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Státní svátky – důvod k oslavě a zamyšlení
 Již několik let slavíme v průběhu 
necelých dvou podzimních měsíců tři státní 
svátky – na konci září si připomínáme 
Den české státnosti, na konci října Den 
vzniku samostatného československého 
státu a v půli listopadu Den boje za 
svobodu a demokracii. Každý z nich je 
trošku jiný, a přece stejný. Každý z nich 
má jiné historické pozadí – vždyť události 
nejstaršího a nejmladšího, jež si díky nim 
připomínáme, jsou od sebe vzdáleny více 
než tisíc let. 

 Dne 28. září si obyvatelé českého státu 
(či členové českého národa?) již po staletí 
připomínají vraždu jednoho z prvních 
českých křesťanských knížat – Václava, 
později svatořečeného. Pro české země, 
jejichž patronem se sv. Václav stal, má 
mnohem větší význam jeho „působení“ 
posmrtné než to, co skutečně za svého 
života vykonal. O tom se totiž neví mnoho 
– informace ze školních let o 120 volech a 
500 hřivnách stříbra posílaných výměnou 
za mír do Němec je dost možná obyčejným 
mýtem. Svou hlavní roli v dějinách totiž 
sehrál až jako český patron, ztělesnění 
abstraktní myšlenky českého státu. Právě 
jeho jménem kdysi středověký kronikář 
poprvé pojmenoval český národ – totiž 
jako „čeleď svatého Václava“. Nejslavnější 
z českých králů – Karel IV. – nazval 
Václavovým jménem české korunovační 
klenoty a svěřil je do jeho vlastnictví. 
Tak z Václava definitivně učinil věčného 
panovníka Zemí Koruny české, který vždy 

pouze propůjčuje vladařské pravomoci právě 
vládnoucímu panovníkovi. Pod Václavovou 
sochou stojící v srdci Prahy se pak odehrála 
valná část nejvýznamnějších událostí 
novodobých českých dějin, právě k němu 
se národ utíkal ve chvílích radostných i 
těžkých. Svatováclavským svátkem si tak 
připomínáme svou více než tisíciletou 
zakořeněnost v dějinách území, které dnes 
zahrnuje Česká republika. Připomínáme si, 
že zde nejsme ani první, a – dá Bůh – ani 
poslední, že jsme svou obec a zemi přejali 
od svých předků a že ji jednou budeme 
předávat těm, kdo přijdou po nás.

 Přesně o měsíc později si připomínáme 
událost mnohem mladší, přesto starou 
již bezmála jedno století. Na konci října 
roku 1918 byl vyhlášen samostatný 
československý stát vydělující se ze 
čtyři sta let trvajícího středoevropského 
soustátí. Jakoby samozřejmě si spolu 
s tímto datem připomínáme i konec první 
světové války (který však přišel o čtrnáct 
dní později), z hlediska počtu obětí 
nejničivější války moderních českých dějin. 
Vzpomínáme na dobu velkého rozkvětu 
české (československé) společnosti, 
vzpomínáme na dobu demokracie, kdy 
jsme zcela svobodně rozhodovali o svých 
každodenních záležitostech, a to ve vlastním 
mateřském jazyce. Vzpomínáme na muže, 
kteří splnili svoji občanskou povinnost 
a padli v rakousko-uherské armádě, 
vzpomínáme na muže, kteří po upadnutí do 
zajetí zformovali československou armádu 

(tzv. legie) – vojsko v té době neexistujícího 
státu – s níž dobyli mnohá slavná vítězství. 
Vzpomínáme však také na nezměrnou 
bolest těch, kteří zde zůstali po padlých 
vojácích – při čtení jmen padlých vojáků 
si nezapomínejme připomínat i jména jejich 
rodičů, manželek a dětí, kteří tu po nich 
zbyli, jimž se možná zhroutil celý svět. 

