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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor 
z podpůrných programů obce na rok 2003

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
zasedání dne 27. 1. 2003 vyhlášení výbě-
rového řízení na podpory z Podpůrných 
programů obce na rok 2003.

Zájemci mohou požádat o poskytnutí 
podpory na tyto účely:
A)  Podpora zájmové činnosti mládeže

Podporována bude zájmová činnost 
obsahující výchovný prvek, např. putovní 
turistické tábory, hudební činnost, pobyt 
v přírodě, ochotnické divadlo  a výtvarná 
činnost .
Forma podpory:

- dotace až do výše 80 % nákladů

B)  Podpora výsadby zeleně
Výsadba ovocných sadů
Podporována bude výsadba vyso-

kokmenných ovocných stromů ve volné 
krajině (obnova bývalých sadů, zakládaní 
nových sadů na vlastních i pronajatých po-
zemcích kromě domovníchzahrad)
Forma podpory:
 - úhrada až 100 % ceny sadbového 

materiálu
 - příspěvek na náklady spojené s výsad-

bou - do 100,-- Kč za 1 strom

C)  Podpora rozvoje sportu
Podporována bude činnost sportovních 

spolků částečnou úhradou nákladů na trené-
ry a provozní náklady. 
Forma podpory:
 - dotace na odměny pro trenéry mládeže 

do 80 % celkové výše
 - příspěvek na investiční akce
 - příspěvek na úhradu provozních ná-

kladů sportovních spolků do 50 % 
celkové výše

D)  Podpora architektonického vzhledu obce
Stavební činnost v ochranném pásmu 

kulturních památek „Horní konec“
Forma podpory:
 -  příspěvek do výše 100 % zvýšených 

výdajů vyvolaných požadavky státní 
památkové péče.

E)  Podpora kulturní a spolkové činnosti
Podporováno bude uskutečnění akcí 

směřujících k naplnění progrmů spolku.
Forma podpory:

Příspěvek do 70 % nákladů.

F)  Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů 

obce podle kritérií stanovených sociální 
komisí při radě obce Bludov.
Forma podpory:

Příspěvek nebo bezúročná půjčka.

Postup při podávání žádostí:
Kdo může žádat

a) občan trvale žijící v Bludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově
c) vlastník nemovitosti v k.ú. Bludov

Jak se žádá:
Forma žádosti: 

Na formuláři schváleném radou obce, 
který bude k dispozici na Obecním úřadě, 
přičemž pověřený pracovník Obecního úřa-
du žadateli poradí, jak formulář vyplnit.

Obsah žádosti:

1)  Identifi kační údaje žadatele

2)  Popis projektu, na který je žádána   
podpora

3)  Položkový rozpočet projektu

4)  Způsob zajištění vlastního podílu žada-
tele na realizaci projektu

5)  Kdo a kdy bude projekt realizovat   

6)  Podpis žadatele (statutárního orgánu 
- jde-li o právnickou osobu) s prohlá-
šením, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé

Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující 

formální a obsahové náležitosti k projednání 
a posouzení příslušné komisi rady obce, a to:

A)  Komisi sociální   - dotační titul F

B) Komisi školské, kulturní, mládeže 
a sportu - dotační titul A,C,E

C) Komisi životního prostředí - dotační 
titul B

D)  Komisi stavební - dotační titul D

Rozhodnutí o žádosti:
Žádosti lze podat do 31.3.2003 do 

16.30 hod. na Obecním úřadě v Bludově.
Všechny včas podané žádosti předloží 

rada obce se svým stanoviskem i se stanovis-
kem příslušné komise k rozhodnutí zastupi-
telstvu obce. Zastupitelstvo obce tyto žádosti 
hromadně projedná na svém nejbližším zase-
dání a rozhodne tak, že vyčerpá nejvýše 80 % 
částky určené rozpočtem obce na podpůrné 
programy.

O použití zbývající částky nevyčerpané 
zastupitelstvem obce, rozhoduje rada obce.

Žádostem podaným po stanovené lhůtě 
je oprávněna rada obce vyhovět v případech, 
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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení obce Bludov  na  rok  2003

ZO schválilo na svém zasedání dne 27. 1. 2003 vyhlášení  výběrové-
ho řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Zájemci mohou požádat o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydle-
ní na tyto účely:

Poř.č.   Název/účel Lhůta Úrok Horní hranice  
  splatnosti p.a. půjčky  
             
01 Obnova střechy (krytina i konstrukce
 starší 10 let 3 roky 4% do 70 tis, Kč na  
    1 byt v nejvyšším 
    podlaží 
02 Zřízení plynového nebo elektrického                 
            topení ve stávajícím domě                    4 roky 4% do 40 tis.na 1 byt
03 Dodatečná izolace domu proti spodní
 vodě - stáří nad 10 let 3 roky 4% do 70 tis. Kč na  
    1 dům
04 Obnova fasády domu včetně oplecho-
 vání u domu staršího 10 let 4 roky 3% do 30 tis. na 1byt
05 Výměna oken u domu staršího 10 let 4 roky 3% do 20 tis. Kč na  
    1 byt
06 Obnova fasády domu včetně oplecho-
 vání a výměny oken u domu staršího 
 10 let 4 roky 3% do 50 tis. Kč na  
    1 byt
07 Zateplení obvodového pláště domu
 staršího 5 let 4 roky 3% do 40 tis. Kč na  
    1 byt
08 Vybudování WC, koupelny nebo 
 sprchového koutu v bytě, kde dosud
 není 3 roky 3% do 30 tis. Kč na  
    1 byt
09 Obnova střechy rodinných domů,
 krytina i konstrukce 3 roky 4% do 70 tis. K na  
    dům 
10 Při půdní nástavbě rušící plochou    do 200 tis. Kč na 
 střechu, prováděné v souvislosti  s   1 pořízený byt 
            opravou či modernizací  domu či   (max. 2.500 Kč 
            bytu, při které vznikne byt min.   na 1 m2 užit.  
    plochy)
            2+1 (s min. 50 m2 užit. plochy              8 let 3% 
11 Při vestavbě bytu do půdního                                              do 150 tis. Kč na
            prostoru, prováděné v souvislosti                           1  nově pořízený byt
 s opravou či modernizací  domu  8 let 3% (max. 2000 Kč na 
      či bytu, musí jít o byt  minimálně    1 m2 užit. plochy)
 2+1 s min. 50 m2 užit. plochy                                                                                              
 

Úvěry lze čerpat pouze do konce kalendářního roku,v němž byl 
zřízen příslušný účet.

Úroky se platí podle smlouvy o úvěru, jistina se splácí rovnoměr-
ně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, 
v němž byl úvěr poskytnut. Zvláštní dohodou si může dlužník do-
hodnout rychlejší splácení úvěru.Částku nevyčerpanou ve stanovené 
lhůtě je dlužník povinen vrátit, nepovolí-li obecní rada, na základě 
jeho písemně zdůvodněné žádosti výjimku.

Jednotlivé tituly úvěrů, s výhradou úvěru 04 - obnova  fasády, 
úvěru 05 - výměna oken, úvěru 06 - obnova fasády včetně výměny 

oken a úvěru 07 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být 
poskytnuty na týž objekt, lze kumulovat.

Podmínky poskytnutí půjčky:
O poskytnutí půjčky mohou požádat fyzické a právnické osoby, 

které vlastní bytové a rodinné domy a byty na území obce Bludov, 
a které přijmou závazek použít poskytnutý úvěr podle stanovených 
a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto bytových a ro-
dinných domů a bytů.

Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž 
byla uzavřena smlouva o půjčce. Úroky se platí podle smlouvy o 
úvěru, jistina se splácí rovnoměrnými měsíčními splátkami počínaje 
lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. 
Částku nevyčerpanou ve stanovené lhůtě je dlužník povinen vrátit, 
nepovolí-li obecní rada na základě jeho písemné zdůvodněné žádosti 
výjimku.

Žadatel může použít poskytnutou částku použít pouze k dohod-
nutému účelu. V případě zjištění použití půjčky k jiným účelům je 
dlužník povinen neprodleně vrátit celou poskytnutou půjčku.

Vrácení půjčky bude zajištěno ručením nebo zástavou nemovi-
tosti. Žadatel musí mít nemovitost, na kterou žádá poskytnutí půjčky 
pojištěnou.

Žadatel je povinen provádět opravy a modernizace, na které mu 
byla poskytnuta půjčka v souladu se stavebními předpisy. V případě 
jejich porušení je povinen bezodkladně vrátit celou půjčenou částku.

