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Výsledek rozboru vody z pramene 
„U Markovského“

 Na žádost občanů byl proveden dne 
15.3.2004 v 9:45 h odběr vzorku vody v 
lokalitě „U Markovského“ z důvodů provedení 
rozboru této vody. 
 Zpráva k protokolu laboratorní č. 777
Laboratorního centra Šumperk, Jeremenkova 7,
787 87 Šumperk:
 U předloženého vzorku vody, nejsou 
v ukazateli dusičnany a pH (reakce vody) 
dodrženy požadavky Vyhlášky MZdr. č. 376/
2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na 
pitnou vodu a rozsah a četnost kontroly.

Životní prostředí 

DŮLEŽITÉ  !!!

 Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, 
že od 1. 4. 2004 nabyl účinnosti zákon  
č. 99/2004 Sb. o rybářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráže, ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých 
zákonů (zákon o rybářství). Dle § 20, 
odst. 2 zákona o rybářství vydává a odebírá

Obec Bludov
Jana Žižky 195, Bludov, 789 61  
tel. 583 301 430, 
e-mail: ou.bludov@bludov.cz 

Konkursní komise jmenovaná Radou obce 
Bludov dne 5. 4. 2004  v souladu s § 3 odst. 1
vyhlášky č. 72/2003 Sb., o sestavování 
konkursních komisí a pravidlech jejich 
činností při konkursním řízení na vybrané 
funkce v oblasti školství,

v y h l a š u j e
konkursní řízení na místo ředitele Mateřské 
školy Bludov, příspěvkové organizace, Polní 
502, okres Šumperk

Požadavky:
-  vzdělání a pedagogická praxe dle vyhlášky 
 MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách 

 odborné a pedagogické způsobilosti 
 pedagogických pracovníků 
 a o předpokladech kvalifikace výchovných
 poradců pro mateřskou školu
- znalost školských předpisů a problematiky 
 řízení
- organizační a řídící schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- trvalý pobyt v ČR

K přihlášce nutné doložit:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším 
 dosaženém vzdělání (u vysokoškolského 
 vzdělání včetně kopie vysvědčení o státní
  závěrečné zkoušce)
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání 
 potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis

  Úterý 4. května  -  17:00 hodin      Loutnový koncert Kruhu přátel hudby - zámek
  Pátek 7. května  -  18:00 hodin      Slavnostní kladení věnců a projev starosty u Pomníku padlých
  Pátek 7. května  -  19:00 hodin       Koncert Evy Henychové a Slávka Klecandra – kulturní dům

rybářské lístky obecní úřad s rozšířenou 
působností – Městský úřad Šumperk, odbor
životního prostředí, 
Jesenická 31, 
787 01 Šumperk, 
kancelář č.331, pí Hegrová 
(tel.: 583 388 331).

- koncepci rozvoje mateřské školy 
 (maximálně  5 stran strojopisu)
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 
 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti 
 k výkonu funkce ředitele
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 
 č. 451/1991 Sb.

Termín podání přihlášek:
do 07. 05. 2004  -  13.00 hodin na podatelnu 
Obecního úřadu Bludov
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 
789 61  Bludov
Obálku označte heslem:  
„NEOTVÍRAT – konkursní řízení“
Předpokládaný nástup do funkce od 
01.07.2004.

 Protokol je k nahlédnutí na Obecním 
úřadě v Bludově, kancelář č. 4 odbor výstavby 
a ž.p. – pí Tolarová (tel. 583 301 438).
Zde Vám podáme i bližší informace k
Vyhlášce MZdr. č. 376/2000 Sb.

 Program oslav 59. výročí osvobození naší republiky od fašismu
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  2.  září  2004  (36. týden)
16.  září  2004  (38. týden)
30.  září  2004  (40. týden)
Od 7. října 2004 bude zahájen opět týdenní 
(zimní) svoz, každý týden ve čtvrtek.

Připomínáme vám, že svoz plastů 
bude probíhat v tyto dny:
29. května 2004
31. července 2004
  2. října 2004
  4. prosince 2004

Odpadové hospodářství
Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že
od 13. května 2004 bude opět zahájen „letní“ 
svoz komunálního odpadu. Svozy budou 
prováděny každý sudý týden v tyto dny:         

13.  května  2004  (20. týden) 
27.  května  2004  (22. týden)
10.  června  2004  (24. týden)
24.  června  2004  (26. týden)
  8.  července  2004  (28. týden)
22.  července  2004  (30. týden)
  5.  srpna  2004  (32. týden)
19.  srpna  2004  (34. týden)

Svozy nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu budou 
provedeny v těchto dnech:
15. května 2004
6. listopadu 2004

  Pro Vaši informaci uvádíme, že v  roce 2003
v obci Bludov bylo sesbíráno celkem
932 t odpadu, z toho 21 t plastů a 23 t skla. 
  Děkuji všem občanům za kladný přístup ke 
sběru a třídění odpadů, neboť tak přispívají 
k ochraně životního prostředí.   

Tolarová Hana, ref.odb.výst. a ž.p.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Út      4. 4. 10.00    Koncert pro základní školu - zámek

 17.00 Koncert KPH – zámek

Pá     7. 4. 18.00    Kladení věnců u Pomníku padlých

 19.00    Koncert E. Henychové a S. Klecandra

So     8. 5.              6.30 Zájezd pro děti – ZOO Olomouc a Macocha

Út    18. 5.   6.00  Zájezd do Klodzka

So   22. 5.   6.00 Zájezd do Polska - Klodzko

Po   24. 5. 17.00    Žákovská akademie – zámek

So   29. 5.             8.15 Zájezd – Dlouhé Stráně  a Velké Losiny

 16.00 Kácení máje – Vlčí důl

Pozvánka na květen 2004

Vzpomínka

Jubilanti
KULTURNÍ OKÉNKO

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V květnu 2004 oslaví:

Banková Hedvika                 Na Hradě 664                         70

Juřina Jan Školní 293       70

Dvořák Josef       Nová Dědina 10       75

Vařeková Zdeňka  Plk. Karla Hlásného 61 75

Jakvertová Anežka Dr. Březiny 212       76

Macková Ludmila Jiráskova 611       80

Matýsková Věra  Lázeňská 534  81

Šubrtová Ludmila  Školní 690 82

Pregetová Ludmila Plk. Karla Hlásného 518 83

Sobotková Marie Dr. Březiny 425 83

Losová Anna  Tyršova 750 84

Preget Josef         Plk. Karla Hlásného 518 88  

Kubíčková Magdalena  Lázeňská 607 95 

Dne 19. května vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka,
pana

Zdeňka Štolce
S láskou vzpomínají manželka Alena, dcery 
Blanka, Alena, Zdeňka s rodinami.