 A konečně v půli listopadu radostně 
slavíme konec půlstoletí trvajících 
československých totalitních režimů 
– hnědého i rudého, slavíme snad již 
definitivní a nezvratitelný obnovený začátek 
demokratického uspořádání poměrů v naší 
vlasti. Vzpomínáme na všechny ty, kteří 
v bojích s nacistickým či komunistickým 
nebezpečím ztratili své životy, zdraví 
a mládí, ale neztratili statečnost a čest. 
Připomínáme si, že již dlouhých patnáct 
let rozhodujeme o svém osudu sami, bez 
kádrových dotazníků, uličních důvěrníků 
a nejrůznějších tajemníků. Že již patnáct 
let prostřednictvím svobodných voleb 
můžeme rozhodovat o tom, kdo nás bude 
reprezentovat. Vzpomeňme si na to, že 
toto právo jsme neměli vždy, až budeme 
zvažovat, zda jít o prvním listopadovém 
víkendu rozhodovat o obsazení krajského 
zastupitelstva, či nikoli.

 Všechny podzimní státní svátky nám 
připomínají nesamozřejmost naší dnešní 
státní demokratické existence. Vzpomeňme 
na všechny tři, až budeme společně na 
konci října vzpomínat na oběti první 
světové války u Pomníku padlých.

PhDr. Stanislav Balík
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 Vyzýváme všechny občany, kteří doposud neuhradili poplatek 
za svoz komunálního odpadu za rok 2004, popř. i za roky 2002 
a 2003, aby tak učinili co nejdříve. (Možno zaplatit přímo na pokladně 
Obecního úřadu Bludov).

 V případě, že nejsou poplatky stanovené obecně závaznou 
vyhláškou (mimo jiné i poplatek za svoz komunálního odpadu) 
zaplaceny a odvedeny včas a ve správné výši, může obec platebním 
výměrem zvýšit tyto poplatky až na trojnásobek! (§11 zákona 
č. 565/1990 Sb).

 Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost 
stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky 
v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. vyměřit nebo doměřit 
do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla (pozn. vznikla-li poplatková povinnost v roce 2002 – vyměřit 
se může až do 31.12.2005).
 
  Žádáme proto všechny občany, aby toto upozornění, pokud se 
jich týká, brali vážně. Obecní úřad, jako správce poplatků, má totiž ze 
zákona povinnost poplatky vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo 
kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době. Správu poplatků, 
které jsou příjmem rozpočtů obcí (patří sem i poplatek za svoz 
komunálního odpadu), upravuje zákon č. 337/1992 Sb.

Nesplní-li poplatník dobrovolně svou povinnost poplatek zaplatit, bude 
OÚ jako správce poplatku postupovat podle ust. §73, z.č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, a vymáhat nedoplatek poplatku daňovou 
exekucí, příp. požádá o provedení exekuce soud nebo soudního 
exekutora.

 Věříme, že k takovým krokům nebude třeba přistupovat.

     Za Obecní úřad                  
            referentka správy poplatků

Důležité upozornění!

Poruchy na veřejném osvětlení
a místním rozhlasu

Oznámení o zahájení shromažďování návrhů 
na provedení změny č. 2 územního plánu 
Obce Bludov.

OVŽP OÚ Bludov tímto oznamuje, že 
do 31. 12. 2004 
přijímáme písemné návrhy k provedení 
2. změny územního plánu Obce Bludov.

V žádosti uvádějte: 
- Vaše telefonní číslo; 
   K žádosti přikládejte: 
-  Kopii  katastrální mapy s vyznačením zájmové lokality. 
 Za tímto účelem volejte odbor výstavby sl. Šmídová na 
 tel. 583 304 436, která kopii mapy zajistí. Dále Vám po 
 domluvě termínu pomůže s formulací návrhu.
                                                                   Jan Fousek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

 Odbor výstavby a životního prostředí OÚ Bludov prosí občany, 
aby v případě poruchy na veřejném osvětlení a místním rozhlasu 
volali v pracovní dny p.Františka Baláta, referenta odboru výstavby, 
na tel.č. 583-301 146.

V ostatní dobu bude přijímat Vaše oznámení 
p.Zdeněk Andrle na tel.č. 737-477 148

 Závady odstranitelné ihned budou vyřízeny jako již dříve 
okamžitě, v ostatních technicky náročnějších případech za asistence 
dalších spolupracovníků s delším časovým intervalem. Pro tyto 
případy děkujeme občanům za trpělivost a důvěru ve snahu závady 
odstranit co nejdříve.