Náležitosti žádosti o poskytnutí půjčky:
Žádost  musí vždy obsahovat:

a)  identifikační údaje žadatele, u fyzické osoby jméno, příjmení,  
rodné číslo, bydliště, u právnické osoby obchodní jméno, sídlo 
a IČO,

b)  přesné označení předmětného bytového nebo rodinného domu 
či bytu
-  adresa, číslo popisné, číslo parcely
-  doklad o vlastnictví domu či bytu
-  stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti 

stavební akce, na  niž  či v jejímž rámci je žádáno o úvěr  
-  příslušnou projektovou dokumentaci,

c)  předběžnou dohodu se zhotovitelem akce, na niž je žádán úvěr 
s orientační cenou díla, jedná-li se o akci prováděnou své-
pomocně, odhad nákladů, které budou po realizaci doloženy 
fakturami a účty,

d)  přesný popis účelu, na který je úvěr či úvěry požadován, při 
kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně,

e)  předpokládaná částka úvěru podle tabulek a způsob jejího 
výpočtu,

f)  předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,
g)  návrh zajištění závazku z úvěrové smlouvy (ručení, zástavní 

právo) s uvedením všech potřebných údajů pro posouzení, zda  
navrhované zajištění je dostatečné.

Lhůta k podání žádosti:
     Žádosti lze podávat nejpozději do 31.3.2003 do 16.30. Žádosti doru-
čené po uplynutí této lhůty nebudou zařazeny do výběrového řízení.

kdy žadatel podal žádost později z omluvitel-
ných důvodů.

Poskytnutí podpory může být podmí-
něno. Na poskytnutí podpory není právní 
nárok.

 Podpory se zásadně přiznávají na bu-
doucí projekty. Na projekty již realizované 
lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštní-
ho zřetele hodných. 

 O poskytnutí podpory se sepíše se žada-
telem smlouva s následujícím obsahem:
1)  Identifikační údaje účastníků smlouvy
2)  Účel, forma a výše podpory
3)  Podmínky obce pro přiznání podpory
4)  Závazek příjemce podpory k jejímu vrá-

cení v případě nedodržení stanovených 
podmínek

5)  Podpis účastníků smlouvy

Kontrolu čerpání poskytnutých podpor 
provádí po stránce věcné ta komise, která 
je příslušná k posouzení daného dotačního 
titulu, kontrolu po stránce finanční provádí 
kontrolní výbor, který též podá do 31.1.2004 
souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.

Ing. František Březina  Ing. Pavel Ston
 místostarosta  starosta
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Místo podání žádosti:
Žádosti se podávají na OÚ Bludov osobně nebo doporučeně poš-

tou v obálkách označenými logem „Výběrové řízení - Fond rozvoje 
bydlení“.Formulář žádosti si mohou zájemci vyzvednout v kanceláři 
hospodářsko-správního odboru OÚ v Bludově.

Výběr žadatelů: Komise Fondu rozvoje bydlení vyhodnotí s při-
hlédnutím k návrhu obecního úřadu předložené žádosti o půjčky 
a předloží svůj návrh na poskytnutí půjček OZ.

O výběru žadatelů rozhodne OZ v Bludově nejpozději do 
30.4.2003.

O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodle-
ně písemně vyrozuměni.

Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce, 
která bude mít tento obsah:

- identifikace smluvních stran
- identifikace typu úvěru podle čl. 3/
- celková částka úvěru, v případě více titulů i skladba
- lhůta splatnosti úvěru
- splátkový kalendář úroků  a jistiny

- způsob splácení
- závazek žadatele použít poskytnutou částku k dohodnutému 

účelu
- sankce za porušení  účelovosti (okamžité vrácení půjčené 

částky plus 30 % smluvní pokuta)
- podmínku dodržení stavebních předpisů a bezodkladného 

vrácení celého úvěru  při jejich porušení
- zajištění závazků z úvěrové smlouvy
- ujištění  žadatele, že úvěrovaná nemovitost bude po celou 

dobu splácení úvěru pojištěna (sankce - smluvní pokuta 
20%).

- lhůta dokončení akce a sankce pro případ nedodržení lhůty 
(smluvní pokuta 20%)            

Právo na uzavření smlouvy o půjčce zaniká, pokud se žadatel ne-
dostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku 
výběrového řízení.

 Ing. František Březina  Ing. Pavel Ston
 místostarosta  starosta

Usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 3 
ze dne 27. 1. 2003 v Kulturním domě Bludov

Zastupitelstvo obce schvaluje:
29/Z/03  - MVDr. Josefa Hlásného, Csc. a 

PhDr. Stanislava Balíka jako ověřova-
tele tohoto   zápisu.

30/Z/03  - předložený program jednání
31/Z/03  - vyhlášku  o podpůrných programech 

na rok 2003

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
32/Z/03  - delegovat Ing. Pavla Stona jako zá-

stupce obce na valnou hromadu VHZ, 
a.s. konanou dne 4.2.2003

33/Z/03  - navrhnout jako zástupce obce do 
dozorčí rady VHZ, a. s.  starostu 
Ing. Pavla Stona

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
34/Z/03  - výběrové řízení na poskytnutí podpory 

z podpůrných programů obce na rok 
2003

35/Z/03  - výběrové řízení na poskytování půjček 
z Fondu rozvoje bydlení na rok 2003

Zastupitelstvo obce ukládá:
36/Z/03  - předsedům kontrolního a finančního 

výboru zpracovat do příštího zasedání 

zastupitelstva stručný plán práce vý-
borů pro rok 2003

 Termín:   příští zasedání ZO
Zodpovídá:     Ing. Karel Janíček

  Ing. Tomáš Ignačák

Zapsala:   Gabriela Svatoňová 

Ověřovatelé:  MVDr. Josef Hlásný, CSc.,  
 PhDr. Stanislav Balík 

Ing. František Březina  Ing. Pavel Ston
 místostarosta  starosta

3. jednání Zastupitelstva obce Bludov

Dne 27. ledna 2003 proběhlo třetí jednání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 
všech 15 zastupitelů. Starosta obce Ing. Pavel Ston pověřil Gabrielu Svatoňovou 
vyhotovením zápisu, ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo MVDr. Karla Hlásné-
ho a PhDr. Stanislava Balíka.

Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing. Pavel Ston, který sdělil, že toto 
jednání je spíše mimořádné. Bylo vyvoláno výzvou představenstva Vodohospo-
dářských zařízení, a.s. Šumperk (VHZ) k účasti na valné hromadě této společ-
nosti, která se uskutečnila 4.2.2003. VHZ dále nabídla obci, aby navrhla svého 
zástupce do statutárního orgánu společnosti. Ze zákona přísluší  rozhodnutí o 
zástupci obce na konání valné hromady i rozhodnutí o zástupci obce ve statutár-
ním orgánu zastupitelstvu obce.

Obec Bludov je akcionářem VHZ a má v držení akcie této společnosti v no-
minální hodnotě 14.110.000,- Kč. Podílí se tak na základním kapitálu, který činí 
601.547.000,-Kč - náš podíl činí tedy pouhá 2,3 %. S ohledem na nejdůležitější 
akci, která je před námi, totiž kanalizace a čistička odpadních vod, je dobré se 
společností VHZ udržovat těsný kontakt a i při nízkém podílu na této společnosti 
si vážit nabídky představenstva VHZ na členství v dozorčí radě této společnosti. 
Rada obce na svém posledním zasedání projednala otázku delegace zástupce 
obce na valnou hromadu VHZ, a.s. a navrhuje, aby tímto delegátem byl Ing. Karel 
Janíček. Současně rada zastupitelstva navrhuje, aby v dozorčí radě VHZ zastupo-
val obec, tak jako v minulém období, Ing. Pavel Ston. Ing. Janíček však namítl, že 
je zbytečné, aby na valnou hromadu jezdili za obec dva zástupci, když hlasovací 
právo bude mít stejně pouze jeden z nich. Navrhl proto, aby byl Ing. Ston součas-
ně i delegátem valné hromady. Po krátké debatě s tímto návrhem zastupitelstvo 
souhlasilo a pověřilo starostu obce účastí na valné hromadě VHZ a současně jej 
nominovalo jako svého kandidáta do dozorčí rady.

Podpůrné programy
Zastupitelstvo dále projednalo vyhlášku o podpůrných programech na rok 2003. 
Následně vyhlásilo výběrové řízení, které bude ukončeno ke dni 31.3.2003. 
K podpůrným programům proběhla krátká diskuse, v níž byly vyjaněny některé 
sporné záležitosti - především nově zařazený bod „příspěvek na investiční akce“ 
v kapitole „podpora rozvoje sportu“. Tento bod rada zařadila namísto odměn pro 
trenéry dospělých, které byly poskytovány v minulých letech. Text podpůrných 
programů je zveřejněn na úřední desce, na internetu (http://www.bludov.cz) 
i v tomto čísle Bludovanu.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Starosta informoval přítomné, že zůstatek tohoto fondu činí k 31.12.2002 
728.000,- Kč a předpis splátek na rok 2003 činí 403.000,- Kč. Rada obce zamýšlí 
použít prostředky tohoto fondu na půjčku pro obec ve výši 800 - 900 tisíc korun na 
rekonstrukci bytového fondu obce na č.p. 69, nicméně o tomto bude rozhodnuto 
až po zjistění finančního objemu požadavků jendotlivých občanů. Zastupitelstvo 
následně vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
pro rok 2003 za stejných podmínek jako v loňském roce. Termín pro podávání 
žádostí byl stanoven na 31. 3. 2003.

