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 Lípa u pomníku padlých, kterou 
„ukroutila“ loni 19. listopadu vichřice, byla 
dle RNDr. Ireny Wagnerové z Památkového 
ústavu Olomouc, pracoviště Šumperk 
zasazena před 120 až 150 lety. Stanovit její 
věk spočítáním letokruhů nebylo možné, 
protože byla vyhnilá. Věk byl stanoven 
podle obvodu pařezu (385 cm). Zápis 
o zničení tohoto stromu bude učiněn do 
obecní kroniky. 
    V obecní kronice na str. 56 je fotografie 

obraz od bludovského rodáka Josefa Václava Barneta

„doubku Hraničáku“ (viz níže) s tímto 
komentářem: „1933 - okresní silnice 
Postřelmov – Bludov byla v měsíci 
květnu betonována. Při této příležitosti byl 
vyzděn a zabetonován vyhnilý otvor 
hraničáku „doubku“. Na cementovou omítku 
napsali: „Zasazen r. 1792, opraven 10. 6. 
r. 1933“.  V kronice dalších let se ovšem 
již nedočteme o tom, že tento „doubek“ 
v polovině šedesátých let spadl a byl 
nahrazen novým (ostatně ani ten z roku 

Čtyři svědectví minulosti v obrazech
1792 nebyl na onom místě první, předcházel 
mu několikasetletý dub, dávný hraniční 
strážce bludovských hranic). Při vysazování 
takových památných stromů bývalo zvykem, 
že při tom vždy nějaký mladík dostal 
„na pamětnou“. Tak se stalo jak v roce 1792, 
kdy dostal pohlavek („aby si to navždy 
pamatoval“) čeledín z blízkého mlýnu, 
tak asi před čtyřiceti lety, kdy dostal na 
pamětnou Miroslav Motyka, kterého si 
všichni pamatujeme, jak spolu s bratrem 
stahovali s koňmi v lese dřevo.
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Počet obyvatel k 31. 12. 2003 3162
Narození 28

z toho chlapci 16
děvčata 12

Úmrtí 25
Odhlášení 45
Přihlášení 45
Počet obyvatel k 31. 12. 2004 3165

z toho v Bludově 48
 - občanských 34
 - církevních 14
v Chromči 2
 - občanských 0
 - církevních 2

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2004
V matričním obvodu Bludov bylo v roce 2004 
uzavřeno celkem 50 sňatků

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

fotografie „Hraničáku doubku“ 
(z obecní kroniky)

   Jsem přesvědčen, že i mezi znalci místní 
historie může vzniknout spor o správné 
umístění této „chaloupky“. K fotografii 
přísluší tento text: „Domek čp. 270 
obdržela obec Bludov a dala jej ve 
smyslu usnesení organizace KSČ v r. 
1948 při nakažlivé horečce bourací, 
která se tehdy šířila ze Šumperka, 
zbořit. Domek byl ještě v dobrém stavu, 
byl obyvatelný, ale byl prý nevhodně 
umístěn.“ Dodejme, že domek dostala obec 

Na str. 77 obecní kroniky je následující fotografie:

fotografie domu čp. 270 (z obecní kroniky)

Na str. 59 obecní kroniky je tato fotografie 
a tento zápis: 

    „Na podzim 1934 byly poraženy nedaleko 
hlavní silnice u kapličky sv. Trojice dva 
vysoké a štíhlé topoly vlašské (či bílé). 
Podle ročních kruhů byly asi 140 roků staré 
(tedy téměř stejně staré jako hraniční 
doubek – pozn. SB). Sázel je kdysi Josef 
Bartoš, majitel tří hospodářských usedlostí 
v Bludově, a sice čp. 41, 85, 100.“

fotografie topolů u kapličky Nejsv. Trojice 
(z obecní kroniky)

z konfiskátu žerotínského velkostatku. 
O tom, že je zápis kronikáře Václava 
Blažka týkající se stavu domku pravdivý, 
svědčí i dopis zachovaný na OÚ Bludov, 
kterým 6. února 1948 žádá na MNV 
Bludov místní Hospodářská záložna 
o odkoupení tohoto domu. Jako důvod 
je uvedeno, že domek bude přebudován 
na úřadovnu záložny. Prostory, ve kterých 
do té doby záložna úřadovala, byly hlavně 
pro starší lidi nepohodlné, a to proto, 
že byly v prvním poschodí Národního 
(dnes Kulturního) domu. Na dopis již 
nikdo neodpověděl. Domek byl zbourán 
a Hospodářská záložna zestátněna 
a rozehnána. Pravdu má pouze ten, kdo 
poznal, že na místě bývalého domku 
čp. 270 je pomník Adolfa Kašpara.

