|n! vstup na rozhlednu na Háji všem

častníkŮm
- měÍeníkrevního tlaku pÍed startem a po

návratu. měÍení tě|esného tuku

Nejmladší' nejstarší a nejvzdálenější
učastník pochodu bude odměněn.

V sobotu 13. záÍí se odehrál sedm;/ ročnft turnaje Alf cup. Na rozdíl od slabé ričasti
v lořském roce se tentokrát sešlo 15 hÍáčŮ. Hrá|a se, jako každy rok, méně známá,
ale atraktivní devítka. Ta měla na svědomí i některé pňekvapivé vfsledky. Pťekvapivě
rychle se s turnajem rozloučili napŤ. HonzaŠvesták nebo Tomáš Komenda. Jinfm, od
kterlch se to pŤíliš nečekalo, Se zase daŤilo. Nejdál z nich se dostal Jan Kacar, jehož
herní styl pŤiváděl soupeŤe do stavu zoufalství, a někteŤí pŤi zápase s ním očividně
zestárli. Zazmínku stojíi v1fkon JiŤího Kulila nebo Aleše Špičky. Po osmi hodinách
se ve finále proti sobě postavili Martin Heděnec a Josef Komenda. Heděnec zača| ve
velkém stylu a brzo vedl 2:0. Komendovi, do té doby ještě stále otŤesenému záŽjkem
ze semifinále proti Kacarovi, se však vrátila chuť k Životu, a soustŤeděnou hrou finále
otočil ve sv j prospěch na5'2'

Konecné EoÍadí: 1. J. Komenda,2.M.Heděnec, 3. J. Kul i l  a J. Kacar,
5' C' BŤezina a o. Frank

K o m p l e t n í  t u r n a j o v 1 i  p a V o u k  n a j d e t e  n a :  h t t p : / / s w e b  . c z l b c b | u d o v
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Nohe,bo| v Bludově
o tom, že v Bludově existuje téměŤ

16 let také neregistrovany amatérsk;f
nohejbalovf klub, mnoho z nás ani
neví. A pŤitom dosahují docela sluš-
nlch vfsledkri. Ve složení 6-9 hráč
s věkovlm pniměrem 36 let trénují 1-2x
tldně a pravidelně se zričastřují všech
turnajri v okolí' Sami také každoročně
poŤádají v sokolovně ,,Štěpánskf tur.
naj..pro neregistrované kluby z okolí.

V nohejbalovém turnaji trojic
v Šumperku v červenciz}O3,do kterého
se zapojilo 24 mančaftri, dosáhli v ka-
tegorii amatérskfch družstev jednoho
ze svfch nejlepších v;Ísledkri, když ve
sloŽení EvŽen Fazor ml., Evžen Fazor
st. a Petr Holinka zabodovali a odvezli
si do Bludova zasloužené vítězství.

J. Divišovd

P O Z O R !  P O Z O R !  P O Z O R !

u Ííinu 2003
zanaiuie opět p]0u0z

otevŤeno:
Po, St, Pá
od 17:00 - 19:00 hodin

Cena 20.- Kč za hodinu

Bludovan l l
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Tajenku dnešní kiížovky mrjžete posílat do 15. iíjna 2003.
Správné znění taienlo/ z minulého Bludovanu:
,.. uteklze své usedlosti.

Vylosováni byli:

1, cena (tričko se znakem obce) _ Pavlína šofrová

2. cena (tričko se znakem Kartotisku) _ Zdeněk Elgner

?
I
I
I
ir
I
I

t

Bludovské hospody
V roce 1900 bylo V Bludově l. taienka hospod a vyičep , coŽ byto
(2 460) skoro dvojnásobek povoleného mnoŽství hostinskfch Živností.
MUDr. Sloupensk17 si jako pĚedsedazdravotní komise V roce 1903 trpce
nejen mezi muŽi, a|e i Ženami...

V poměru k mnoŽství obyvate|
Však také zdejší obvodní |ékai

stěŽoval , Že ,,2. taienka se rozšffil