Různé
Zastupitelstvo dále na návrh starosty obce uložilo předsedům finančního a kont-
rolního výboru vypracovat do příštího zasedání stručný plán práce pro rok 2003. 
Zastupitelům byl předložen opravený zápist z ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce a také přehled vypracovaných projektů na Obecním úřadě.

PhDr. Stanislav Balík
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Dne 30. března 2003 oslaví své 
92. narozeniny 

čestný člen Sboru  dobrovolných hasičů v Bludově 
bratr František Pazour 

Sbor mu přeje do dalších let hodně pevného zdraví 
a spokojenosti

Vzpomínka

Dne 9. března 2003 uplyne třetí smutné 
výročí od úmrtí naší maminky, babičky, 
paní 
Marie Vyroubalové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
Nikdy nezapomenou děti s rodinami

Dne 8. března 2003 vzpomeneme 
desáté smutné výročí úmrtí pana
Rajmunda Kvapila
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu tichou vzpomínku. 
Dcery a synové s rodinami

Dne 6. března 2003 vzpomínáme 
druhé výročí úmrtí naší milované 
manželky, maminky a babičky paní
Josefy Kotrlé
S láskou vzpomíná manžel, dcera 
Ludmila a syn Václav s rodinami

Jen svíce hořící
a kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 13. března by se dožila 70 let

So  1.3. 20.00 Ples KSČM

Pá  7.3. 18.00 Kurs orientálního tance

So  8.3. 14.00 Oblastní kolo Trampské porty

Ne  9.3. 14.00 Divadelní pohádka „Do pekla - ne!“

Čt  13.3. 17.00 Cestopisná přednáška „Tara“

So  22.3. 16.00 Přehlídka harmonikářů

Pá  28.3. 17.30 Zájezd do Moravského divadla  
   Olomouc

So  29.3. 18.00 Koncert KPH - Veisovi - zámek

Ne  30.3. 16.00 Divadelní představení   
   „S tvojí dcerou ne“

Pozvánka na březen 2003

KULTURNÍ OKÉNKO

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V březnu 2003 oslaví:

Konečná Emilie Tř. A. Kašpara 39 70
Špičková Zdenka 8. května 314 70
Spáčilová Jitka Tř. A. Kašpara 155 75
Miková Ludmila Lázeňská 359 75
Matějíčková Josefa Palackého 467 75
Jílková Jaroslava Hrabenovská 430  75
Skoumalová Květoslava Lázeňská 270 80
Kubíčková Ludmila  Bludoveček 193 81
Jurásková Josefa  Boženy Němcové 642 82
Hojgrová Anna 8. května 58 84
Janíček Jan Stará 288 86
Pazour František  Jana Žižky 245 92

Jitka Spáčilová a Ludmila Miková
13. 3. uplyne již 75. let, kdy přišla dvě děvčátka  spolu 

na tento svět
Dětství, mládí spolu prožily, přišla láska, obě se provdaly. 

každá syna a dceru vychovala, pěti vnoučat se obě dočkaly.
Co jim ještě do dalších let přát? Hodně zdraví a radosti 

z pravnoučat. To přejí Stanislav a Jitka s rodinami 
a Josef a Blanka s rodinami

Jubilanti

Kulturní dům Bludov vás zve na divadelní představení 

Do pekla - ne!
v neděli 9. března  2003 ve 14 hodin

 Vystoupí Divadelní soubor města Zábřeha 

Režie: Lída Lepšíková

Zveme děti i dospělé diváky                -vstupné 20,- Kč-

75 let
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Kulturní dům Bludov 

pořádá zájezd pro děti a rodiče 

Lešná - zoologická zahrada

BAŤův kanál
Plavba lodí z Veselí nad Moravou ke vnorovským plavebním komorám 

- návštěva lužního lesa, plavebních komor, jezu a hvězdárny

Čtvrtek 8. května 2003
odjezd v 7:00 hod. od kulturního domu

Cena /cesta, vstupné do ZOO a plavba s programem/: 

děti a důchodci 200,- dospělí 250,- Kč.

Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně (dozor zajištěn, 
mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Kulturní dům Bludov nabízí ještě několik 
volných míst na zájezd do Prahy na muzikál

KLEOPATRA
V sobotu 12. dubna 2003

Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin

Cena za vstupenku a cestu  720,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Bludov v kresbách 
uhlem a pastelem

Autor: Zdeněk Kohoutek z Přerova
Malováno v r. 1982 při návštěvě Bludova, který si Z. Kohoutek velmi oblíbil. Svůj kladný vztah 
k Bludovu vyjádřil také fi nančním příspěvkem, který věnoval na pomoc vydání nové knihy J. Březiny. 
Za to mu patří poděkování.  J.D.

Kulturní dům Bludov vás zve na cestopisnou přednášku 

Jana Urbana 

Tara, modrý náhrdelník Evropy
Prožijete úchvatné dobrodružství party kamarádů, kteří 

se vydávají napínavou cestou pohořím Monte Negro 
v Černé Hoře s cílem proplout nejhlubším kaňonem 

Evropy po řece Tara. 

Čtvrtek 13. března 2003   •   začátek  v 17:00 hodin
•   vstupné dobrovolné   •

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Koncert rodiny Veisovy
V sobotu 29.  března   2003  v 18 hod. v sále zámku Bludov  

Účinkují:
Prof. Daniel Veis - violoncello
Prof. Helena Veisová - klavír
Šimon Veis - violoncello
Barbora Veisová - viola

Program: 
J. Brahms, C. Ph. E. Bach, F. Schubert, I. Stravinský, G. F. Haendel, E. Lalo

 v
st

up
né

 2
0.

- K
č

Kulturní dům Bludov vás zve na
 divadelní  představení

S tvojí dcerou ne!
Současná, lehce erotická, komedie v podání 

Ochotnického divadelního souboru z Bratrušova

v neděli 30. března  2003 ve 16:00 hodin

-vstupné 20.- Kč-
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Další část bludovské kroniky od roku 1932 je psána  kronikářem 
K. Dytrtem. Dosavadní obecní kronikář odb.uč. J. Šaj oznámil 
v únoru 1932 obecnímu úřadu, že se vzdává své funkce pro nedo-
statek svobody slova a nedostatek ochoty, s jakou se potkával, při 
zjišťování potřebných údajů pro kroniku.  

J.D.

Rok 1936
Dne 30.června 1935 byl nedaleko zámku odhalen slavnostně po-

mník zdejšímu rodáku akad.malíři Mistru Adolfu Kašparovi. Žulový 
pomník s bronzovou plaketou od akad. sochaře Šejnosty pořídil za 
podpory přátel zesnulého místní slavnostní výbor, jehož předsedou 
byl ředitel škol Metoděj Kubíček /Sochaři Jožovi Šejnostovi není 
Bludov neznám. Neboť týž byl svého času zaměstnán v Šumperku 
firmy Rollepazovy, kde také modeloval kachle pro kamna a krby pro 
bouzovský hrad. J. Šejnost chodíval často ze Šumperka do Bludova, 
kde pilně cvičil v tělocvič.jednotě Sokol/.... Za velké účasti občan-
stva pronesl slavnostní řeč pan děkan Filosof. fakulty Karlovy uni-
versity prof. Dr. Miloslav Hýsek z Prahy. Slavnosti byla též přítomna 
choť a dcera zemřelého Mistra....Téhož dne dopoledne byla otevřena 
v blízkém Šumperku rozsáhlá výstava obrazů Kašparových, kterou 
uspořádal Okresní osvětový sbor v Šumperku. Na výstavě bylo 300 
originálů... Choť umělcova darovala zdejší škole portret svého ze-
mřelého manžela Adolfa Kašpara, malovaný prof. J.V. Mrkvičkou.

...V r. 1935 byl v lázních postaven nový pavilon s 41 pokoji. Na 
podzim téhož roku zřízeno inhalatorium.

V listopadu byla dohotovena při rozcestí u zámku benzínová ná-
drž /čerpací stanice/ firmy Nafta spol. Praha. Smlouva obce s firmou 
zní na 10 let. Obci platí firma ročně 500 Kč nájemného....