Stanislav Balík st.
obecní kronikář
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V podání bludovského ochotnického 
souboru BLUD V TYÁTRU

Neděle 20. března 2005 v 15 hodin.
vstupné 20.- Kč

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V březnu oslaví:
Vepřek Radoslav              Palackého 476       70
Urbášková Katarina             8. května 69         70
Kulhajová Zdenka               Ztracená 106             75
Toman Josef                    Tyršova 755             75
Konečná Anna                     Družstevní 108          75
Kulhaj Josef                         8. května 277            81
Skoumalová Květoslava      Lázeňská 270               82
Kubíčková Ludmila             Bludoveček 193           83
Jurásková Josefa                 Boženy Němcové 642  84
Hojgrová Anna                    8. května 58                86
Janíček Jan                          Stará 288                      88
Pazour František                  Jana Žižky 245             94

Dne 5. února 2005 vzpomínáme 9 let od úmrtí
našeho syna, tatínka, bratra a strýce pana

Josefa Kotrlého

Scházíš nám, maminko, scházíš nám všem,
zůstala cestička ke hrobu jen.
Co víc ti můžeme dát,
jen kytičku květů a s láskou vzpomínat.

Dne 6. března 2005 vzpomeneme 4. výročí
úmrtí naší manželky, maminky, babičky
a sestry paní

Josefy Kotrlé
S láskou vzpomíná manžel, dcera Ludmila
a syn Václav s rodinami.

Upřímně děkujeme všem, kteří se přišli dne 10. února 2005 
rozloučit s panem

Jaroslavem Matějčkem
Za vřelá slova útěchy a květinové dary děkují manželka a synové 

s rodinami.

Zvláštní poděkování patří celému hasičskému sboru.

Děkuji všem bludovským občanům, sousedům a zvláště mládeži 
z oddílu stolního tenisu, kteří se přišli naposledy rozloučit s mým 

drahým manželem

Zdeňkem Andrlem
Srdečně děkuji za dojemný projev JUDr. Josefa Sedláčka, dále za projev 

útěchy a květinový dar z obecního úřadu a všem ostatním,  kdo mi 
projevili soustrast a darovali květiny.

Manželka Božena Andrlová.

Upřímně děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloušit s panem

Karlem Kvapilíkem
Poděkování patří též oběma rodinám Bankovým. 
Za slova útěchy a květinové dary Všem děkuje 
manželka, dcery Dana, Vladislava a syn Karel.

Březen 30. 3. 1911
SDH BLUDOV přeje hodně štěstí, zdraví bratru

FRANTIŠKU PAZOUROVI
k 94. narozeninám.

 POZ VÁ NK A na březen 2005
Sobota   5. 3. 14.00 Oblast. kolo Trampské porty
Úterý   8. 3. 17.30 Cestopisná přednáška
Sobota 12. 3. 19.00 Divadelní představení
Pátek 18. 3.  15.00  Dětská diskotéka
Sobota  19. 3. 15.00 Přehlídka harmonikářů
Sobota  19. 3.   6.00 Zájezd na muzikál Tři mušketýři
Neděle  20. 3.  15.00    Pohádka Jak s Julinkou čerti šili
Pátek   25. 3.  17.30 Zahájení výstavy–vyhlášení
     výsledků výtvarné soutěže
Sobota  26. 3. – 6. 4. Výstava 
Sobota   2. 4. 16.00 Koncert KPH – Oranžérie
Neděle    3. 4. 16.00 Loutkové divadlo