Pozvánka na oslavy 28. října 
– Den vzniku samostatného 

československého státu
Ve středu 27. října 2004 v 18.00 hodin zveme 

všechny občany na slavnostní kladení 
věnců k Pomníku padlých.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V říjnu 2004 oslaví:

Snášel Josef 8. května  70

Březina Jan Jana Žižky  75

Jašek Jan Hrabenovská 80

Šaj Josef K Zámečku 80

Davidová Anděla Školní  81

Strouhalová Růžena Lázeňská 81

Šubrtová Marie Špalkova 81

Jurásek Jaroslav Boženy Němcové    82

Sedláčková Jaroslava  Husova  83

Matysová Amálie Jana Žižky  85

Hrochová Anežka Špalkova  89

Divišová Marie Lázeňská  94 

 
Dne 1. října 2004 oslaví  své 80. narozeniny náš

strýc pan Jan Jašek 
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody. Za vše, co jsi pro nás udělal, Ti děkují neteře 
Anna a Květa s rodinami.

Dne 15. září 2004 by se dožil 80 let pan 

Emil Kulhaj
Je tomu již 13 roků, co nás navždy opustil.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 26. září 2004 vzpomínáme 2. výročí úmrtí
našeho drahého manžela, tatínka, dědečka
pana

Jana Kacara  (harmonikáře)

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomenete s námi.

Manželka a děti s rodinami.

Dne 24. listopadu 2004 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí naší milované maminky paní

Anny Březinové
V letošním roce by se dožila 90 let.

S láskou vzpomínají dcery Anna a Květa

s rodinami.

 
Dne 17. října 2004 oslaví své 85. narozeniny
naše maminka, babička a prababička paní
Amálie Matysová
Hodně zdraví, dobrou pohodu do dalších
let ji přejí syn Zdeněk, Jaromír, Eduard
a dcera Alena s rodinami.

Pá      8. 10.     16.00       Dětská diskotéka 

Ne  10. 10.     15.00  Koncert KPH – Pocta Edith Piaf

   - Kulturní dům 

Út  12. 10.        6.00  Zájezd do Polska - Klodzko

Pá  15. 10. 17.30 Zájezd do divadla Olomouc

Ne  17. 10.  17.00 Koncert KPH – F. Novotný 

   a B. Smejkal - Oranžerie

Pá  22. 10. 19.00 Zájezd do divadla Šumperk

So  23. 10.       6.00     Zájezd do Polska

Po  25. 10.  10.00 Pohádka pro ZŠ a MŠ

Čt  28. 10. 16.00 Divadelní pohádka

Pozvánka na říjen 2004

Přehled kroužků pro děti v kulturním domě
Klavír   – pondělí  a středa  /p. uč. Soldatová/
Flétna   – pondělí a čtvrtek  /p. uč. Ptáčková/
Flétna, kejbord, kytara  – úterý  /p. uč.Vrba/
Angličtina   – středa /p. uč.Doleželová/ 
Pěvecký kroužek  – čtvrtek  14.00 hod. a 15:00 /p.uč. Muroňová/
Chovatelé   – pondělí 14.00 hod. / p. Kacar/
Šachy  – středa  18.00 hod.  /p. Dobeš/

Rybáři  – neděle 10.00 hod. /p. Řežucha/

PRODEJE 
v kulturním domě

Prodeje v říjnu 2004 v kulturním domě:
Út    5. 10.     
Út a St  12. 10.  a 13. 10.  levný textil
Po  18. 10.  
St   20. 10.    
Pá   22. 10. 
Út   26. 10.   
Pá  29. 10.

Jubilanti Vzpomínka

V pondělí 13. září se začíná cvičit 
v posilovně v základní škole.
Po, St, Pá od 17 - 19 hodin.



Farní knihovna nabízí
Co je bez chvění, není pevné: 
Tomáš Halík
labyrintem světa s vírou a pochybností.

Potkala jsem velkou lásku: 
Ruth Pfau
životopis autorky - 5. září 2004 obdržela řádová sestra 
dr. Ruth Pfau za svoje celoživotní dílo Medaili Alberta 
Schweitzera.

Také něco pro děti

Školák Kája Mařík: František Háj - 7 dílů a 6 dodatků

Bible pro děti: Hadavaj a Atcheson

Farní knihovna je otevřená pro všechny
každý čtvrtek od 17:30 - 19:00 hod.