Výsledek voleb do poslanecké sněmovny Národního shromáždění 
dne 19. května byl v Bludově tento:

Z bludovských kronik...

Č.1 Strana republikánská zemědělská 175 hlasů
Č.2 Strana sociálně demokratická  318 hlasů
Č.3 Strana národně socialistická 112 hlasů
Č.4 Strana komunistická 305 hlasů
Č.5 Strana lidová 540 hlasů
Č.10 Strana živnostenská  216 hlasů

Rok 1936
......Státní stravovací akce pro podporu nezaměstnaným byla rozdě-
lena na pětitýdenní období. Průměrně byla podpora poskytována 200 
osobám...Ošacovací akce pro děti byla prováděna se sdružením „De-
mokracie dětem.“ ...Nezaměstnanost je v Bludově poměrně větší než 
v okolních vesnicích, poněvadž Bludov je místo převážně textilních 
a stavebních dělníků.
...Odbor Národní Jednoty v Bludově oslavil 10ti leté jubileum svého 
trvání a své práce národní slavností, kterou pořádal dne 11. června 
pod heslem „Našim dětem“... Sdružení „Demokracie dětem“ proved-
lo ve značném měřítku mléčnou a ošacovací akci. Zdarma dostávalo 
221 žáků třikrát týdně po 5 měsíců 1/4 l, nejmenší po 1/8 l mléka.
...Ustavující schůze Okrašlovacího spolku v Bludově byla konána 
dne 2.listopadu 1936. Důležitost zakládaného spolku byla potvrzena 
hojnou účastí.
...V únoru bylo zasazeno 8 lipek při pomníku Ad.Kašpara. Kolem 
pomníku byla zřízena pěkná zahrádka.
...Cesta k lázním byla náležitě rozšířena a vysázena po obou stra-
nách pěknými topoly. Výstavba lázní stále pokračuje a zájem stále 
vzrůstá.
...V uplynulém roce zemřelo v Bludově celkem 49 osob.
...Poslech radia je rovněž v Budově na značném vzestupu. Počet 
radiopřijímačů stoupl již na 165....
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LISTÁRNA

K N I H O V N A  Č T E N Á Ř Ů M
ZOYA-FOLLAIN,J.-v této knize naleznete 
skutečný příběh afghánské ženy,která se 
s nasazením vlastního života pustila do taj-
ného boje  proti Talibanu a náboženskému 
fanatismu.
ÚHLAVNÍ NEPŘÍTEL - ŠULEŘ O.-příběh 
o přátelství dvou mužů rozdílných povah, 
příběh o lásce k dvěma rozdílným ženám, 
příběh o podlosti a touze po svobodě, příběh 
o naději a smrti.Spisovatelův životní román, 
vyprávěný vybroušeným slohem a jazykem, 
v němž záleží na každém slově. Návrat do 
let snů a čistoty srdcí,kdy svět se zdál ještě 
zázračný - a možná takový skutečně byl.
NA LETIŠTI KDESI V MLZE - BORSKÁ 
M. -každý má svůj příběh..... svou lásku... 
vášeň... vinu... zradu... Skupinka pražských 
novinářů se vrací ze čtrnáctidenního zájezdu 
v Itálii.Na neapolském letišti měli původně 
jen přestupovat -kvůli husté mlze byl ale 
jejich let zrušen.Letištní hala se stává mís-
tem rozplétání lidských osudů - vlastních 
i cizích.
VÁLEČNÝ SOUD - HASSEL S. - mimo-
řádně dramatická výpověď o událostech , na 
které by lidstvo nemělo nikdy zapomenout.
MĚSTO ZLATA A STÍNŮ - PARGETER E. 
-nápadité propojení dramatu zasazeného do 
současnosti s historií , typické pro detektivní 
tvorbu oblíbené britské autorky.
GORDICKÝ UZEL - PITMAN R. - detek-
tivní příběh z dostihového prostředí.
PIJÁK KRVE - ROBINSON L. - strhující 
příběh ze starého Egypta.
NELÍTOSTNÝ SOUBOJ -SILVA D. -tero-
risté plánují atentát na velvyslance v Lon-
dýně.........

ČERENÝ PRINC - CORRIS.P. -detektiv-
ka -rozřeší Cliff Hardy tajemství záhadné 
oběti ?

ANDĚL V ĎÁBELSKÝCH HORÁCH - 
PLEŠINGER V. -příběhy z Venezuely.

DĚJINY RAKOUSKA - edice dějiny států.

TOULKY MINULOSTÍ SVĚTA - staré 
civilizace Číny, Indie, islámu, Japonska, 
Afriky a předkolumbovské Ameriky.

SMLOUVY, PAKTY, DOHODY - VESE-
LÝ Z. -tato encyklopedická příručka zachy-
cuje v abecedním pořádku všechny důležité 
mezinárodní smlouvy, dohosy, konference, 
úmluvy, pakty, a aliance již od počátku zná-
mých dějin až po současnost.

ROZUMĚT DĚJINÁM - vývoj česko - ně-
meckých vztahů na našem území v letech 
1848 - 1948.

VELKÁ TAJEMSTVÍ U. F. O. - JAKSON 
R. -mimozemšťané a létající objekty, sku-
tečné příběhy a ověřená fakta -fascinující 
objevy z celého světa - obsáhlý text s množ-
stvím autentického obrazového materiálu.

DĚTSKÁ  ČETBA

GOLEM - PETIŠKA E. -židovské pohádky 
a pověsti ze staré Prahy - žádný příběh neži-
je jenom v době, kdy vznikl, ale žije v době, 
kdy jej znovu vypravujeme.

SINUHET - ZAMAROVSKÝ V. - Sinuheto-
vo vyprávění ze starého Egypta. Úkolem této 
knížky je přiblížit vyprávění dnešnímu čte-
náři -nikoli tedy přinést doslovný překlad.
LYŽAŘSKÉ POHÁDKY - RÝZNAR V. - 

příběh malého lyžaře Janka z našeho kraje.
PŘÍBĚHY Z ŘÍŠE ZVÍŘAT - v lese i na 
poli je veselo.Tolik věcí se děje! Zvířátka se 
baví, navštěvují se, hrají si a závodí stejně 
jako děti. Občas prožívají neobvyklé a ně-
kdy i nebezpečné příhody.

ILIAS-MARTELLI S. - Trojská válka.
PRŮVODCE SVĚTEM POČASÍ - ALLABY 
M. -fotografi cká cesta oblaky. Zkoumání pří-
rodní síly, která se skrývá za počasím, od di-
vokých bouří po sucho způsobující puchýře.
VĚDA A TECHNIKA V ČESKÝCH ZE-
MÍCH - HOZÁK J. -přibližuje vývoj přírod-
ních a technických věd,řemesel a průmyslu 
od nejstarších dob do konce 20. století.
PLAZI - MCCARTHY, C. -původní a zají-
mavá nová kniha o fascinujícím světě plazů. 
Překvapivě realistické fotografi e hadů,kro-
kodýlů, ještěrů a želv jsou jedinečným svě-
dectvím o jedné z nejpodivnějších skupin ži-
vých bytostí na světě, o jejich zvláštnostech 
a neobvyklém chování.
RYBY - PARKER S. - objevte úžasný svět 
ryb -jak se vyvíjely, jak žijí a jejich tajuplné 
a zajímavé zvyky. Nádherné barevné foto-
grafi e tropických rybek, mořských koníčků 
a dalších živočichů.
BOJ O PŘEŽITÍ -COLE S. - putování s pra-
věkými zvířaty - seznamte se s tvory, kteří 
se potulovali po planetě poté, co vyhynuli 
dinosauři. Objevte, jak tyto dávno ztracené 
šelmy bojovaly o holý život.

KRTEK A SNĚHULÁK - DOSKOČILO-
VÁ H. -další příběh oblíbeného krtečka 
pro děti.

ŽOUŽELKOVÁ S.

Sbor pro občanské 
záležitosti v roce 2002

V roce 2002 jsme navštívily s gratulací a 
dárečkem 141 jubilantů a popřály k 8 zlatým 
svatbám. S matrikou OÚ jsme dvakrát vítaly 
nové občánky Bludova a v září prvňáčky v 
bludovské škole. V květnu jsme pomáhaly 
při přípravě a organizaci setkání pětasedm-
desátníků a v červnu sedmdesátníků. Spolu 
s dalšími organizacemi jsme se podílely 
na uspořádání Dětského dne. V  září jsme 
připravily už 10. ročník Výšlapu  za blu-
dovským špekáčkem a Posezení v zahradě. 
V listopadu jsme pomáhaly při přehlídce 
kapel FOTRC a Mikulášské besídce pro 
děti. V prosinci jsme připravily tradiční Mi-
kulášskou besedu pro důchodce s bohatým 

programem. Spolu s pěveckým kroužkem 
jseme před vánocemi navštívily obyvatele 
pensionu s vánočním dárkem a přáním.