Kulturní dům Bludov vás zve na
reprízu hudební pohádky

Jak s Julinkou čerti šili

® Dne 15. března vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní

Jana Riedlová z Bludova.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel a 
dcery Jana a Vladislava s rodinami. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.
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The Best of ING
Impérium vrací uhlo

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

cestopisnou přednášku 
s diapozitivy a videoprojekcí

s Vladimírem Šimkem
Úterý 8.3.2005 v 17:30 hodin

Kulturní dům Bludov a 
Česká tábornická unie - jesenická oblast

srdečně zvou všechny příznivce trampských, 
folkových a country písniček na

Kulturní dům Bludov vás zve 
na divadelní  představení

v podání ochotnického divadelního souboru Čtyřlístek 
„Prča Production“ Frýdek – Místek ING Kolektiv 

Kolektivně sepsaná a nastudovaná aktovka 
Impérium vrací uhlo – v ostravském nářečí sestavená 

ptákovina, parodicky vycházející 
z filmových Hvězdných válek, zaujme slovním humorem, 
jevištními nápady i netezovitým zacílením na problémy 

ostravského hornického regionu.

/Vítězná inscenace Národní přehlídky jednoaktových her/ 

Sobota 12. března 2005 v 19:00 hodin
 - vstupné 30.- Kč -

Plavba přes Atlantický oceán na plachetnici

VICTORIA
z Afriky do Jižní Ameriky /26.1. – 26.3.2004/,

tak, jak se plavilo v 15. století
Host : Ivan OREL – stavitel lodi Viktoria a účastník plavby  

kolem světa po dobu 5 let 

Pozvěte též Vaše známé a milovníky dobrodružství 
a dalekých zemí.

Oblastní kolo 
TRAMPSKÉ PORTY&

v sobotu 5. března 2005 
začátek ve 14:00 hod. Kulturní dům Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Divadla Šumperk na komedii

Sluha dvou pánů

®
Carlo Goldoni

Hrají herci Slezského divadla Opava
V sobotu 30. dubna 2005

Z commedia del´arte vycházel italský dramatik Carlo Goldoni při psaní 
komedie Sluha dvou pánů. Z původní podoby commedia del´arte 
pouze čerpal, podstatným způsobem ji změnil a obohatil o další 
postavy, převážně z lidových vrstev. Nejvýraznějšími typy jsou lakomec 
Pantalone, který má dceru na vdávání, učený(ale vlastně hloupý) 
Palmiro Palmare, který má syna na ženění, a Truffaldino (vychytralý 
sluha), jenž u Goldoniho slouží skutečně dvěma pánům. Do Benátek 
přijíždí krásná Beatrice v mužském převleku a hledá svého milého 
Florinda. Truffaldino využívá příležitosti sloužit oběma pánům a snaží se, 
seč mu síly stačí, aby se pánové o sobě navzájem nedozvěděli, protože 
potom by mu zmizel dvojí zdroj peněz. Základní zápletka je východiskem 
pro komické výstupy, komiku nejen slovní, ale zvláště situační, protože 
Truffaldino se stále více a více zamotává a dostává do nejrůznějších 
těžkostí.

 Letošní ročník je patnáctý a tak se jedná o malé jubileum. 
Vystupující interpreti budou soutěžit o postup 

do mezinárodního semifinále  „Trampské Porty“ 
v Ústí nad Labem.

- vstupné 20 Kč -

Odjezd od KD Bludov v 19:00 hodin.
Cena - vstupenka a cesta 180,- Kč 

Přihlášky v KD Bludov

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Sedm posledních slov 
JEŽÍŠE KRISTA NA KŘÍŽI

Joseph Haydn
V SOBOTU 2. DUBNA 2005 v 16:00 hod.