Kdo v srdci žije, nikdy neumíráDne 26. května 2004 oslaví paní 
Ludmila Macková
80. narozeniny

Všechno nejlepší k životnímu jubileu,
hodně zdraví a elánu do dalších let
přeje manžel, dcery s rodinami, vnoučata,
pravnoučata a všichni, kdo ji mají rádi.

Žít šťastně, to možná znamená neztrácet humor, dělat 
každodenní maličkosti s láskou, těšit se 
i z malých náhodných radostí.

Dne 17. května 2004 oslaví své krásné životní jubileum
Hedvika Banková.

Do dalších let jí přejí hodně zdraví a spokojenosti za celou 
rodinu vnučky Dagmar a Kamila
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Kulturní dům Bludov pořádá 
v sobotu 29. května 2004

zájezd do Koutů nad Desnou 
a Velkých Losin

Prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
Návštěva ruční papírny

Odjezd 8.15 hod od KD 
cena 130.- Kč. Přihlášky v KD

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc 

na premiéru
opery Antonína Dvořáka

RUSALKA
V pátek 18. června 2004

Vedle Smetanovy Prodané nevěsty se stala také Dvořákova Rusalka 
českou národní operou. V Rusalce nalezl Dvořák básnicky vyslovené
to, co celý život cítil - obdiv k přírodě jako dílu božímu,
dílu nejvyšší dokonalosti. Tragédie pokusu o prolnutí dvou od věků
nespojitelných světů - světa přírody a světa lidí - je patrná od prvních
tónů. Dvořák protknul celou operu výsostným pochopením a láskou,
a to jak k Rusalce, odsouzené k bolestnému odříkání, tak
k otcovsky starostlivému vodníkovi i k napovrchu drsně, ale s Rusalkou 
dobře smýšlející Ježibabě. Se stejným pochopením vystihl i city lidských 
postav, tajuplný neklid a mladistvý žár princova nitra i vzněcující 
vášeň cizí kněžny. Bylo by velkou chybou pokládat toto dílo pouze za 
pohádku. Je to překrásná hudební báseň o velké lásce a nenaplněné 
touze.

®
Odjezd od KD Bludov v 17.30 hodin.

Cena včetně vstupenky 
a cesty  250,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Pozvánka na Sovinec 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
PŘÍZRAK Z TEMNÉ VĚŽE

  Mýticko-démonický program plný ohňových efektů 
s netradičními prohlídkami hradních sklepů.
Představí se : 
Nejúspěšnější kejklíř v ČR Vojta Vrtek
Šermíři Allegros,  Remember a MCE
Divadelní soubor Magnet
Katovna Ordál a orientální tanečnice
Slet čarodějnic po oba dny ve 13 hod.
Pití lektvarů, pečení hadů, čarování a věštění z koule
NÁVŠTĚVNICKÁ SOUTĚŽ O ČARODĚJNICI ROKU
V 16 hod. vyhodnocení a pasování čarodějnic
V sobotu od 18 hod. zapálení pekelného ohně
Po oba dny celodenní program
sobotu 9,00-21,30 hod. v neděli 9,00-18,00 hod.
V sobotu večer ohňová show.

LÁRY FÁRY DO POHÁDKY  
aneb  POHÁDKOVÝ HRAD DĚTEM

22. a 23. května

Průchod pohádkovým hradem, dovednosti s bičem a 
švihadly. Hry, soutěže a dětský rytířský turnaj, soutěž 
v malování pohádkových bytostí. Pohádky, divadlo a 
těžkooděnci v plné zbroji, žonglér Dekl.
Premiéra Budu show a pohádka Peklo v Pekle
Zhlédnete  myší závody. V sobotu ohňová show.
Představí se :
kejklířské sdružení Vagabundus a mistr kejklíř Zdeněk 
Vlček, kouzelník   Čenda,   dětský   divadelní   soubor  
Slunečník, 
divadelní  soubory  Samotáři   a   Magnet 
šermíři Tartas a Adamité 
šermířsko - divadelní společnost Cordiallo
Po oba dny celodenní program 
v sobotu 9,00 – 20,00 hod., v neděli 9,00 – 18,00 hod.

Bližší informace:  Tel. č. 777 205 029,  
e-mail : sovinec.purkrabi@volny.cz                   
www.sovinec.cz
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Kulturní dům Bludov
Vás zve na tradiční

Žákovskou akademii
Pondělí 24. května 2004

v 17.00 hodin
Zámek Bludov

Vystoupí žáci hudebních kurzů při
Kulturním domě Bludov 

a
Pěvecký kroužek Kulturního domu Bludov

-vstupné dobrovolné-

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Májový koncert

Úterý 4. května 2004 v 17.00 hodin 
Zámek Bludov

Vystoupí:
Jarmila Chaloupková /Česká republika/ - zpěv 

Brian Wright /Anglie/ - loutna

- vstupné 30,- Kč -

Písně s loutnou

Program:
John Dowland, Adam Václav Michna, 

Antoine Boesset, Jacques Mauduit, Bohuslav Martinů, 
Petr Eben, Giulio Caccini, Leoš Janáček

Kulturní dům Bludov vás zve na

Společný koncert

Evy Henychové a Slávka Klecandra

Pátek 7. května 2004 v 19.00 hodin
Kinosál KD Bludov

 -vstupné 30.- Kč-
Již třináctým rokem brázdí Eva Henychová se svojí kytarou 

stojaté vody české hudební scény s hudbou, která je  
naplněna až po okraj citem, romantikou, ale i pochopením 
pro každého člověka s jeho starostmi a radostmi. Diváci 

jejích koncertů plní prostory malých klubů, čajoven, kostelů, 
koncertních síní i velkých divadel. Často vystupuje ve 

věznicích, do zahraničí jezdí hrát a zpívat českým krajanům. 
Všechny své písně si napsala sama, hudbu 

i text. Má dar nadprůměrné interpretace. Na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka  v Praze vystudovala dva obory, které při 
své práci potřebuje, hru na kytaru a zpěv. Má jedinečné 

charisma, upřímnost a bezprostřednost projevu 
a  výjimečnou schopnost vcítit se do publika 

a komunikovat s ním.
Na konci září 2003 slavila Eva své 1.000 veřejné vystoupení. 