V letošním roce začal sbor pracovat 
v následujícím složení: Anna Krišová, Anna 
Krátká, Dagmar Urbášková, Marie Matějč-
ková, Blažena Fingerová, Dana Plíhalová, 
Jitka Souralová, Růžena Sládková  a před-
sedkyně Jarmila Divišová. Svou činnost 
ofi ciálně ukončila paní Marie Nimrichtrová, 
která práci ve sboru věnovala dlouhých 
47 let. Troufám si říci, že se v jejím případě 
jedná o ojedinělý rekord, který by zasloužil 
zápis do Guinessovy knihy rekordů. Zůstává 
však i nadále čestnou členkou sboru.

Děkuji všem členkám za jejich obětavou 
a časově náročnou práci v loňském roce  
a sboru v novém složení přeji hodně úspě-
chů a radosti z práce, která jej očekává.

Mgr. Jarmila Divišová

UPOZORNĚNÍ
Spolu s minulým Bludovanem jste obdrželi 

do svých schránek Kalendář akcí v Bludo-

vě na rok 2003.

Jedná se samozřejmě pouze o velmi struč-

ný a neúplný plán akcí, které se v tomto 

roce v Budově uskuteční. Přehled nemohl 

být úplnější hlavně proto, že mnozí pořa-

datelé plánují své akce až v průběhu roku. 

V případě zájmu ze strany pořadatelů bude 

Kalendář doplněn a aktualizován.                               

Jarmila Divišová

Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.
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Lyžařský výcvik
V Hynčicích po Sušinou se v prvním lednovém týdnu uskutečnil kurz pořá-
daný ZŠ Bludov. V mrazivém, leč slunečním počasí se děti mohly vyřádit na 
perfektně upravených svazích. Kvalitní instruktorské zázemí zaručilo, až na 
jedno namožené koleno, naprostou  bezpečnost výcviku. A to nejen sjezdař-
ského, ale také běžkařského, během něhož se žáci vypravili na poslední baštu 
„klasické turistiky Chatu na Návrší“.

Sjezdařské závody uzavřely další výcvikovou sezónu, která proběhla 
opět za finanční podpory SRPDŠ. Těšíme se, že se napřesrok dočkáme ještě 
vyšší účasti žáků, kteří si chtějí užít zimy v partě svých kamarádů. 

Mgr. Ivana Patková 

Naše škola nabízí žákům 7. - 9. tř. v rámci výuky  tyto  voli-
telné předměty:
Cvičení z českého jazyka  Informatika
Cvičení z matematiky Seminář z Př
Sportovní výchova  Základy keramiky        
Domácnost
 
Dále se mohou  žáci  účastnit  těchto zájmových předmětů 
a kroužků:
I. stupeň:
Pohybové hry  Pěvecký kroužek
Výtvarný kroužek Práce s počítačem
Keramický kroužek Florbal

Zápis do 1. tříd
24. 1. 2003 proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Bylo zapsáno 

33 dětí. Někteří se ve škole cítili jako doma, nebáli se a nestyděli. Někdo měl 
z budoucích povinností trochu obavy, ale po úvodním rozhovoru z nich tréma 
spadla a přestali se bát. Děti  dostaly na památku keramické vázičky vyrobené 
ve školní dílně p. uč. Horáčkovou. Zápis provedly Mgr. Dana Březinová, Mgr. 
Jarmila Březinová, Mgr. Soňa Likavcová, Mgr. Irena Dokoupilová, které se 
shodly na tom, že budoucí prvňáčci jsou velmi  šikovní. Děkujeme za přípra-
vu  rodičům a p. uč. z mateřské školy.      

Mgr. Jarmila Březinová

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Hodnocení I. pololetí 2002/2003
Chtěli bychom Vás seznámit s hodnocením výchovně vzdělávací práce na naší škole. 

Vzdělávacím programem je „Základní škola“.

Školní rok 2002/2003 byl zahájen 2.9.2002. Do školy nastoupilo celkem 326 žáků, z toho na I. stupni 160 žáků /88 chlapců a 72 dívek /,
na II. stupni 166 žáků / 78 chlapců a 88 dívek/.

Klasifikace:  
pochvala tř. 

uč.
napomenutí 

tř. uč.
důtka 
tř. uč.

pochvala 
ředitele

důtka 
ředitele

vyznamenaní 
žáci

dostateční 
žáci

nedostateční 
žáci

I. 19 8 1 0 1 60 10 0
II. 36 3 11 7 2 66 26 4
celkem 55 11 12 7 3 126 36 4

Náboženství
II. stupeň:
Zájmová Tv Zájmová Vv
Informatika  Náboženství
Florbal

Docházka do těchto zájmových útvarů je 75 % z celkového počtu dětí 
na škole.
Naším cílem je dále rozšiřovat zájmovou činnost našich žáků.
Hodnocení žáků za I. pololetí bylo velmi dobré. Věříme, že mnozí žáci 
mohou své výsledky dále zlepšovat.

vedení školy
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1/ Pan doktor píše, že: „Nemohu souhlasit s tvrzením
MVDr. Hlásného, Csc., že ČSSD nemůže spolupracovat se Stranou 
zelených, protože jde o jejího dlouholetého rivala. Nevím, co si pod 
tímto tvrzením mám představit, když sociální demokracie v obec-
ních záležitostech dosud nikdy nevystupovala, takže se ani nemohla 
dostat s nikým do názorového či jiného střetu... Problém tedy nebyl 
v rozdílnosti volebních programů, ale v naplňování osobních ambi-
cí“- konec citátu. 

Naproti tomu v prosincovém Bludovanu bylo ode mne napsáno 
následující: „ ... MO ČSSD má zájem překonávat stávající, mnohdy 
zbytečnou rivalitu politických stran dávat přednost spolupráci před 
politikařením. Takže spolupracovat v koalici s bývalými dlouholetý-
mi rivaly (KSČM a Strana zelených), by bylo v podstatě souhlasem 
k podpoře politikaření a nepřinášelo by to potřebný pořádek do jed-
nání obecního zastupitelstva...“. 

 Takže já to nejen vidím, ale zejména „citovaný“ text čtu tak, že 
jsem do Bludovanu o žádné rivalitě mezi ČSSD a Stranou zelených 
nepsal, natož abych osobně něco takového „tvrdil“. Pokud snad 
nejen pan doktor, ale zejména někteří spoluobčané nepochopili, co 
jsem si pod zmíněnou „rivalitou“ představoval; tak stručně řečeno 
se jedná o to, že „podáním si ruky“ s dalšími koaličními partnery; 
Strana zelených pod vedením pana doktora „odsouvala“ (od roku 
1990) zastupitele za KSČM do „opozice“(zřejmě aniž by se kdy 
nějaká pravda říkala...). Pokud se týká mých osobních ambicí, tak 
ani v tomto případě s „tvrzením“ pana doktora nesouhlasím, protože 
například na rozdíl od něho, jsem si žádné ambice (na starostu...), 
před a ani po volbách nedělal. Navíc, jen ze zmíněného citovaného 
„stručného úryvku“ nevyplývá, že by se jednalo o „halení“ jasných 
faktů do zbytečně velkého množství slov... 

2/ Pan doktor dále říká, že: „ MVDr.Josef Hlásný,Csc., vcelku 
trefně nazval svůj článek - Rozumná koalice, politikaření, nebo do-
konce kšeftování s hlasy voličů-? Dovolím si k tomu připojit svoji 
definici politikaření. O politikaření jde tehdy, je-li upřednostněn 
zájem osobní či stranický nad zájmem obce...“- konec citátu. 

 Naproti tomu v prosincovém Bludovanu“ bylo ode mne napsá-
no následující: „Takže první tři nejúspěšnější se nedostali do rady 
zastupitelstva. Sám za sebe však mohu prohlásit, že v tom nevidím 
nic zvláštního, protože ještě důležitější je to, aby jednání rady byla 
věcná a tvořivá... když se vedoucí tým zastupitelů téměř zcela vy-
měnil „. 

Jak to nejen vidím, ale v Bludovanu čtu já....
V minulém Bludovanu byl od pana JUDr.Josefa Sedláčka příspě-

vek s názvem „Jak to vidím já...“. Jednalo se o jeho připomínky, proč 
se neřekne pravda o volbách starosty, místostarosty a obecní rady, 
proč se vcelku jasná fakta halí do zbytečně velkého množství slov. Je 
tam ve dvou případech zmíněno i moje jméno a to stručně řečeno tak, 
jako bych po stránce „stranické“ měl určité osobní „ambice“, nehledě 
na své okolí (zájmy obce...). 