ZÁMECKÁ ORANŽÉRIE Bludov

Účinkují
Janáčkovo kvarteto - Brno
Alfred Strejček - recitace

- vstupné 30,- Kč -
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Kulturní dům Bludov vás zve na zahájení 
výstavy dětských výtvarných prací

na téma

Velikonoce

pátek 25. BŘEZNA 2005 v 17:30 hodin
Výstava bude otevřena

SOBOTA 26. BŘEZNA 2005 od 10 do 16 hodin 
ÚTERÝ 29. BŘEZNA – PÁTEK 1. DUBNA 2005 

od 8 do 17 hodin
SOBOTA A NEDĚLE 2. a 3. DUBNA od 10 do 16 hodin

PONDĚLÍ 4. DUBNA – STŘEDA 6. DUBNA 
od 8 do 17 hodin

- vstupné dobrovolné-

s vyhlášením výsledků této soutěže

Kulturní dům Bludov vás zve 
na loutkové představení pro děti a rodiče

Putování 
Jana Eskymo Welzla

LOUTKOVÁ POHÁDKA
I PRO NEJMENŠÍ DĚTI 

V PODÁNÍ LOUTKOVÉHO DIVADLA ZÁBŘEH KLUBÍČKO

NEDĚLE 3. DUBNA  2005 V 16:00 HODIN

- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - 

V sobotu 19. března 2005 v 15:00 hod. v KD Bludov.
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Z bludovských kronik…

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

 …V roce 1949 byla provedena důkladná vnější oprava místního 
kostela. Stará omítka byla otlučena a kostel opatřen novou fasádou. 
Opravena a natřena též báň kostelní věže.
Kříž u vrcholku věže byl sňat a znovu upevněn. Byla sňata i baňka 
pod tímto křížem a rovně znovu připevněna. Listiny v ní nalezené 
byly naprosto nečitelné. Při novém připevnění baňky na věž byly 
do ní vloženy nové pamětní listiny se záznamy sestavenými a 
napsanými pro budoucí časy četnickým kapitánem. Na věž byly 
zakoupeny a umístěny nové věžní hodiny s číselníky s elektrickým 
osvětlením…Popud k opravě kostela vyšel z členstva lidové strany 
polit., spolku „Svatopluk“ a „Orel“, zkrátka jak se říkalo 
z Národního domu a z fary. Opravy stály čtvrt miliónu korun 
zaplacených z příspěvků farníků obce. Obec přispěla na pořízení 
věžních hodin 3000 korunami.
 …Při kopání pozemku u kostela za účelem stavby lešení se 
narazilo na hromadu lidských kostí pocházejících  z doby, kdy 
bludovský hřbitov byl rozložen kolem kostela. Kosti byly potom 
znovu zakopány u paty kostela.
 …Opravu kamenných portálních rámů a sloupů a malby před 
hlavním vchodem provedl akademický malíř z Litovle… 1. prosince 
1950 byl z politických důvodů zatčen státní policií a z Bludova 
odveden místní farář Oldřich Koutný. Na místo zatčeného faráře 
byl dne 1. února 1950 ustanoven církevními úřady P. A. Bubeník.
 …Hned po odchodu faráře Koutného odnesli potajmu někteří 
bludovští katolíci, příslušníci bývalé strany lidové, z kostela 
a z fary různé věci z kostelního příslušenství a skryli je u sebe. 
Státní policie hned na to zahájila po ztracených věcech pátrání.
 …V souvislosti s tím byly potom vzaty do vazby: Anna 
Březinová, potom její adoptovaná dcera Františka Březinová, 
Frant. Březinová, kostelník Hornischer, Kvapil… Všecky 
odcizené a znovu nalezené věci byly potom vystaveny jako 
ukázka kostelní krádeže ve výkladní skříni bývalého „Asa“ 
v Šumperku.
 …Nového faráře P. Bubeníka přijala velká většina zdejších 
farníků, zvláště bývalých lidovců, tak jako by nebyl žádným 
římsko-katolickým knězem.
 …Dávali nově narozené děti křtíti jinde než v Bludově, církevní 
sňatky měli v jiných kostelích a v neděli chodili na bohoslužby do 
sousedících míst.
 …V roce 1949 byl všechen církevní majetek církví státem 
uznaných zestátněn a kněžím se začal vypláceti měsíční plat 
ze státní pokladny.
 …Církvím bylo též odňato vedení matrik narozených, 
zemřelých a sezdaných. Matriční úřady byly zřízeny při MNV. 
 …V březnu 1948 byla v obci provedena MNV sbírka na pomoc 
dětem na stravování žactva.
 ... Po všechna léta po osvobození v roce 1945 býval ve 
vánočním čase stavěn místním národním výborem vánoční 
strom republiky. Smrkový strom asi 10m vysoký byl postaven na 
rozcestí u kostela, pestře ozdoben a večer osvětlen. …Do 
pokladničky pod stromem se sešlo každým rokem několik tisíc 