Bludovan 8/2004

Bludovan 4

I z Vašeho dítěte se může stát… SKAUTKA či SKAUT!

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

Vlčata (věk 6-10 let) Pátek 16:00-18:00
Světlušky (věk 6-10 let) Čtvrtek 16.00-18:00
Skauti (věk 11-15 let) Úterý 16:00-18:00
Skautky (věk 11-15 let) Středa 16:00-18:00
Roveři & rangers (věk 11-15 let) Čtvrtek 18:00-20.00
Kutílna (pro skauty) Pátek 18:00-20:00
Odborky (pro skautky) Pátek 16:00-18:00

     Prázdniny jsou fuč a začala zase škola, ale 
děti nemusí věšet hlavu, spolu se školou 
začal skautský rok i skautkám a skautům. 
Zase tu jsou schůzky v klubovně, výpravy 
do dalekých, neznámých končin i blízkého 
okolí a za necelý rok opět vrchol činnosti 
– skautský tábor! 

 V kutílně se budou vyrábět různé věci. Budeme pracovat s kůží, 
dřevem, březovou kůrou, hlínou, papírem… Kutílna je pouze pro 
skauty a rovery. Skautky budou letos hodně pracovat s odborkami 
– zkouškami nejrůznějších dovedností a znalostí, takže jim vyčlenily 
i zvláštní čas. Kromě schůzek nás samozřejmě čeká spousta výprav 
i jiných akcí.
 Jinak je možno kontaktovat buď vůdce střediska, popřípadě 
vůdce jednotlivých oddílů. 
Zde jsou kontakty:
vůdce střediska: 
 PhDr. Stanislav Balík, Plk. K. Hlásného 860, Bludov, 
 tel. zam.: 545 213 862, e-mail: balik@fss.muni.cz
vůdkyně dívčího oddílu: 
 Iva Novotná ml., Nádražní 488, Bludov, 
 tel. domů: 583 238 095, e-mail: novotna-ivana@post.cz
vůdce chlapeckého oddílu: 
 Jaroslav Petřík, Za Školou 834, Bludov, 
 tel.: 605 551 815, e-mail: australan@sendme.cz

 U našeho táborového kruhu je dostatek místa pro všechny děti,
mladé i starší lidi dobré vůle, kteří hledají dobrodružství, 
porozumění, dobrou partu a kteří chtějí životem projít nesehnutě 
a čestně.

PhDr. Stanislav Balík
vůdce střediska Františka Pecháčka Bludov

Co je to skauting?

 Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí 
neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se 
zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc 
jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje spousty 
rozmanitých aktivit v oblastech jako je příroda, sport, věda a 
technika, kultura a další.
 Skauting je plný netradičních zážitků a dobrodružství, které 
lze prožít uprostřed skal a lesů stejně tak jako v ulicích a zákoutích 
naší vesnice. Rozvíjí tvořivost i sportovního ducha, je ostrovem 
pohody a kamarádství. Sbližuje lidi rozmanitých kultur, vede je 
k nezištnosti a odvaze. Skauting staví před každého cestu osobního 
rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a 
dovedností.
 Skautská organizace zde je již téměř sto let především 
proto, aby pomáhala rodičům při výchově jejich dětí. Skauting 
spoluvychoval již mnoho generací nejenom předních osobností 
veřejného života, ale i ve svém okolí respektovaných „obyčejných“ 
poctivých lidí, kteří vědí, co je to pravda, spolehlivost, služba, 
pomoc a čest.
 Junácká organizace se dělí do věkových skupin tak, aby 
mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým 
věkovým kategoriím dětí. Program v každé skupině je vyladěn tak, 
aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. 

Jak se přihlásit?