Dovolím si k tomu připojit svoji definici- mohlo by se tak jednat 
až o „karierismus“. Tato vlastnost však představuje snahu zejména u 
politiků- využít i demokratických voleb k tomu; stát se (za každou 
cenu) například senátorem, primátorem, starostou... Toto však nikdy 
nebylo cílem mého snažení a vzhledem k tomu, že mne pan JUDr. 
Josef Sedláček v podstatě nezná, je mojí povinností nejen jej, ale 
zejména příznivce „zelených“, touto cestou informovat a současně 
i „poučit“. 

V souvislosti s „obecními“ volbami je vhodné připomenout, že 
v den voleb (2.11.2002), bylo o mně v deníku MF DNES (rubrika 
„Věda“), v „choulostivé“ záležitosti jakou je diagnostika nemoci „ší-
lených krav“ napsáno následující: „Někteří odborníci stále soudí, že 
priony jsou pouze průvodním znakem nemoci, její příčinou je dosud 
neznámý mechanismus. Mezi odpůrce Prusinera patří i Josef Hlásný, 
bývalý vědecký pracovník Výzkumného ústavu chovu skotu v Rapo-
tíně na Šumpersku, dnes soukromý veterinář v Bludově... J.Hlásný 
připomíná, že BSE se v Británii objevila i u dobytka krmeného 
jílkem anglickým, trávou pěstovanou obvykle za vysoké podpory 
umělých hnojiv. Ta pak v organismu blokují přijímání hořčíku. Jeho 
názory publikoval v červnu nizozemský odborný časopis Feed Mix 
pod titulkem; Ojedinělý hlas v debatě o BSE...“.

Takže v den voleb si mohly „miliony“ čtenářů v ČR v denním 
tisku přečíst, že v Bludově je praktický veterinář- ekolog, který v 
mezinárodním časopise (pozn.: s označením „International Journal 
on Feed, Nutrition and Technology- Elsevier Business Informations); 
zatím jako jediný na světě „zdokladoval“, proč je možné za příčinu 
BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) krav, považovat jeden z 
největších zásahů člověka do přírody vůbec- což je použití umělých 
NPK hnojiv... Již na tomto příkladu je patrné, že nepatřím mezi ty, 
kterým je lhostejné; co a jak se kde a o čem „vykládá“... 

Vraťme se však k minulému Bludovanu a ukažme si alespoň 
v následujících dvou bodech, jakým způsobem pan doktor má zájem 
„vykládat“ pravdu o zmíněných volbách. 

Vítězové okresního kola. 

Sport  
Ve středu 29. ledna 2003 se v herně stolního tenisu TTC Šumperk uskuteč-
nilo okresní finále žáků základních škol ve stolním tenisu.
Do finále kategorie 6.-7. tříd postoupily 3 školy  - IV.ZŠ Šumperk,V. ZŠ 
Šumperk a ZŠ Bludov. Naši školu reprezentovali Milan Janíček, František 
Andrle a Martin Huf.
Soupeře porazili 5:1 a 5:2 a stali se okresními přeborníky ve své kategorii.

Mgr. Jindřich Blaťák
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Vážený pane 
Jane Všímavý,

při četbě Vašich článečků „Červená nit a 
Vážení snoubenci“ na mě dýchl závan sta-
rých „zlatých“ časů, kdy se určovalo, co se 
smí či ne, co je potřeba zničit, pomluvit a 
znemožnit.

Lidí z jiných měst a krajů sem jezdí v 
zimě i v létě dost a dost. Neslyšela jsem je 
se rozhořčovat nad středem obce, naopak 
si chválili příjemnou atmosféru v Rossu, 
neslyšela jsem je nadávat na cukrárnu u kos-
tela, kde mají možnost nakoupit si i po 17. 
hodině nebo si jen dobít telefon bez toho, 
že by museli do Šumperka. Neviděla jsem 
žádného majitele nebo nájemce všech uve-
dených zařízení, že by stáli přede svými pro-
vozovnami a lákali někoho na tu prokletou 
tekutinu. Nebo snad pana Jana Všímavého 
v některé provozovně slušně neobsloužili, 
dokud si nedá alkohol? Neviděla jsem pro-
vozovatele těchto podniků chodit s rukama 
v kapsách, ale vidím, že denně pracují od 
rána do večera, soboty, neděle i svátky.

Ale pan Všímavý by asi radši viděl 
místo Rossa zchátralou hasičárnu, místo 
opraveného konzumu jeho zříceninu, mi-

Vážený pane 
Všímavý,

v minulém čísle Bludovanu jsem si přečetl 
Vaše dvě úvahy, na které jsem chtěl reago-
vat dotazem přímo na Vás osobně. Jaké však 
bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že 
evidence občanů Bludova takovéto jméno 
neobsahuje. Jelikož tedy nevím, kdo se za 
tímto uměleckým pseudonymem skrývá, ne-
zbývá mi, než reagovat touto formou. Pro-
tože v článku hovoříte o „naší“ obci, nejste 
asi oním „soudným člověkem z jiného kraje, 
který si o naší obci myslí jen to nejhorší“. 

Ačkoliv nejsem žádný štamgast ani tako-
vouto skupinu nezastupuji, Váš článek mně 
poněkud zaskočil. Jistě se shodneme na tom, 
že alkoholismus je negativní společenský 
jev. Jsem ale přesvědčen, že k jeho potlačení 
nepomůže zlikvidovat všechny hostince, re-
staurace a vinárny, jak byste si asi přál. Jak 
to dopadlo, víme z doby zavedení prohibice 
ve 20. letech 20. stol. ve Spojených státech, 
kdy přes zákaz výroby, konzumace, prodeje 
alkoholu atd. jeho spotřeba k velkému údivu 
všech naopak vzrostla (o roztočení kolotoče 
špinavých peněz ani nemluvě).  

Při čtení poslední věty Vaší Červené 
niti jsem pak byl nejenom zaskočen, ale 

mochodem jeho bývalý majitel tak dlouho 
čekal na vyjádření OÚ, až ho radši prodal, 
a do Domina se dá jít jen v pátek a v sobotu 
večer - kam tady taky mají mladí lidé jít?

Ano, je mi líto lidí, kteří vinou alko-
holu přišli o své blízké, ale musíme si také 
uvědomit, že jsme lidé dospělí a svobodní 
a nikdo nás nemůže donutit pít! Moc pře-
ju cukrárně u zámku, aby se uživili jen z 
prodeje sladkostí, aby měli na všechny 
daně, odvody, poplatky. Na rozdíl od pana 
Všímavého věřím, že všichni přejí této nové 
provozovně úspěch a zcela jistě se nebudou 
snažit pomlouvat.

Co mě úplně fascinovalo, byl Váš pro-
slov ke snoubencům. Ti, kteří se rozhodli 
vstoupit do manželství, a řekla bych, že je 
jich čím dál méně, se podle Vás určitě nebe-
rou proto, že se mají rádi. Ne, oni se berou 
proto, aby si mohli na zahradu nasypat pa-
pírky a pomalovat silnici. On to pak uklízí 
asi pan Všímavý? A pomalované silnice? 
Pořád lepší, než ty plné děr např. na horním 
i dolním konci obce, které nikdo nespravuje. 
Ale to asi pan Jan Všímavý nevidí! Škoda 
jen, že se pod svou „objektivní a konstruk-
tivní“ kritiku nepodepsal svým jménem. 
Mohl by si vyslechnout spoustu jiných 
názorů, tak jak jsem je slyšela já. A nevím, 
jestli by se mu líbilo, co by slyšel..

Ludmila Straková

Když jsem poprvé slyšela, před mnoha lety, hrát v rozhlase Štěpána Raka, zastavila jsem práci a jen poslouchala a řekla si, že tu kazetu 
musím mít. Pak jsem si ji koupila a přehrávala na starém walkmenu do nekonečna.

Štěpán Rak, profesor a první pedagog kytarové hry na pražské AMU, navštívil Bludov, už potřetí, v pátek 14. února, aby zde znovu předvedl 
svou bravurní hru. Bylo nám ctí jej přivítat na bludovském zámku, když jeho opravdu unikátní kytarová technika jej vodila po nejproslulejších 
světových pódiích Austrálie, USA, Anglie, Kanady, Německa, Švédska, Finska, kde působil několik let, přes Jižní Afriku, Nový Zéland, Rusko 
a mnohé další země.

Za mimořádného zájmu místního kruhu přátel hudby, avšak zdaleka nejen jich, Štěpán Rak předvedl svoji nevyčerpatelnou spontánnost a 
improvizační schopnosti kytarové hry, písní a skladeb blízkých i dalekých zemí. Nelze než souhlasit s renomovaným hudebním kritikem Johnem 
Buttonem z Nového Zélandu: „Ve světě klasické kytary existují špatní kytaristé, průměrní kytaristé, vynikající kytaristé a Štěpán Rak“.