korun. Peníze byly odevzdány Okresní péči o mládež v Šumperku.
 …MNV uspořádal po obci pravidelně aspoň dvakrát do roka 
sběr odpadového materiálu… V květnu 1951 proběhl tzv. železný 
týden. Bylo sebráno po obci 67.770 kg kovových odpadků, 577 kg 
papíru a 350 kg kostí.
 …V roce 1950 byla zrušena v Bludově stanice a úřad stráže 
národní bezpečnosti (bývalá četnická stanice).
 …Občanské legitimace byly pro všechny občany nad 16 roků 
věku vydávány od 1. 1. 1951. Od té doby je každý občan nebo 
občanka povinen nositi je u sebe.
 …Legitimace jsou opatřeny fotografií a otiskem palce majitele.
 …Při menších opravách na zámku v roce 1950 byla opravována 
i jedna ze zámeckých věží.V její baňce byly přitom nalezeny 
mince z prvých dob vlády Františka Josefa I. v Rakousku – Uhersku 
a pamětní listina… Byla vložena po provedené opravě nová pamětní 
listina sepsaná pisatelem této části kroniky. Rovněž několik nyní 
platných mincí bylo tam vloženo.
 … V roce 1951 postavila hasičská jednota v Bludově (dříve Sbor 
dobrovolných hasičů) na pozemku farské zahrady vkusnou a 
účelnou sušárnu na hadice nákladem 270.000 Kč.
 …V roce 1949 uspořádala has. jednota důstojnou veřejnou 
oslavu 70. výročí  trvání hasičského sboru v Bludově… Jsou pouze 
stížnosti na nedostatek hasičského dorostu.
 …Po dobu okupace a po okupaci až do roku 1951 v Bludově 
nebylo požárů.
 …V roce 1951 byla dokončena stavba nového železobetonového 
mostu přes řeku Moravu u bludovského mlýna. Původní most, také 
železobetonový, byl vyhozen do povětří v poslední dny války v roce 
1945. 
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 Pálení ovocných kvasů je tradiční 
metodou zpracování ovoce. V případě 
pěstitelského pálení se jedná o výjimku ze 
zákona o lihu a o spotřební dani a je oproti 
standardní výrobě destilátů zatíženo nižší 
spotřební daní, která je na něj uvalována. 
Aby se jednalo o pěstitelské pálení, musí 
splňovat několik podmínek. Zpracovávané 
ovoce musí být z pěstitelské činnosti 
pěstitele a  výroba alkoholu je omezena 
množstvím na pěstitele a období jednoho 
roku. Limit výroby je 30 l absolutního 
alkoholu, což odpovídá 60 litrům 50 % 
alkoholu. Poslední podmínkou je zákaz 
prodeje takto získaného destilátu.

 Od roku 1999 máme pěstitelskou 
palírnu také v Bludově, na Lázeňské 
ulici vedle chromečského nádraží. Za 
dobu svého provozu obsloužila už tisíce 

Zajímavosti…

se pálí 24 hodin denně. Optimální pálení 
jednoho kotle je asi 200 l, minimální 
množství, které lze samostatně vypálit je 100 l. 
Maximální množství není omezeno technologicky, 
neboť lze pálit kontinuálně.  Vypálení jedné dávky 
/200 l/ trvá 2 hodiny.
 Celý průběh pálení můžete sledovat přes 
prosklenou stěnu z útulné společenské místnosti v 
palírně, kde si můžete čekání zkrátit občerstvením 
a sledováním televize.

 O provoz palírny se stará pan Milan 
Chaloupka a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, 
že je mužem na svém místě a práce mu jde od 
ruky na 100 %. 
 Palírnu vlastní firma Ing. Josef  Ťulpík 
– WTC. Vedle toho má tato firma ještě další 
aktivity, v Bludově je to například ubytování nad 
palírnou a Zámecká cukrárna.