Při této příležitosti proběhlo několik koncertů se skupinou 
Oboroh. Aranže Eviných písní do rockové podoby dostal 
na starost Slávek Klecandr, zkušený písničkář, zpěvák, 
kytarista a kapelník skupiny Oboroh, který Evu poslední 

dobou občas doprovází. 

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR středisko 
Františka Pecháčka Bludov
si vás dovoluje pozvat na
Vzpomínkové odpoledne na 
JUDr. Josefa Cyrila Kotrlého
bludovského rodáka, 
místopředsedu České národní rady, prvního poválečného československého generálního konzula v Kanadě, 
pozdějšího exulanta

Se vzpomínkami vystoupí mj. děti J. C. Kotrlého
           Vzpomínkové odpoledne proběhne v sobotu 1. května 2004 ve 14.00 hod. v Kulturním domě

Všichni jste srdečně zváni!!!
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Lázně Bludov ve spolupráci s římskokatolickou farností Bludov a národním centrem Světového apoštolátu Fatimy 
- Fatimského apoštolátu v Koclířově připravili pro lázeňské hosty, děti i dospělé, blízké farnosti a všechny zájemce

HYACINTU A FRANTIŠKA
Malé děti z portugalské Fatimy dávají své jméno i přímluvu lázeňským pramenům v lázních Bludov, které slavnostně požehná

metropolita moravský J. E. arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner.

Lázně Bludov čtvrtek 13. května 2004

13:00
- seznámení s událostmi Fatimy a jejím posláním. Poznávací a náboženský  
  pořad provázený obrazy z Fatimy (60 min. - společenský sál lázní). 
  Provází P. Mgr. Pavel Dokládal, národní prezident FA v ČR.

15:00
- úvodní slovo - ThDr. Hynek Wiesner, místní duchovní správce
         -  Ing. Pavel Ston, starosta obce Bludov

- Pontifikální mše svatá, při níž hlavní celebrant otec arcibiskup Jan 
  Grauber posvětí základní kámen pro novou kapli zasvěcenou Panně 
   Marii Fatimské.

-  po mši sv. krátký průvod k místu pramenů.

16.15
- POŽEHNÁNÍ PRAMENE HYACINTY A FRANTIŠKA

- průvodní slovo P. Mgr. Pavel Dokládal, MUDr. Jiří Riedl, ředitel lázní

- kulturní program - Canzonetta, chrámový sbor Bludov

Program slavnostního odpoledne:

Po ukončení hlavního programu následuje zábavný podvečer
s občerstvením pro všechny přítomné.

Ředitelství lázní nabízí seznámení s nabídkou a provozem lázní pro všechny zájemce. Po celé odpoledne bude 
k dispozici kavárna v lázních Bludov, nabídka Pastýře (upomínky, knihy, kazety a památky)

Bližší informace: Lázně Bludov, tel.: 583 301 211 (7-19 hod.)

13. květen 2004 je pro lázně Bludov velikou událostí. Poprvé v historii bude posvěcen zdejší minerální, termální a léčivý pramen. Dostane 
důstojnou podobu a bude zpřístupněn veřejnosti. Proč 13. květen? Je to významný křesťanský den, kdy se v r. 1914 zjevila třem dětem 
ve Fatimě Panna Maria. Dvě z nich, Hyacinta a František, byli blahoslaveni. Jejich jména jsou zasvěcena našemu prameni, protože jsme 
hlavně dětské lázně. Symbolem pramene jsou dvě modlící se ruce, které mají podobu holubic. Mezi dlaněmi je umístěna koule z „ bludovitu„, 
znázorňující zeměkouli, dar obce Bludov.  Je pro nás velkou ctí, že svěcení pramene uskuteční metropolita moravský J.F. arcibiskup 
olomoucký Mons. Jan Graubner, který v minulém roce koncelebroval mši Svatou ve Fatimě za účasti téměř půl milionu lidí z celého světa.
  
Tato prestižní akce přinese lázním Bludov mnoho nových zájemců od nás i ze zahraničí. Prostřednictvím Fatimského apoštolátu 
v Portugalsku se o této události dozví ve 160 centrech po celém světě.

Státní léčebné lázně Bludov

Všichni jste srdečně zváni
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Bludov, Bludovice, Bludná…
 V Bludově není pošta, škola ani zdravotní zařízení. Obec 
Bludov nemá kanalizaci, vodovod ani není plynofikována. 
Pokud si myslíte, že je to vtip, tak nemáte pravdu. Jedná se ale 
o jiný Bludov,  menšího jmenovce naší obce.

 Obec Bludov se rozprostírá na severním úpatí
Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 470 metrů.
Okresní město Kutná Hora je vzdáleno asi 20 km. Široké okolí
je bohaté na vodstvo, zejména rybníky (Katlov, Nový rybník, 
Stržený rybník, Chobot).  Reliéf katastru obce, čítajícího
200 ha, je mírně zvlněný. 

 Samotná obec je rozložena v malebném údolí, 
obklopena lesy, které jsou vyhlášeným rájem houbařů. 
Zajímavé okolí je vhodné pro pěší turistiku a odpočinek. 
Je zde krásná příroda, zdravé životní prostředí a klid. 

 První písemné zprávy o obci Bludov jsou z roku 1550. 
K zajímavostem patří, že do obce, jako první v širokém okolí, 
byla v roce 1929 zavedena elektřina. V současné době je Bludov 
jednou z nejmenších obcí v České republice. Obec je od roku 
1990 spravována vlastním OÚ a pětičlenným zastupitelstvem.

 Přirozený střed obce tvoří kaple sv. Jana Nepomuckého 
z 19. století, kulturní dům s novou přístavbou obecní úřadovny, 
krásný starý litinový kříž a dětské hřiště. ČHJ má k dispozici 
malou hasičskou zbrojnici. V obci je 28 čísel popisných. 
Domy a chalupy jsou většinou 50 až 100 let staré, ale 
nově opravené. Není zde ani pošta, ani škola nebo zdrav.
zařízení, obec nemá kanalizaci, vodovod ani plyn. Trvale
bydlících občanů je 26, z toho v produktivním věku 17, průměrný 
věk je 42,6 roků. Za prací a studiem většinou dojíždějí do 
blízkých obcí a do Kutné Hory. Přímo v obci podnikají dva občané 
v dřevovýrobě. Obec má přímé autobusové spojení s Kutnou 
Horou.