 Nejjednodušší je přijít na některou ze schůzek. Vždy začínají 
v našich klubovnách v zahradě Penzionu, v případě pěkného počasí 

se alespoň jejich část koná venku. Schůzky se konají každý týden. 
Zde jsou časy:

Setkání pětašedesátníků dne 5. 6. 2004 v Bludově na 
koupališti Vlčí Důl.
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Festival plný krásné dechové hudby
 Bludov v sobotu 11.září zněl dechovými 
orchestry. Krásné počasí, příjemné prostředí 
hasičského areálu přivítalo orchestry na 
Přehlídce dechových hudeb Bludov 2004. 
 Po poledni se sjíždí orchestry, nejdříve 
46 členný slovenský orchestr z Bojnice, 
následován Posádkovou hudbou Olomouc 
a další kapely. 
 Hvězdicovitým pochodem byli posluchači 
a diváci příjemně překvapeni krásu hudby, 
hudebním mládím v bělostných, modrých, 
béžových a šedivých padnoucích uniformách. 
Za obrovského zájmu publika orchestry 
v průvodu s mažoretkami a jejich exhibicemi 
za pochodu přišly na stadion a sjednotily se 
v jeden celek. Po přivítání starostou obce 
Ing. Pavlem Stonem a láhví slivovice každému 
kapelníkovi v monssrkoncertu orchestry 
přednesly skladbu Sempre avanti J.Fučíka 
a Českou muziku Fr.Kmocha. V jednotném 
rytmu hudby a pohybovým vystoupením 20 
mažoretek ZUŠ Zábřeh si získali vystupující 
všechny diváky. Za to byli odměněni velkým 
potleskem. 
 V koncertním vystoupení špičkové 
profesionální  posádkové hudby zazněly 
skladby velikánů české hudby po moderní 
skladatele jako Miloše Machka, M. Zedníka, 
E. Zámečníka. Kvarteto pozounistů , dvojice 
trumpetistů, xylofon a další se blýskaly 
v brilantních rytmických sólech. 
 Příjemným překvapením a doslova 
zážitkem byl koncert velkého slovenského  
orchestru, kde byla vidět obrovská mnoholetá 
práce dirigenta, který dovedl vytvořit 

vynikající interpretační těleso. Však také již 
sedmkrát byli koncertovat v cizině. Zazněly
skladby českých a slovenských skladatelů 
a i z muzikálu píseň Královnou jsem já
v podání studentky konzervatoře. A to již
posluchači a hudebníci vytvořili tu pravou
srdečnou atmosféru.
 Hrálo se dlouho do noci. K tanci a 
poslechu se střídaly kapely Bludověnka 
spolu se slovenským orchestrem v malém 
obsazení. Naši hosté i večer předvedli krásné 
vystoupení, kde moderní výraz a aranžmá 
skladeb střídali s rytmickými slovenskými 
písněmi. Při tanci se přímo nabízely taneční 
variace. 

 Nádherné hudební odpoledne hodnotili 
všichni návštěvníci. Přehlídka se stala 
nejvýraznější svou kvalitou v rámci regionu 
a jednou z nejkvalitnějších na Moravě. 
Jsme rádi, že právě naše obec mohla 
přivítat a hostit hudebníky, kteří svým 
umem obdarovávají druhé, reprezentují 
naši českou hudbu v zahraničí. Závěrem 
chci poděkovat OÚ v Bludově za výbornou 
spolupráci a finanční zajištění tohoto 
projektu.
                                                             

                             Vladimír Žáček 
                Organizační vedoucí přehlídky            

  

Krajské kolo hasičských soutěží 
Olomouckého kraje
Krajské kolo hasičských soutěží Olomouckého kraje se konalo 
21. srpna 2004 v Zábřehu za účasti družstva mužů Bludova 
a Rudy nad Moravou za okres Šumperk. Výsledky v jednotlivých 
disciplínách:

Běh na 100m s překážkami: 
1.Olšovec/PR/,  2.Řimice/OL/,  3.Velký Týnec/OL/,  4.Bludov

Běh na 100m s překážkami pořadí jednotlivců z Bludova: 
11.Karel Kubíček, 12. Roman Kamler, 18. Jaroslav Kulhaj, 
20. Pavel Juřina, 33. Tomáš Kotrlý, 36. Ladislav Motyka, 
43. Michal Korytář

Štafeta 4x100m s překážkami: 
1. Řimice,  2. Bludov,  3. Olšovec
Požární útok: 
1. Olšovec,  2. Velký Týnec,  3. Řimice,  5. Bludov

Celkové umístění družstev mužů: 
1. Olšovec,  2. Řimice,  3. BLUDOV

Třetí místo je velkým úspěchem družstva Bludov, které pod 
vedením Jiřího Krejčího a Martina Sobotky reprezentovali tito muži: 
Michal Korytář, Roman Kamler, Jiří Balcárek, Tomáš Kotrlý, 
Pavel Juřina, Jaroslav Kulhaj, Ladislav Motyka, Karel Kubíček,
František Krejčí. 