Mgr. Jarmila Divišová

spokojených zákazníků.
 Pálit se začíná v srpnu, kdy se 
zpracovávají třešně, žňovky, ryngle, 
broskve a meruňky. Hlavní sezóna pak 
je od listopadu do  března a pokud je 
dobrá úroda, tak se protáhne až do května. 
Zpracovává se veškeré ovoce.
 Vedle pálení nabízí palírna v září a 
říjnu i moštování, hlavně jablek. Můžete 
si zde také nechat mošt zkvasit a  
vypálit z něj calvados. Této služby 
využívají hlavně ti, kteří nemají možnost 
své kvasy doma skladovat.
 Obvykle se pálí 52 % destilát a cena 
letos stoupla díky nárůstu spotřební daně 
z 95.- Kč na 127,90 Kč za jeden litr. Cena 
za vypálení absolutního alkoholu činí 
246,- Kč. Pálení probíhá v destilačním 
zařízení, které je vyrobeno z mědi ve dvou 
kotlech. Surovinový má obsah 250 l, kotel 
na pálení lutru má obsah 120 l. V sezóně 
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 Každý rok se opakuje skutečnost, že na nejstarší děti mateřské 
školy čeká den zápisu do školy. Někdo se nemůže dočkat, někdo 
se trochu bojí. Cítí závažnost situace. Rozmlouváním, slovy, nikdy 
nedocílíme toho, aby byly bez obav. Nejlépe je to tak trochu všechno 
prožít na vlastní kůži. A proto si v lednu hrajeme na školu, píšeme 
na tabulky, počítáme co se dá, někteří se umíme i podepsat. Ale co 
je to proti návštěvě v první třídě, kde okoukneme velkou tabuli, na 
kterou píše paní učitelka a také i školáci. Vyzkoušíme si, jak se sedí 
v opravdové lavici. Každá návštěva se má oplatit. Prvňáci i druháci 
k nám přišli. Jsou veselí, umí číst a psát a my je všichni moc dobře 
známe. Jsou to kamarádi ze školky. Další z důvodů, že není, proč se 
bát, ale těšit se. A ještě trochu povzbudit rodiče budoucích prvňáčků. 
 Lednová schůzka paní učitelky z první třídy s rodiči probíhala 
v příjemné atmosféře. V pátek 28. ledna 2005 bylo do školy zapsáno 
28 dětí. Pro nás dospělé je to možná konstatování úsměvné, ale 
nemyslete si, v šesti letech jsou to tak trochu první přijímačky.

 Zápis dětí do 1. třídy v Bludově proběhl v pátek 28. ledna 
2005. Tentokrát jsme provedli změnu a pozvali děti už dopoledne. 
Od 10 hodin přicházelo, k našemu překvapení, hodně rodičů s dětmi. 
Naše princezničky uváděly rodiče s dětmi do tříd přes pohádkovou 
cestu. Ve třídě se jim vzorně věnovala zvířátka, která je uváděla 
na stanoviště. Uvítali jsme 34 budoucí prvňáčky. Těšíme se, že 
přijdou všichni 1. září a budeme tak moci otevřít dvě první třídy.

Zvládli jsme to pohádkově

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

Ředitelka Mateřské školy Bludov, příspěvkové organizace, 
vyhlašuje zápis dětí na školní rok 2005/2006. Zápis se bude 
konat v úterý 21. března a ve středu 22. března 2005 od 
8:00 do 15:30 hodin v MŠ Bludov. Zváni jsou rodiče 
s dětmi, které ještě nezačaly mateřskou školu navštěvovat, 
případně docházku přerušily.
V tyto dny budou tradičně otevřeny dveře pro všechny 
občany spojené s výstavkou výrobků “Jak spolu trávíme 
dlouhé zimní večery”. Všichni jste srdečně zváni.