 V naší republice existuje ještě několik menších obcí
podobného názvu, a to:
 
    Bludná v okrese Karlovy Vary
     Bludy u Poděbrad
     Horní Bludovice v okrese Frýdek Místek 
     Bludovice v okrese Nový Jičín
     Bludovice v okrese Karviná

 Pro srovnání -  náš Bludov má katastrální výměr 1663 ha, počet 
obyvatel 3195, z toho v produktivním věku 2017,  s průměrným 
věkem 36,4. 

Mgr. Jarmila Divišová

Koncem roku 2003 byl v České televizi Ostrava
dokončen film Josefa Urbana a Petra Jančárka 
„Habermannův Mlýn“. Jedná se o druhou část
programu s názvem „Habermann“.  

Po novele přichází velmi kontroverzní snímek, který 
jistě rozvíří zkalené vody našeho všedního života. 

Habermannův mlýn
Hraný, stejnojmenný film se nadále připravuje, předpokládaný 
start se předpokládá na druhou půli letošního roku.

 Dokument bude uveden v neděli 16. května 2004 na 
televizním programu  
ČT 2  po 21 hodině v rámci cyklu pořadů  Omyly druhé 
světové války.

Jak je starý umíráček?
 Tak právě na tuto otázku jsme dlouho neznali odpověď.
Když jsme pátrali po historii bludovských zvonů v době
pořízení dvou nových v roce 1999, nebylo nám jasné,
z které doby pochází nejmenší zvonek, který jediný je zavěšen 
v tzv. zvonové lucerně – umíráček. Původní umíráček zasvěcený 
sv. Barboře, patronce umírajících, byl pořízen z odkazu faráře 
Matouše Kleckera roku 1797. Ulit byl v Olomouci Wolfgangem 
Straubem. Tento 45 kg těžký zvon byl zrekvírován pro válečné 
účely 20. září 1917, tedy rok poté, co byly z Bludova
odvezeny jiné dva velké zvony. Zřejmě jej poté potkal stejný 
osud, jako byl osud tisíců zvonů z celé vlasti – byl
roztaven a přelit ve zbraně. 

 Farní kronika se zmiňovala o roce 1924, kdy byly
pořízeny a posvěceny tři nové zvony – sv. Jiří, Panna 
Maria a sv. Cyril a Metoděj, které spolu se starým 
poledníčkem z roku 1599 sezváněly v akordu písně Te Deum.
O umíráčku se v kronice nepsalo nic. Jen něco o zvonku ke 
kostelíčku z roku 1922. Nicméně věděli jsme, že někdy 
mezi oběma válkami musel být nový umíráček pořízen, 
protože po opětovném zrekvírování čtyř velkých zvonů
v roce 1942 byl jediný, který na věži zůstal. 

 Když začala letos rekonstrukce věže a 8. března se
z ní sundával křížek a makovice, byl jsem u toho. V té chvíli 
jsem po lešení také vylezl nahoru, mj. právě proto, abych
se podíval, není-li na umíráčku něco vyryto, jak tomu 
u zvonů bývá zvykem. Nebyl jsem zklamán. Žádné věnování
či reliéf patrona zvonu na něm sice není, ale u jeho
vrcholu je římskými čísly uveden rok výroby: MDCCCCXXII,
tedy 1922. Byl tedy pořízen spolu se zvonem ke kostelíčku.
Již po dobu 82 let tak celé obci a celému světu vyplakává 
pokaždé smutnou zprávu: „umřel, umřel, umřel...“ Již 82 let 
doprovází jeho typický, smutný, téměř v celé dědině slyšitelný 
hlas zemřelé na jejich poslední cestě na nedaleký hřbitov.
Třeba ale také jednou zazní radostně, spolu s andělským
„vítězným hlasem polnice“.

PhDr. Stanislav Balík
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 Bludov byl odedávna největší českou 
obcí v bývalém šumperském politickém 
okrese (míněn okres do roku 1960). 
V roce 1900 zde stálo 350 domů, ve kterých 
žilo 2460 obyvatel, z nichž se k německé 
národnosti hlásilo 42. Ve druhé polovině 
19. století žilo na Šumpersku české 
obyvatelstvo jen ve třinácti obcích poblíž 
Šumperka a tvořilo jen menšinu (Češi 
10.238, Němci 65.512). Na Zábřežsku 
byl poměr Čechů a Němců zhruba 
stejný (Češi 33.556, Němci 38.840) 
- údaje jsou vztaženy k roku 1880. 
 V širokém okolí si Bludov získal pověst 
národnostně nejuvědomělejší české obce 
a obhájce práv všech českých obcí v jižní 
části Šumperska. Na probuzení národního 
uvědomění bludovských obyvatel měli 
prvořadou zásluhu bludovští kněží – páter 
Josef Němec a František Ermis, které jsme 
v Bludovanu již vzpomenuli. P. František 
Ermis byl jedním z iniciátorů vzniku 
českého gymnázia v Zábřeze (18.9.1896) 
a Měšťanské školy v Bludově (28.9.1908). 
Obě tyto školy byly první české školy svého 
druhu na dnešním šumperském okrese.