Blahopřeje SDH Bludov.
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 Že skauti jezdí na tábor, na tom už dnes není nic zvláštního. Že se
scházejí pravidelně i během roku a často jezdí (nebo spíše chodí) na 
dobrodružné výpravy do blízkého i vzdáleného okolí, není také žádnou 
novinkou. Ale roverská expedice… to tu ještě nebylo.
 Skautská výchova připravuje tělo i ducha na život, který v dnešním 
světě není o nic snadnější či jednodušší než v dobách dřívějších. A protože 
tato příprava je kvalitní, mohou si ti odrostlejší z nás (říkají si roveři a 
rangers) dovolit i drsnější akce – vždyť jsou to nebojácné dívky a ostří hoši, 
kteří na to mají. Loni jsme vyrazili do Západních Tater – Roháčů, letos jsme 
zamířili ještě dál: Do samotného srdce Karpat, do Rumunska.
 Cílem čtrnáctidenní expedice byla dvě rumunská pohoří, Trascau a 
Bihor. Na vlastní pěst jsme se vydali do divoké rumunské přírody, s batohy 
na zádech, přecházeli jsme „natěžko“. Bylo nás pět: tři kluci a dvě dívky. 

ROVERSKÁ EXPEDICE 2004

V Trascau, které se u nás nazývá Soutěskovými 
horami, jsme procházeli bílými skalními průrvami 
hlubokými stovky metrů. Obraceli jsme hlavu 
až na záda, abychom spatřili velké dravce křičící 
vysoko nad námi, a ohýbali se ke vzácným 
květinám u našich nohou. S baterkou v ruce jsme 
prozkoumávali hluboké jeskyně a s bijícím srdcem 
procházeli skrz stáda buvolů, popásající se na pěšině. 
Když jsme večer uléhali na opuštěných lukách 
u potůčků a prastarých hradních zřícenin, voněl 
nám do stanů čaj uvařený z čerstvé divoké máty.
 Ne nadarmo se Bihoru přezdívá Propastné hory. 
Náhorní planina Padiš, rozlehlý a divoký kras, je 
zvláštní, magický kraj, kde se vody ztrácejí kdesi v 
zemi a vyvěrá mnoho kilometrů dál. Mnoho hodin 
jsme scházeli do Ponorských hradů – hlubokých 
propastí, z jedné do druhé se prochází jeskyněmi. 
Na dně roklin, sevřených hrozivě tichými skalami, se 
učili létat malí konipásci a rostlo obrovské kapradí. 
Na rozlehlých lukách se volně pásli koně, v noci 
nám spásali trávu kolem hlavy a tiše pofrkávali.
 Mnoho zkoušek nás čekalo na daleké cestě: sami 
jsme se dopravovali po Rumunsku vlakem i autobusy, 
sami jsme si museli jídlo nakupovat, o svezení prosit, 
i jiné věci obstarávat. Ve všech nástrahách jsme však 
obstáli, s několika slůvky rumunštiny vše domluvili a 
v pořádku se, živí a zdraví, domů dopravili. Opálení 
ostrým sluncem rumunských hor, ošlehaní prudkým 
větrem a deštěm rumunských bouří, voňaví stády 
ovcí a divokou travou. Jsme přece skautští poutníci 
cestami dalekých krajů i našich životů – jsme roveři! 

Jaroslav Petřík – Australan, vůdce 2. oddílu 
Bludovit

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Prahy
/Divadlo Na Fidlovačce/ na hru Johna Patricka

Podivná paní S.
V sobotu 27. listopadu 2004

Odjezd od KD Bludov v 6.3O hodin
Cena za vstupenku a cestu 550,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Režie: Tomáš TÖPFER - V hlavní roli E.  Balzerová

®

Kulturní dům Bludov pořádá
zájezd do divadla Šumperk na 
hudební mozaiku ze života slavné šansoniérky

Edith a Marléne
Autorka - Éva Pataki

♦ pátek 22. října 2004
♦ začátek  v 19:30 hodin

♦ odjezd od KD v 18:45 hodin
♦ cena za cestu a vstupné Kč 120,-

♦ přihlášky v KD
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Pěvecký sbor, Bruntál