Miroslava Kulhajová
ředitelka MŠ Bludov

Zápis dětí do MŠ Bludov

Farní knihovna nabízí
Písmo Svaté Starý a Nový Zákon s výkladem
v 16 knihách

Eucharistie - naše posvěcení: 
Raniero Cantalamessa
tajemství poslední večeře
Papež Jan Pavel II. vyhlásil rok 2005
rokem eucharistie.
                                                                                           J.M
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Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ

LITOMYŠL
30. 1. –1. 2. 2005

 ZŠ Bludov, konkrétně žákyně 8. A, se jako vítěz krajského 
finále v kategorii Žákyň 8. -9. tříd zúčastnily národního finále 
školních sportovních klubů ve stolním tenise v Litomyšli, které
se konalo 30. 1. -1. 2. 2005. 
 Celkem 12 krajů soutěžilo 2 dny o titul “Přeborník ČR 
ve stolním tenise“ Naše žákyně Tereza Brokešová a Markéta 
Balharová spolu s chlapci z Přerova ZŠ v tenise reprezentovali 
nejen své školy, ale také Olomoucký kraj. Po velkých bojích, při 
kterých rozhodovalo nejen sportovní umění, ale také dost štěstí, 
se naše škola umístila na krásném 8. místě.

BLAHOPŘEJEME

 Stalo se již tradicí, že oblastní kolo písničkové soutěže 
“Trampská Porta”, kterou pořádá Jesenická oblast České 
tábornické unie se sídlem v Šumperku, se již nějaký rok 
koná v Kulturním domě v Bludově. Letos připadl termín na 
sobotu 5.3.2005. Letošní ročník je patnáctý a tak se jedná o 
malé jubileum. Vystupující interpreti budou soutěžit o postup 
do mezinárodního semifinále  „Trampské Porty“ v Ústí nad 
Labem. Od 14,00 hod. se zdejší sál rozezvučí písničkami 
plnými romantiky, přírody a kamarádství. Trampská, folková, 
bluegrassová a country hudba má spoustu fanoušků a zájem 

o ni stále vzrůstá. Proto zveme všechny příznivce tohoto žánru a 
i ty, kteří by se s ním chtěli teprve seznámit na sobotní odpoledne 
do Bludova. Soutěž bude zahájena ve 14:00 hod. a bude 
trvat přibližně do 18:00 hod., podle počtu soutěžících. Takže 
pokud budete mít chuť, náladu a čas, přijďte si poslechnout 

“Trampská Porta” opět v Bludově

pěkné písničky a 
povzbudit soutěžící. Na 
Vaši návštěvu se těší 
soutěžící i pořadatelé.

ČTU Jesenická oblast 
se sídlem v Šumperku.
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 Chci tímto vyjádřit poděkování místnímu obecnímu úřadu, že mně 
každý rok uhrazuje z podpůrného fondu náklady na nákup slunečnic 
pro zimní přikrmování ptáků (a to již 15 roků).
 V zámeckém parku a v přilehlém Gryngleti mám rozvěšeno deset 
krmítek, které každý týden doplňuji slunečnicí, prosem, případně 
mákem. Účelem zimního přikrmování je snížit procento úhynu ptáků, 
kteří při mrazech a velké výšce sněhu mají omezený přístup k potravě.
 Hlavními návštěvníci krmítek jsou oba druhy sýkorek, zvonci, 
dlasci, brhlíci, stehlíci, hýli a z ptáků kteří, u nás zimují, jsou to 
jikavci, čečetky a brkoslavi. Častými hosty bývají i sojky a veverky.
 Při této příležitosti důrazně žádám, aby do krmítek nikdo nedával 
zbytky jídel a hlavně ne pšenici! Tu tito drobní ptáci nezobou, ale láká 
hrdličky, které když obsadí krmítko, tak vytlačí všechny ptáky a navíc 
jsou nositeli různých nemocí.

Za svaz ochránců přírody: F. Pavlů.

Poděkování obecnímu úřadu

A d v o k á t n í  k a n c e l á ř
Kouřil & Pešáková

  Zaměření:
– právo občanské, rodinné a pracovní
– vymáhání pohledávek
– obchodní závazkové vztahy
– právo obchodních společností a družstev
– právo cenných papírů a právo směnečné
– konkursy a likvidace obchodních společností
– právo trestní

Šumperk, Kozinova 2, PSČ 787 01
Tel: 583 212 715, 583 212 717

Fax: 583 212 727

RŮZNÉ

Česká pošta, s.p., Obvod Šumperk hledá v obci Bludov vhodné 
prostory k pronajmutí pro provoz pošty. Požadavky: přízemní 
prostory,  rozloha cca 100 - 150 m2, možnost příjezdu vozidel 
k objektu, poloha pokud možno ve středu obce. Bližší informace 
při osobním jednání. 