Vznik jednotlivých spolků
 Nejstarším bludovským spolkem je Sbor 
dobrovolných hasičů, založený v roce 1879 
(letos tedy slaví 125 let od svého založení). 
Je to jeden z nejstarších spolků na severní 
Moravě a nejstarší v bludovském okolí. 
Budit národní uvědomění bludovských 
obyvatel bylo jedním ze základních poslání 
čtenářsko - zábavného spolku Svatopluk, 
který ještě jako bludovský kaplan založil v 
r. 1881 František Ermis. Z iniciativy hraběte 
Karla Emanuela ze Žerotína vznikl v r. 1880 
německý úřednický spolek – Beamtenverein. 
Spolek válečných veteránů byl založen v roce 
1881. Peněžní ústav – Občanská záložna byl 
založen 28. ledna 1886. Zakládajících 
členů bylo 21, poplatek za vstup činil 
10 zlatek. Počet českých národních spolků 
byl obohacen v r. 1892 o odbor Matice 
školské – tento spolek se zaměřil především 
na pomoc dětem chudých rodičů. Místní 
odbor Národní jednoty pro Bludov a okolí 
vznikl v r. 1885. Tělovýchovnou jednotu 
Sokol založil v r. 1897 Rudolf Kordas, 
který do řad Sokola převedl část členů 
čtenářsko - zábavného spolku Svatopluk. 
Hospodářský spolek pro obce šumperského 
okresu byl v Bludově ustaven r. 1897, 
v r. 1898 pak dělnický konzumní spolek 
Vzájemnost. Se spolkem Svatopluk v r. 1900 
splynula Vzdělávací jednota katolických 
mužů a jinochů, založená roku 1895 
kaplanem Rudolfem Holubem. Spolek svaté 
Rozálie zahájil svou činnost 20. února 1901. 

Spořitelní a záloženský spolek (peněžní 
ústav s ručením neomezeným) byl založen 
12. května 1901. Dalším tělovýchovným 
spolkem, který měl být protiváhou Sokola, 
byla jednota Orla, založená v Bludově v 
r. 1909. Včelařský spolek založil ředitel 
měšťanky František Léhar v r. 1919. 
V tomtéž roce založil tehdejší student 
gymnázia Josef Cyril Kotrlý se svými 
bratry a přáteli první skautský oddíl v obci.
 Vzpomínání na „zašlou slávu“ 
bludovských spolků bude pro značnou 
obsáhlost rozděleno do několika čísel 
Bludovanu. Dnes vzpomeňme na spolky,
které neměly nijak dlouhého trvání a 
zanikly záhy po svém ustavení a o jejichž
existenci něco slyšeli či četli jen největší
znalci místní historie.

Německý úřednický spolek a Spolek 
vojenských vysloužilců (veteránů)
 O poslání a cílech, které si stanovil 
německý spolek úřednický – Beamtenverein, 
nevíme naprosto nic. Spolek vznikl z 
iniciativy hraběte Žerotína v r. 1880 a pro 
nedostatek členů se byl nucen v r. 1898 rozejít.
 Jen díky soudobému tisku (hlavně 
Moravskému Severu) víme poněkud více 
o spolku vojenských vysloužilců (veteránů). 
Spolek vznikl v r. 1881 a jeho protektorem 
(příznivcem a ochráncem) byl také hrabě 
Žerotín. O tom, že veteránský spolek nebyla 
jen parta „starých nepotřebných vojáků“, 
se dočteme na stránkách Moravského Severu 
(16.1.1903): „…Minulou neděli konal zdejší 
‚Spolek vojenských vysloužilců‘ svou valnou 
hromadu. A to jste měli viděti, jak zbouřila 
se v některých z těchto udatných synů 
vojanská krev, když nebyli zvoleni. Sklenice 
létaly a mnohý rek odnesl si z tohoto feldcuku 
důkladné pohmožděniny. Bože, štěstí, že 
neměli ještě ty pobočné zbraně a flinty, které 
jim prý vláda zamýšlí dáti. To by bylo bývalo 
mrzáků, vždyť i ženská obrana přispěla 
ku pomoci svým nezvoleným mužům…“
 Svěcení praporu spolku vojenských 
vysloužilců se konalo 12. července 1903 
a bylo spojeno s oslavou dvacetiletého 
trvání spolku. Slavnosti se zúčastnily také 
bratrské spolky z Olomouce s praporem, 
z Dolních Studének s praporem, z Leštiny, 
Lesnice, Hrabenova, ze Šumvaldu, ze 
Šumperka s praporem, z Bratrušova s 
praporem a hudbou a z Dolní Rudy. Z 
místních spolků pak Svatopluk a spolek 
dobrovolných hasičů. Průběh slavnosti 
popisuje dobový Moravský Sever takto: 
„O 10. hod. po přenesení praporu do kostela 
a pozdravení pana protektora spolku a paní 
kmotry praporu Její Excelence Zdeňky 
hraběnky ze Žerotína, sloužil veledůstojný 

farář F. Ermis slavnou mši svatou, po níž 
vykonáno svěcení praporu. Po zatloukání 
hřebů promluvil p. farář k přítomným 
dojemnou řeč na slova: „Pro Boha, vlasť a 
krále pevně stůjme stále“ – toto heslo zdobí 
nový prapor. Odpoledne se konal slavnostní 
průvod po vsi, načež následoval koncert 
postřelmovské a bratrušovské kapely. Večer 
pak byly taneční zábavy v Šimůnkově 
hostinci (Na Nové – pozn. SB) a v Národním 
domě (dnes Kulturní dům – pozn. SB).“ 
V novinovém článku (v Moravském 
Severu) děkují všem zúčastněným, dárcům 
a řečníkům (hraběti Žerotínovi a faráři 
Ermisovi), za spolek podepsaní Šton 
Štěpán – starosta spolku, Kozák František 
– náměstek a Pavlík Josef – jednatel.
 Jako stěží uvěřitelná se jeví aktivita, 
kterou se nechvalně proslavili členové v roce 
1906. Dalo by se předpokládat, že veteráni 
jsou věrni císaři. Nenechme se mýlit. Tito 
„loajální občané“ byli žalováni pro urážku 
veličenstva. Co se vlastně stalo? „Roztrhali 
ve své vojenské horlivosti čestné diplomy, 
na kterých byl obraz císařův, a rozházeli 
je po zemi, přičemž i pronesli nějaká slova, 
jež se nesrovnávala s rakouskými zákony, 
načež octli se před soudem v Šumperku, 
který odevzdal celou věc do Olomouce“. 
(Moravský Sever 6.4.1906) Nikde není 
uvedeno, co členy spolku k takovémuto 
jistě zvláštnímu činu vedlo. Jisté je, že 
tento incident nezpůsobil rozpuštění spolku. 
Jaký byl rozsudek, se zjistit nepodařilo.
 O tom, že se členové nevyhýbali 
společenským a kulturním akcím, se lze 
dočíst v dobovém tisku. Např. 18.8.1905 
se spolek zúčastnil manifestačního průvodu 
a slavnosti, kterou pořádala v Bludově 
Ústřední Matice školská. Dne 30.7.1907 
se spolek zúčastnil slavnosti u kostelíčka, 
kterou pořádala katolická politická Jednota 
zábřežsko - šumperská. (doslovný přepis)
 Jaké aktivity vyvíjel spolek v době první 
světové války, nevíme. Víme jen tolik, že v 
lednu 1916 Spolek vojenských vysloužilců 
v Bludově zanikl. Důvody zániku známy 
nejsou. Lze o nich pouze spekulovat, a to 
v souvislosti se zprávou ze Moravského 
Severu (5.3.1915), ve které se píše, že 
spolek nezanikl, ale rozešel se a následně se 
proměnil v podpůrný spolek Žerotín. O tomto 
sdružení nevíme prozatím naprosto nic.