Magda Lapčíková

Štěpán Rak v Bludově

 Takže pokud mám „politikaření“ vztáhnout na sebe, žádný 
osobní zájem (nejsem členem rady a jsem spokojen) a již vůbec 
ne stranický zájem (jednal jsem v rozporu se členskou schůzí MO 
ČSSD...), jsem neupřednostňoval. Co jsem však upřednostnil, jak je 
mým „pevným“ zvykem - tak to byl můj osobní názor na to, jak se co 
nejlépe zachovat po volbách a to právě v zájmu obce. Na straně dru-
hé, od pana JUDr.Josefa Sedláčka spoluobčany „matoucí“ citovaný 
text z Bludovanu jen potvrzuje to, jak by jednání obecní rady mohla 
být „rozhádaná“, pokud by nebyla uzavřena smysluplná koalice. 

Zřejmě nikdy dříve, jakož i v našem případě, nebylo po volbách 
vše splněno a ideálně všem vyhověno; ale taková již nastala situace 
(sám pan doktor k ní těsně před volbami přispěl), takže nyní je třeba 
problémy dalšího rozvoje obce řešit a ne je komplikovat. 

Pokud jde o to, že jsem byl navržen a zvolen za předsedu komise 
životního prostředí, tak skutečně po volbách jsem si „ambice“ na tuto 
funkci dělal. Je to tím, že již dvacet let (1983; „písemná“ atestační 
práce) je mým „koníčkem“ zemědělská ekologie, přičemž příslušné 
poznatky od té doby jsem „popsal“ zhruba v padesáti příspěvcích 
v celostátně vydávaných odborných i vědeckých časopisech (v do-
hledné době kopie mých prací věnuji místní knihovně). S příslušný-
mi aktivitami jsem také „písemně“ seznámil většinu členů obecního 

zastupitelstva. Abych je přesvědčil o tom, že bych měl být způsobilý 
tuto funkci vykonávat a současně jsem i naznačil, že jsem „zelený“ 
již mnoho let před tím, než až teprve po „revoluci“ byla u nás Strana 
zelených založena. 

Jak je vidět příslušné ekologické „myšlenky“ uplatňuji i v sou-
časné době a to i v mezinárodním měřítku, takže by nebylo normální, 
pokud bych v Bludově hledal nějakou rivalitu ke Straně zelených. 
Doufám, že jsem dostatečně naznačil, že ani nemohu mít nějaké 
výhrady k „nadšencům“ této strany, protože zájmy k ochraně přírody 
máme společné. Jsem praktický veterinář, přičemž v naší mnohdy i 
fyzicky namáhavé profesi se nezabýváme „politikařením“- tomu by 
zvířata nerozuměla. Takže pokud někdo před a po „obecních“ volbách 
politikařil, já jsem to rozhodně nebyl. Kdo, který člen té či oné poli-
tické strany to ve skutečnosti byl nebo možná ještě je, nechť si každý i 
na základě uvedených „trefných přirovnání“ přebere sám. 

Závěrem se spoluobčanům omlouvám; je mně velice trapné takto 
Bludovan „mnoha slovy zatěžovat“. Bezdůvodně někoho napadat lze 
vyjádřit stručněji. Pokud to však někdo dělá, měl by si alespoň náleži-
tě přečíst příslušný text,ze kterého vychází. Nezapomínat na přísloví 
„co je psáno to je dáno“, a to i v periodiku, jakým je Bludovan. 

MVDr.Josef Hlásný, CSc.       
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zapochyboval jsem dokonce sám o sobě. 
Překvapilo mě, že ačkoliv jste Všímavý, 
nevšiml jste si jedné zásadní věci, a to, že do 
restaurací, kaváren, vináren a hospod chodí 
i ti, kteří jdou na kafe, limonádu, kteří si 
chtějí pobesedovat, kteří by rádi poobědvali 
či povečeřeli a také ti, kteří by např. rádi v 
zimě ať už po běžkařském výletě nebo třeba 
po pohřbu rádi „rozmrzli“ nad horkým ča-
jem. Všechny tyto lidi jste šmahem odsoudil 
(viz zejména vaše vyjádření „svinstvo pod 
radnicí“). Možná Vás překvapí, že v tomto 
„svinstvu“ se nekouří a občas se zde hraje na 
hudební nástroje a zpívá. Troufám si tvrdit, 
že takovýto podnik s obdobným interiérem, 
ve kterém se uskutečnil dokonce koncert, 
široko daleko nenajdete. 

Pokud jde o Vaši druhou úvahu, z té mě 
trošku zamrazilo. Ačkoliv nejsem ženatý, 
myslím si, že svatba by měla být jedním z 
nejslavnějších, nejkrásnějších, nejvýznam-
nějších atd. dnů těch dvou a neumím si 
představit, že by podle Vašeho receptu měla 
být mudrováním a rozjímáním o tom, co a 
jak zařídit, protože myšlenky snoubenců 
resp. novomanželů budou v té chvíli asi 
někde jinde. Nikdy jsem si na rozdíl od Vás 
také nevšiml, že by si snoubenci sami malo-
vali nápisy na ulici a rozvěšovali pentle po 
stromech a plotech. Stopu bych spíše hledal 
u jejich „zlotřilých“ příbuzných a kamarádů. 
Zřejmě se však budeme muset smířit s tím, 
že svatba nebývá každý den a proto se s ní 
pojí pořádná veselice. Myslím, že při troše 

vynaloženého úsilí se dá ten pomyslný od 
souseda zafouknutý papírek uvízlý na na-
šem stromě skousnout, mimochodem je to 
stejně jen slabý odvar toho, jak probíhala 
pravá vesnická svatba v minulých stoletích.

Závěrem si myslím, že ti soudní lidé z 
jiného kraje, o kterých píšete, si o naší obci 
nepomyslí to nejhorší hlavně tehdy, když si 
budou moci dát v některé té putyce nebo 
harendě něco k snědku a také když uvidí, 
že tradice u nás ještě nevymřela a že umíme 
slavit svatbu ne jako suchou formalitu, ale 
jako životní událost.  

S pozdravem, přáním všeho dobrého, 
tolerance především, a snad někdy aspoň 
nad tím čajem.

Mgr. Josef Sedláček

Zaniklé 
bludovské 

rybníky

Být rádcem skautské družiny není jen 
tak samo sebou - je třeba znát mnoho věcí ze 
všech možných oblastí. To je hlavní důvod, 
proč bludovské skautské středisko na jaře 
loňského roku uspořádalo rádcovský kurs. 
Jeho účastníci se pak v sobotu 13. dubna 
setkali s velmi zajímavým člověkem: geolo-
gem-kartografem.

Přestože RNDr. Josef Večeřa bydlí až 
v Jeseníku, zná okolí Bludova mnohem 
podrobněji a dokonaleji než kdokoliv z nás. 
Je totiž spoluautorem souboru geologických 
map v měřítku 1:25000, které zaznamenáva-
jí strukturu podloží okresů Šumperk, Zábřeh 
a Jeseník. Celý život tedy chodil křížem krá-
žem po krajině a všímal si věcí, které laické 
oko vůbec nezaznamená. Naučil se tak dívat 
na svět úplně jinýma očima: všímá si terén-
ních zlomů a vln, z mezí a hrbolů je schopen 
určit, je-li daná krajina ovlivněna lidskou 

činností. A je-li tomu tak, dovede odhad-
nout, co v ní stálo a k čemu to sloužilo...

To pošmourné dopoledne nás pan Veče-
řa vzal do okolí starého bludovského hradu 
- z  hlediska jeho profese je to zřejmě jedna 
z nejzajímavějších lokalit v okolí. Na místě, 
kde stál samotný hrad, nám naznačil, jakým 
způsobem by se daly zjistit jeho skutečné 
rozměry a poloha, krátce nás zasvětil do 
techniky archeologického výzkumu. Pře-
kvapením pro nás bylo zjištění, že malý 
kopeček za polní cestou, vedle „Doubku“, je 
zřejmě bývalá bašta nebo strážní věž.

Nejzajímavější pro nás však byla třetí 
zastávka: přibližný střed spojnice již zmí-
něné cesty s lomem Bludovitu (dá se tam 
dojít také přímo od Doubku, směrem dolů 
podél okraje lesa): prý tu byly dva rybníky! 
Jeden, který byl menší, se nacházel na levé 
straně cesty (při pohledu směrem k lomu). 
Ten byl také zdrojem vody. Dodnes jsou zde 
patrné břehy, v jejichž středu je prameniště. 
Vzniklé kaluže v zarostlé půdě jsou líhní 
skokanů hnědých.