Kontaktní adresa:  
 Česká pošta, s.p.
 Obvod Šumperk
 Gen. Svobody 13
 787 94 Šumperk

 Tel.: 583 363 111, 583 363 120

Březen 2005
Pátek     4. 3.
Úterý a Středa    8. a 9. 3.  – levný textil 
Pátek     11. 3. 
Pondělí     14. 3.  
Čtvrtek     24. 3. 
Úterý     30. 3.
Středa    31. 3.

Sbor dobrovolných hasičů v Bludově děkuje všem 
sponzorům za sponzorské dary, které věnoval 

na hasičský ples konaný dne 21. 1. 2005.

MS HUBERT Bludov děkuje všem 
občanům, kteří se zúčastnili tradičního 

mysliveckého plesu konaného 29.1.2005 
v KD Bludov. 

Vřelé poděkování patří již tradičním sponzorům 
jsou to: 

ZOD Bludov a.s.; Nuget Roman Mazák;
 Jiří Rýznar řezník uzenář; 
Agro Trend Ing.Divišová;

 RONA Zábřeh, Pneu Servis Matěj; 
pekařství Leština; UNI LEVL Zábřeh Ing. Pelikán;

Kotěra Petr; Habermannova vila; nožíř J. Brixi; 
zem. agentura Šumperk Ing. Gonda; brašnář Pudil. 

Dne 4. 6. 2005 
proběhne na chatě MS Hubert oslava 40 let 
chatové oblasti Vlčí Důl. 

dne 28. 8. 2005 
se uskuteční tradiční myslivecké posezení. 

Na obě akce srdečně zve za MS HUBERT 
Bludov A. Sedláček.

PRODEJE  
v kulturním domě
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21. 5. 2005
Botanická zahrada 

Praha

18. 6. 2005
Baťův Kanál, 

Strážnice

2. 7. 2005
Léto květů 

v Otmuchově, 
Wroclaw

Bližší informace 
p. Jitka Sokolová

Prodám skříňový šlapací 
šicí stroj zn.:”Lada”. Velmi 
zachovalý. Možno doplnit 
elektr. pohon. 
Levně. Cena dohodou.
Kontakt: 583 238 254, 
731 158 402, nebo 
v kulturním domě.

Zahrádkáři 
Bludov pořádají 

zájezdy:

Koupím dům 
(kolem 1.mil.) 
nebo pozemek 

v Bludově a okolí. 
Tel.: 776 794 843.

Katalog podnikatelů 
a organizací

 V současné době se v kulturním domě 
dokončuje nový Katalog podnikatelů a 
organizací , telefonní seznam bytových 

bludovských stanic a přehled zájmových 
organizací.

  Prosím ty, u kterých došlo ke  změnám 
v údajích uvedených v katalogu vydaném 

v roce 2001 a kteří ještě nebyli kontaktováni, 
aby své nové údaje nahlásili nejpozději do 15. 

března 2005 do kulturního domu. 
Děkuji. J.D.

Kurs jógy bude zahájen 
v pondělí 4. dubna 2005
v 17:00 hodin v Kulturním 
domě Bludov 
cena 100.- Kč - 10 lekcí
Lektor – p. Wolfová 
dodatečné přihlášky ještě 
do 10. března 2005 
v KD Bludov

JÓGA

Taneční pro dospělé (cena 250,- Kč pro jednotlivce)
Zahájení čtvrtek 31. března v 19:30 hodin.

Přihlášky do 15. března 2005.



KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Výherce Miloš Macek, Ležáky 3, Šumperk, získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. března 2005.

21. listopadu 1948 byly v Bludově na manifestační schůzi všeho občanstva uspořádané místním 
národním výborem večer v Národním domě oslaveny narozeniny prezidenta republiky Klementa 
Gottwalda. Plénem MNV bylo odhlasováno jmenování pana prezidenta tajenka Bludova.
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