Stanislav Balík st.
únor 2004

Prameny:
Březina, Jan: Paměti obce Bludova, 1927
Janíčková, Pavlína: Spolky a spolkový život 
v Bludově do roku 1918, diplomová práce 
2002
Spurný, František a kol.: 
Bludov dříve a nyní, 1979

Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 
19. století do roku 1948 – I. část
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Vzpomínáme ....
Rok 1985 - Nácvik na poslední celostátní spartakiádu.

 …Po dokončeném znárodnění a 
zestátnění podniků, bank, pojišťoven .. 
a po úspěšném splnění dvouletého plánu 
v letech 1948 a 1949 byl vypracován a 
vyhlášen pětiletý státní budovatelský 
plán. Na budovách podniků, veřejných 
budovách, úřadech, školách aj. byly 
vyvěšeny odznaky první československé 
pětiletky a hesla o budovatelské práci. 
Po stranách st. silnice do Šumperka 
na vrchu kapličky postavil jeden 
z textilních podniků ze Šumperka 
vysoké červené stožáry z dálky 
viditelné nesoucí odznaky pětiletky. 
V rámci pětiletky plánoval MNV tyto 
úpravy – regulace bludovského potoka, 
obnovení bývalého rybníka Petrovického 
ve Vlčím dole a rozšíření místního 
hřbitova…
 Komise ONV v Šumperku shledala, 
že bludovský potok nevyhovuje ani 
polohou ani síle protékající vody. Při 
přívalech a jarních táních zaplavuje 
okolní obytné i hospodářské budovy, 
zahrady i přilehlé komunikace a 
infikuje vody ve studních. Obci byla 
proto povolena regulace tohoto úseku a 
zaručeny potřebné subvence… Rozpočet 

zněl na 660.000.- Kč. Již v r. 1946 byla 
provedena část plánované úpravy tím, že 
potok byl sveden krytými betonovými 
rourami položenými v části potoka od 
silnice až tam, kde je výpust zámeckého 
rybníka. Ostatní část potoka byla provedena 
v r. 1949 nákladem 1.412.000,- Kč. Koryto 
potoka bylo napřímeno, prohloubeno 
a rozšířeno, břehy vydlážděny..
 V rámci zavlažovací státní akce bylo 
počato s obnovou tzv. Petrovického rybníka 
ve Vlčím dole, vypuštěného před r. 1830 
a přeměněného na louku. Hráze tohoto 
rybníka byly ještě dosti zachovalé….
Tento rybník měl býti napříště případně 
i bludovským koupalištěm a kluzištěm. 
Obojího Bludov do té doby velmi 
postrádal… Při znovuzřizování v r. 1949 a 
1950 se provedly tyto práce – rekonstrukce 
hráze prokopáním, vyrovnání hráze a její 
vybavení výpustí, vyrovnání spádu dna 
prohlubovací vykopávkou, zřízení loviště 
a kádiště, dílčí úprava potoka Vitonína, 
z něhož je rybník napájen…Dělníci byli 
tak jako při regulaci potoka z moravského 
Slovácka. Během stavby zastavili tito dělníci 
práci a žádali zvýšení mzdy. Když jim 
bylo vyhověno, vrátili se do práce. … Obec 

Bludov vzala na sebe vůči této stavbě 
mezi jinými tyto povinnosti – dokončit 
rybník do konce r. 1952, udržovat 
rybník v řádném stavu a odstraňovat 
poruchy, vyčistiti nánosy, vypouštěti jej 
zvolna, aby sousedi neutrpěli poruch, 
napouštěti rybník v dohodě s vedením 
mlékárny v Bludově. Ačkoli se  r. 1952 
chýlí ku konci, není rybník bohužel 
dodělán a není napuštěn. Toliko loviště 
a kádiště je pod vodou. Již 2 chlapci 
z Bludova se v něm topili, neboť 
se nenadáli náhlé hloubky kádiště.
 Od 1. 1. 1950 bylo zastaveno v ČSR
úřední vedení matrik narozených, 
zemřelých a manželských smluv 
církevními úřady a zavedeno civilní 
vedení těchto matrik většími místními 
nár. výbory…. Současně stanoveno 
zákonem, že jsou uznávány jenom civilní 
sňatky uzavřené před MNV… První 
sňatek u MNV v Bludově  byl uzavřen 
21. ledna 1950… jako dar obdrželi 
novomanželé vkladní knížku na 5.000.- 
Kč… Skoro všichni novomanželé dávají
se hned po provedení civilního sňatku
sezdati církevně v místním kostele nebo
v kostelích okolních… 

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

 V prvních dnech měsíce dubna jste mohli v kulturním domě
navštívit výstavu s názvem Můj koníček. Výstava byla slavnostně 
otevřena v pátek 26. března 2004. Po úvodní klavírní skladbě v podání 
Petry Soldatové zahájil výstavu starosta obce  Ing. Pavel Ston. Následovalo
zajímavé povídání některých vystavovatelů, kdy přiblížili každý
svého „koníčka“.
  Letošní  výstava byla již čtvrtá v pořadí, po výstavách v letech 
1999, 2000 a 2002. Za tu dobu se výstav zúčastnilo přes sto
vystavovatelů a k vidění byly exponáty a ukázky téměř všech oborů 
a oblastí  zájmové činnosti. Vystavovaly se jednak sbírky a jednak 
vlastní výrobky. Vystavovali místní, ale i přespolní. Objevili se zde 
vystavovatelé nejen z okolních obcí, ale i  z Olomouce, Přerova, 
Jeseníku, Chocně, dokonce i z Německa. Vystavují všechny věkové 
kategorie od předškolních dětí až po devadesátileté. Někteří vystavují 
opakovaně, někteří se objeví pouze jedenkrát, někteří se specializují 
na jeden obor a někteří vystavují více druhů zájmové činnosti.
 Již tradičně má velkou zásluhu na estetickém uspořádání 
paní Magda Lapčíková, za což jí velmi děkuji. Poděkování patří 
také všem vystavovatelům za ochotu zapůjčit své exponáty a za 
čas, který museli věnovat přípravě svých exponátů na výstavu.
Věřím, že vám výstava přinesla nejen potěšení a radost, ale i
inspiraci k užitečnému trávení volného času.