Z tohoto pramene byl napájen také mno-
hem větší rybník na druhé straně cesty. Na 
jeho dně jsou dnes vysázeny mladé smrčky 
a jeho břehy jsou zarostlé hustou travou. Při 
pohledu směrem k lomu jsou však velmi zře-
telné zbytky hráze s průrvou uprostřed, kde 
stálo stavidlo. RNDr. Večeřa byl dokonce 
přesvědčen, že stavidlo zde dosud leží, hlu-
boko v hlíně. Hráz je tak zřetelná, že jsme 
se až divili, jak je možné, že nás samotné to 
nenapadlo již dřív. Přitom to místo na první 

RNDr. Josef Večeřa s vůdcem bludovského skaut-
ského střediska PhDr. S. Balíkem.

Rozbořená hráz většího ze dvou rybníků, pod kte-
rou pravděpodobně ještě leží stavidlo.

pohled je něčím zvláštní, jako by do okolní 
krajiny nezapadalo. Je možné, že rybníky 
sloužily jako částečný zdroj užitkové vody 
pro obyvatele bludovského hradu.

Nakonec jsme se zastavili v lomu hor-
niny Bludovit, po které je pojmenován náš 
chlapecký oddíl, a seznámili se podrobněji 
s jeho složením... pro mnoho z nás byla ta 
krátká procházka přínosnější než mnoho 
hodin zeměpisu.

20. února l.P. 2003
Jaroslav Petřík - Australan

vůdce 2. oddílu Bludovit

- české pivo
- maďarský guláš
- francouzský koňak
- anglický biftek
- turecký med
- skotská whisky
- indické koření
- brazilská káva
- španělský ptáček
- bulharský tabák
- malajský tygr
- cejlonský čaj
- švýcarské hodinky
- portugalské víno
- italské špagety
- aljašská treska
- čínská zeď
- německý ovčák
- rumunský čardáš
- egyptské pyramidy

- mongolská step
- grónský ledovec
- finská sauna
- švédská košile
- irácká nafta
- sibiřská zima
- holandský řízek
- srbské žebírko
- kubánské doutníky
- kolumbijská mafie
- kanadský žertík
- afghánský chrt
- angorská kočka
- modrý mauricius
- řecké báje
- slovenské halušky
- bermudský 
  trojúhelník
- ruská ruleta

C e s t u j e m e . . .
Někteří z nás cestují doopravdy, někteří 
prstem po mapě a pan Josef Indra si udě-
lal cestu kolem světa prostřednictvím 
ustálených slovních spojení.
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Prádelna při nemocnici Šumperk nabízí praní prádla 
soukromým osobám.  Prádlo není třeba značit.  Je možné  
rovněž domluvit i odvoz prádla na zdrav. středisku u sestry 
Znojové, tel. 583 238 210.

Za sociální komisi - M. Znojová

RŮZNÉ

PRODEJE 
v kulturním domě

Po  3. 3. Po  17. 3. Po  24. 3.
Čt  6. 3. Čt  20. 3. Pá  28. 3. 
Út  11. 3.  

„Obchodní společnost nabízí k pronájmu nebytové prostory 
vhodné pro drobné podnikání o celkové podlahové ploše 50 m2 
v centru obce Bludova. Prostor je členěn na dvě místnosti, 
sociální zázemí, samostatné plynové topení a el. přípojka. 
Pronájem nabízíme na dobu neurčitou od května 2003.“
Informace získáte v pracovní dny 
na tel. 583 214 921

- placená reklama -

• osobní automobil cena 5 100,- Kč 
• motocykl, malý motocykl
• skupina A1  2 800,- Kč
• skupina A  2 800,- Kč

Zahájení v sobotu  15. 3. 2003 v 9:00 hodin 
v Kulturním domě Bludov.

Platba - možnost i na splátky.

Informace na telefonu 603 494 256

AUTOŠKOLA DIVIŠ ŠUMPERK

zahajuje výuku v Kulturním domě Bludov

Výuka bude probíhat v Kulturním domě
v Bludově

Střídání jízd u KD Bludov

- p
la

ce
ná

 re
kl

am
a 

-

Obecní lesy Bludov s. r. o.

Zahradnictví U ZÁMKU

- placená reklama -

Široký sortiment řezaných a pokojových květin, zeminy, 
květináče, hnojiva...

Nyní připravujeme přísady salátu, kedlubny, papriky, celeru, 
květáku, sazenice 30 druhů balkonových rostlin.

oznamuje všem občanům

Prodloužení otevírací doby !!!
denně od 7 do 17 hod.       •       v sobotu od 8 do 10 hod.

To vše Vás čeká v přemístěné prodejně zahradnictví
v příjemném prostředí 

ZÁMECKÉ ORANŽERIE

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 
SECOND HAND

 

TEXTILU
Mikiny, košile, svetry, kalhoty, tepláky, bundy

AKCE POTRVÁ 2 DNY!!

Jen 15,- Kč za kus
K d e :   K u l t u r n í  d ů m  B l u d o v
K d y :   1 8 .  a  1 9 .  3 .  2 0 0 3  
Č a s :   9 : 0 0 - 1 6 : 0 0  h o d i n - p

la
ce

ná
 re

kl
am

a 
-

Mladá slušná rodina se 2 dětmi hledá 
dlouhodobý pronájem bytu 3+1 nebo 
rodinného domku v Bludově nebo 
blízkém okolí. 

Zn. Jen vážné nabídky
Tel. 602 89 24 93

Kulturní dům Bludov pořádá 

Kurs orientálního tance
vede Petra Berková 

Pátek 7. března 2003 v 18:00 hodin 
v Kulturním domě Bludov

S sebou: 
podložku, přezutí, šátek a 20.- Kč

- placená reklama -
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Předvánoční koncert
Rodina Ludvíkova z Prahy a Jiří Znoj z Bludova 
- 21. 11. 2002

Mikulášská besídka pro děti - 1. 12. 2002

Pěvecký kroužek  - Mikulášská beseda pro 
důchodce - 6. 12. 2002

Perníková chaloupka - předvánoční výzdoba 
v lázníchMikulášská beseda pro důchodce - 6. 12. 2002

Konec roku 2002 ve 
fotografii
Foto: J. Divišová

Maškarní ples
V sobotu 1. února 2003 jste se mohli po-

bavit na dnes již tradičním maškarním plese, 
který pořádala bludovská pionýrská skupina 
spolu s kulturním domem. V průběhu večera 
vystoupily Mažoretky ze IV. Základní školy 
ze Šumperka a skupina historického šermu 
„Páni z Bludova“. 

Děkujeme srdečně všem, kteří se podí-
leli na přípravě a  organizaci  plesu, všem 
sponzorům za krásné dárky, které věnovali 
do tomboly a i všem ostatním, kteří nelito-
vali námahy s vymýšlením a výrobou  ma-
sek. Zúčastněné masky mají vždy výbornou 
úroveň a i když se na všechny nedostane 
ocenění,  přesto patří jim všem obdiv  a dík 

za zpestření plesu a dobrou náladu, kterou 
nám přinesli.

V  neposlední řadě děkujeme  i všem 
ostatním, kteří se přišli podívat. 

Dana Plíhalová, Jarmila Divišová
Foto: J. Mašek

Koncert Jindry Kramperové, pianistky a bývalé 
reprezentantky v krasobruslení - 18. 1. 2003

Návštěva SPOZu v Penzionu - 16. 12. 2002

OBRAZOVÉ NOVINY



Správné znění tajenky z minulého Bludovanu: Maria, Jiří, Cyril a Metoděj
Z 15 správných  odpovědí  byli vylosováni dva luštitelé, Ludmila Kozáková a František Adam,  kteří obdrželi tričko a kalendář.

1. cena Ludmila Kozáková – tričko se znakem obce a kalendář 

2. cena František Adam –   tričko se znakem Kartotisku

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@iol.cz.  Grafi cká úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 48/2075.

PhDr. Bohuslav Indra
Bohuslava Indru, bludovského rodáka, již za studií na zábřežském gymnáziu zaujaly rychle mizející lidové písně z Bludova a okolí. 
Tuto svou sběratelskou vášeň již neopustil.
Mimo jiné je autorem sbírek Severomoravské lidové písně a Severomoravské pověsti a zkazky, v 30. letech v brněnském rozhlase 
vysílaných Severomoravských večerů nebo sbírky moravských lidových žalozpěvů Hřbitove, zahrado zelená.

Za okupace, vydal sbírku 1. tajenka, v ní jako druhý svazek vyšla sbírka severomoravských lidových vyprávění 2. tajenka.

Křížovka s tajenkou