Společný zpěv všech účinkujících sborů

Camerata Quintet, Zábřeh

Kantika, Litovel

Žerotín, Brandýs n/Orlicí

V. HUDEBNÍ FESTIVAL FRANTIŠKA PAVLŮ V BLUDOVĚ 5. 6. 2004
Kromě domácího pěveckého sboru dále účinkovaly:
- Chrámový smíšený pěvecký sbor, Ústí n/Orlicí
- Komorní soubor CAMERATA QUINTET, Zábřeh

- Pěvecký sbor Žerotín, Brandýs n/Orlicí
- Pěvecký sbor KANTIKA, Litovel
- Smíšený pěvecký sbor Bruntál  J. Sedláčková
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KOUPÍM NEBO VYMĚNÍM: ZNÁMKY,  POHLEDNICE,
DOPISNÍ OBÁLKY. TEL.: 777 286 728

ZO  ČSCH  Bludov Vás srdečně zve k návštěvě

I.CHOVATELSKÉ  BURZY
V neděli 17. října v zahradě Kulturního domu v Bludově.

ZO ČSCH Bludov 

Kulturní dům Bludov Vás zve na pohádku

Jeník a Adélka 
v říši pohádek

Ve čtvrtek 28. 10. 2004 v 16:00 hodin.

Pohádka o tom, jak se děti Jeník a Adélka dostaly 
do pohádky, kde se setkaly s Kašpárkem, drakem 

Funifousem a čarodějem Čárymelem.

Představení je pro děti od 4 let a jejich rodiče.
Účinkují členové divadelního studia Šumperk.

- vstupné 20 Kč. -

Příjem zvířat k prodeji od 8 do 10 hodin.
Prodej zvířat od 8 do 16 hodin. Prodávat 
se můžou veškerá domácí zvířata. U králíků 
veterinární potvrzení o očkování proti moru 
a myxomatóze. Máte-li doma něco navíc 
přijďte to nabídnout.   

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na 

Koncert 
V neděli 17. října v 17:00 hodin   
ZÁMECKÁ ORANŽERIE

Program:
J.S. Bach - Invence pro housle a violu

G.F. Haendel - Ciacona in G pro housle a violu
J.M. Leclair - Sonáta pro housle a violu

B. Martinů - Madrigaly pro housle a violu
E. Zámečník - Duo č.2 pro dvoje housle

Účinkují:
František Novotný  - housle

Bohumil Smejkal   -  housle, viola

Kruh přátel hudby Bludov vás zve 
na koncert

Pocta Edith Piaf
Hudebně – literární pořad šansonů z repertoáru Edith Piaf 

s českými a francouzskými texty 
a četba z knihy Simone Berteautové  „Edith Piaf“

Neděle 10. října 2004 v 15.00 hodin
Kulturní dům Bludov

Účinkují:
Marta Balejová – zpěv

Libuše Švormová – umělecký přednes
Jiří Hošek – klavír

- vstupné 30.- Kč -

- vstupné 30,- Kč -

ŽELEZÁŘSTVÍ
NÁŘADÍ
BLUDOV

Ruční příklepová vrtačka
FKB-13/650K
V kufru s příslušenstvím (75 ks)
Příkon 650 W / 230 V
Levý / pravý chod
Rychloupínací sklíčidlo
Regulace otáček

VÁNOCE JIŽ ZA 85 DNÍ.
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Obecní lesy Bludov s.r.o., 8. května 906, Bludov
ZAHRADNICTVÍ U ZÁMKU

oznamujeme všem občanům, že přijímáme objednávky na 
dušičkové vazby

Základní nabídka:

Věnec umělý   n Věnec lesní   n   Věnec rostlý   
Kytice píchaná umělá

Kytice píchaná lesní  n  Kytice rostlá

Ceny dohodou dle osobního výběru květů a ostatních doplňků.

I v letošním roce bude probíhat podzimní prodej
ovocných stromků, keřů a růží.

Provádíme:
Tvarování okrasných keřů Výchovný řez peckovin

Stříhání ovocných stromů

Prodejní doba:
Po – Pá 7:00 – 17:00  n  So 8:00 – 11:00

Telefon: 603259375
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