Mgr. Jarmila Divišová

Můj koníček

Na letošní výstavě předvedlo své exponáty  38 vystavovatelů.
Bludovští vystavovatelé:
Alena Brecklová Pletené výrobky
Alfréd Sládek Modely ze špejlí
Antonín Březina „Můj koníček“ – kůň 
Dušan Váňa ml. Krystalický vesmír
František Čulík Obrazy
František Pavlů Fotografie
Gabriela Svatoňová Sbírka slonů
Jana Millerová Zdobená mýdla
Jarmila Divišová Sbírka citátů
Jaroslav Straka Historická kola, staré mince a  bankovky
Jiří Frank Kaktusy
Jiřina a Alois Švédovi  Kraslice, Háčkované papuče, Perníčky
Jiřina Černá Malování na kameny, sklo, břidlici a překližku
Karel Adam Sbírka pohlednic 
Karla Valentová Vyšívaný obrázek
Lubomír Soural Modely letadel
Lubomír Znoj, ml. Kresby
Ludmila Miková Háčkované kraslice
Magda Lapčíková Pletené ponožky
Marie Dostálová Sbírka ubrousků
Pavel Feit Minerály
Vincenc Pazour Kopie dobových hodin z r. 1640
 Miroslav Snášel Výrobky z proutí

Přespolní vystavovatelé:
Markéta Koblihová, Olomouc   Dětské oblečky
Anna Koblihová, Prostějov   Háčkování
Eva Kristková, Hrabenov   Sbírka porcovaných cukrů
Olga Soukupová, Ruda nad Moravou Malování na kameny a sklo
Ludmila Brokešová, Bartoňov   Háčkované dečky
Smékalová Jitka a Schildnerová Libuše, Kolšov Šité panenky
Marie Vozárová, Přerov   Richelieu
Josef Přibyl, Postřelmov   Letecké modelářství
Naděžda Halámková, Choceň   Oblečky na panenku Barbie 
Marek Nimrichtr, Šumperk   Preparace savců, ptáků a ryb
Miloš Macek, Šumperk   Hvězdičky z papíru
Jiří  David, Teplice   Zracování bludovitu 
    a dalších nerostů
Václav Ston, Moravská Třebová  Mariánská sbírka 
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 Tím, že vstupujeme do EU, nastává 
pro nás další etapa historického vývoje. 
Očekáváme to dobré, i když bude nutné 
překonat mnohé překážky. Co přinášíme 
EUru my? Náš národ? Jistě ne kvantitu. 
Vždyť je nás jen 10 milionů. Daleko 
větším přínosem bude kvalita, jak to 
dokazuje celá řada osobností, které 
během minulých staletí nás proslavily 
svým formátem nejen evropským, ale 
celosvětovým ve všech oblastech vědy a 
techniky. Platí to i pro vynikající osobnosti 
současné. Je jich tolik, že by bylo vhodné 
napsat o nich podrobně. Patří k nim i náš 
Karel starší ze Žerotína. Uvedu zatím 
jen osobnost Jana Ámose Komenského, 
pedagoga světového formátu, který 
byl, je a bude dobrým rádcem dobrým 
pedagogům. Zamysleme se krátce nad 
jeho životem. Po Bílé hoře odešel s těžkým 
srdcem z vlasti, odešla i spousta dalších 
před “diktaturou”, takže v našich zemích 
zůstalo asi jen 45 000 našich předků, kteří 
otročili a jediné, co je pojilo po celá další tři 
staletí, byl náš rodný jazyk. Teprve po 300 
letech se vraceli domů se dvěma poklady: 
Kralickou biblí a zachovalou mateřskou 
řečí v té podobě, jakou si jejich předkové 
odnášeli. V naší zemi přežil náš národ dobu 
temna díky mateřské řeči. V pozdějších 
dobách docházelo k emigraci z celé řady 
důvodů. Lidé odcházeli za prací, skupinky 
vytvořily společenství, byly založeny 

české školy, kam jezdili učit učitelé
z vlasti. Jak rádi se za přiznivých 
podmínek vraceli domů! Dalším motivem
emigrace byl útěk před násilím, 
diktaturami. 
 V současné době, kdy otevřeme 
hranice Evropě, vyjedou “na zkušenou” 
mladí lidé, špičkoví vědci budou mít 
otevřenou cestu k širšímu uplatnění 
své vědecké činnosti. Někteří snad 
zůstanou natrvalo “venku”. Také k nám 
budou emigrovat cizinci. Ale jediné, 
co nás bude spojovat,  je náš mateřský 
jazyk. Uvědomme si to a vyznejme 
mu lásku největší slovy Jana Nerudy:
 Krásná, čistá, svatá řeč mateřská! 
Záhřevná jako samo slunce a jako jaro i 
léto plodná a živá. Mělo by se jí vlastně 
říkat “druhá matka”. Když nás ta první 
opustí skácena, nebo my, když opustíme ji 
a vyjdeme do světa, ta druhá jde s námi a 
zprovází nás až k hrobu.  Zahřívá naše srdce, 
řídí náš cit, vede náš rozum. Stále nám 
připomíná, co nevhodné, a poukazuje nás k 
tomu, co milého, jemného,  šlechetného... 
Bez mateřštiny není myšlenek, není 
rozvoje duševního. Jen v té řeči, ve které 
člověk myslet začal, může duch jeho 
zdárně se vyvinout dál.  Hleďme my sobě 
své mateřštiny! V ní je vzdělanost naše...
 A jak vyjadřuje Karel Čapek svou lásku
a úctu k našemu mateřskému jazyku a obdiv
nad jeho bohatstvím:
 A ještě musím pochválit tebe, tebe česká 
řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku 

Miluji svoji rodnou řeč z nejbohatších všemi významy a odstíny, 
řeči nejdokonalejší, nejcitlivější ze všech 
řečí, které znám nebo které jsem slyšel 
mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co 
dovedeš vyjádřit... Musel bych žít sterým 
životem, abych tě plně poznal; doposud 
nikdo nezhlédl vše, co jsi, ještě jsi před 
námi, tajemná, překypující a plná dalekých 
výhledů, budoucí vědomí národa, který
vzestupuje...
A ještě malou perličku na závěr.
 Při přípravě dětí k přijímacím zkouškám 
na střední školy se mne děti ptaly, proč 
nepíšeme “Karel Starší ze Žerotína” - velké 
S? O vysvětlení jsem poprosila doc. Dr. 
J. Hlavsovou, která nám podává tento 
výklad: Karel starší ze Žerotína žil v době, 
kdy stálá /dnešní/ příjmení neexistovala. 
Šlechtici jako on méli atribut podle 
místa, které mu patřilo jako panství. 
Někteří za jménem vyjmenovávali proto 
více míst: Kryštov Harant z Polžic a 
Bezdružic, pán na Pecce. Přívlastek starší 
nebo mladší užíváme dosud pro odlišení 
otce a syna týchž křestních jmen. Uźívá 
se zkratka jr. (junior), kterou užívají 
Američané i jako oslovení, připomenu 
seriálového Džejára (věřte nebo ne, 
jsou maminky, které myslí, že je to 
křestní jméno a chtějí tak pojmenovat 
novorozeného syna! Píši to proto, 
abych objasnila funkci přívlastku starší
(jinak jen Karel ze Žerotína). Proto
není správné tu psát velké S.

Na další cestě životem vše dobré přeje
Zora Fričová

V sobotu 13. března tohoto roku se po čtrnácté 
konalo Oblastní kolo Trampské porty.  V  Bludově 
se milovníci trampských písniček sešli už po desáté.

Jako první se umístila skupina   
ALIBABA z Horky nad Moravou,

na druhém místě skončila skupina  
ŠPUNT  z Přerova a 
na třetím PUPKÁČI z Lipníku  nad Bečvou.

Cenu diváka získaly  skupiny   
ALIBABA a T.H.S. BRZDAŘI  z Olomouce

Cenu poroty  
Tereza Terčová  z Tachova 
a skupina Časem z Bruntálu. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 soutěžících. 
      J. D.

Trampská porta 2004

Vítězná skupina Alibaba

Ceny vyrobil Špalek 
– Mirek Dudycha
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Místní informační středisko v Kulturním domě Bludov nabízí k prodeji 
poštovní známky /na pohlednice a dopisy/  se znakem Bludova.

RŮZNÉ

PRODEJE 
v kulturním domě

květen 2004
St       5. 5.  15.30 hod.  
                    -předváděcí přednáška
Čt       6. 5. 
Po     10. 5.
Út a St 11. a  12. 5. 
levný textil – cena za 1 kus 
15.- Kč

Pá 14. 5.
Po 17. 5.
Út  18. 5.
Pá  21. 5.
Po 24. 5.
Čt  27. 5.

Hledám pronájem 
nebytových prostor 

(10-25 m2) 
volně přístupné 

k obchodním účelům. 
Zn.: Vážný zájem. 
Tel.: 603 527 166

František BALÁT - projektová činnost

TZB  - kanalizace, vodovod, plynoinstalace
IS    - vodovod, kanalizace

Zpracovávám:
- projektovou dokumentaci
- projektovou dokumentaci pro územní řízení
- projektovou dokumentaci pro stavební řízení
Zajistím:
- případnou konzultaci u Vás doma v dohodnutém čase
- dokladovou část pro územní nebo stavební řízení
- kontakty na prováděcí firmy
- prováděcí firmy

Nový Malín 29    Tel.: 583 241 209
788 03 Nový Malín   Mobil: 603 521 264
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ZAHRADNICTVÍ  STRAKA
SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT

zeleninovou sadbu

květinovou sadbu 
(od měsíce května)

balkónové květiny

NA OBJEDNÁVKU:

pohřební vazbu         slavnostní vazbu

STRAKA Bohuslav
Plk.K. Hlásného 705
789 61 Bludov

Tel.:  583 238 455
Mobil: 603 786 430

PROVOZNÍ DOBA:

Po  8 - 11.30 ZAVŘENO
Út - Pá   8 - 11.30 14 - 17.30
So  8 - 11.30

Lubomír ZNOJ, Bludov,
Dr. Březiny 786

PRODEJ A SERVIS VÝPOČETNÍ
TECHNIKY

-  počítače, periferie, komponenty PC

-  rychlý servis - první pomoc

- opravy a přestavby PC

- renovace tonerů, tiskové náplně

- nízké ceny, DOVOZ ZDARMA

www.dat.wz.cz

Mobil: 732 460 923
Tel.: 583 238 703
PROVOZOVNA: Šumperk, 8. května 4
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Správné znění tajenky z minulého Bludovanu:  „….že jsou to titíž lidé.“

Vylosována byla Juřinová Iveta, který získává tyto procedury - výhra:   
- termální koupel perličková  (pacient je ponořen v termální perličkové lázní o teplotě 37°C po dobu 20 minut,   
   poté odpočinek v zábalu 10 minut.)
- parafínový zábal ( procedura trvá 25 minut, roušky namočené v teplém parafínu se přikládají na suchou kůži na danou partii)
- masáž šíje ( příjemné uvolnění trapézových svalů odborným masérem). Celková hodnota výhry je 320,-Kč.
Výherce se může na procedury objednat  přímo ve Státních léčebných lázních Bludov do konce měsíce května 2004.
Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. května 2004.

Bludovan vydává Obecní úřad Bludov. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. Povolení č. 0380915588. Registrováno u OÚ Šumperk
pod č. SU 2/99. Redakční rada: Karel Bank, Mgr. Jarmila Divišová, PhDr. Stanislav Balík, Mgr. Vladimír Vlček. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: 
Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz, e-mail: kartotisk@kartotisk.cz.  Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Novým školským zákonem z 25. 5. 1868 přešla bludovská škola z církevního dozoru pod dozor státu. Od roku
1874 se začal vyučovat nově zavedený předmět - 1. tajenka. Ještě ve školním roce 1877/78, kdy školu
navštěvovalo již 359 místních žáků, z toho 9 Němců, byli na škole 2. tajenka.


