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OZNÁMENÍ
o počtu a sídlech volebních okrsků a o době 
a místě konání  referenda o přistoupení České 
republiky k Evropské unii
dle zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České 
republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů a zákona
č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů

Starosta obce oznamuje:
1.  Referendum se uskuteční 
 dne 13. 6. 2003 
 od 14:00 do 22:00 hod. 
 a 14. 6. 2003 od 8:00 do 14:00 hod.

2.  Místem konání referenda ve 
volebním okrsku č. 1 je volební 
místnost v Kulturním domě Bludov, 
č.p. 353, ve volebním okrsku č. 2 je 
volební místnost v Kulturním domě 
Bludov, č.p. 353.

3.  Referendum o přistoupení 
 České republiky k Evropské unii 

se uskuteční ve dvou volebních 
okrscích. 

4.  Občan je povinen prokázat před 
hlasováním svou totožnost a státní 
občanství České republiky.

Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Ing. Pavel Ston, starosta obce

Volební okrsek č. 2
ulice:
Bohutínská
Družstevní
Hrabenovská
Jana Žižky
K Zámečku
Komenského
Kroupova
Na Baloně
Na Hradě
Nová Dědina
Pod Baštou
Slepá

U Rybníčku
Sokolská
Školní
Tř. A. Kašpara
Ztracená
Úzká
V Potokách
Ve Sléví
Za Školou
Rudolfa Kordase
Žerotínova
Plk. Karla Hlásného
Řed. Fr. Léhara

Volební okrsek č. 1
ulice:

8. května
Bludoveček
Boženy Němcové
Dr. Březiny
Husova
Jiráskova
Krátká
Lázeňská
Masarykova
Na Viskách
Nádražní
Nerudova

Palackého
Polní
Příční
Stará
Špalkova
Tyršova
Vančurova
Vitonínská
Zahradní

5.  Hlasovací lístek obdrží volič přímo 
ve volební místnosti po prokázání 
totožnosti a státního občanství.

6.  Volební okrsky jsou rozděleny takto:
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

5. jednání Zastupitelstva obce Bludov
Dne 30. dubna 2003 se konalo páté jednání zastupitelstva obce. Pří-

tomno bylo všech 15 zastupitelů. Vyhotovením zápisu pověřil starosta 
obce Ing. Pavel Ston Ing. Jana Šaje, ověřením zápisu pověřilo zastupi-
telstvo Ing. Jaroslava Balhara a Oto Bösera.

Jednání zastupitelstva v 18:00 zahájil a řídil starosta obce. Uvedl, že 
dva úkoly, které zastupitelstvo obce uložilo radě obce, a sice kontrola 
hospodaření společnosti OLB s.r.o.  a zadání zpracování studie chodní-
ku ulice Nová Dědina, jsou splněny. Ing. Karel Soural se v této souvis-
losti dotázal, zda by nebylo možné zpevnit okraj silnice mezi vyústěním 
silnice Kroupova a křižovatkou na Chromeč, což starosta přislíbil.

Zpráva o činnosti Rady obce
Rada obce se od posledního jednání zastupitelstva sešla na dvou řád-

ných zasedáních, na nichž se zabývala kromě věcí, jež předložila zastupitel-
stvu k rozhodnutí, následujícími důležitými záležitostmi:

• projednala defi nitivní fi nanční výsledky hospodaření obce za rok 2002;

• schválila smlouvu na nákup služebního vozidla;

• schválila smlouvu na zhotovení repliky odcizené sochy sv. Rocha;

• schválila nájemní smlouvu mezí obcí Bludov a Mateřskou školou Bludov 
o pronájmu nebytových prostor v budově školky a také nájemní smlouvu 
o pronájmu pozemků přiléhajících k prostorám mateřské školy;

• schválila dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních 
a metodických služeb v místní knihovně pro rok 2003 s příspěvkem na 
nákup knihovnických fondů ve výši 50 000,- Kč;

• opětovně se zabývala problematikou související s ustanovením přestup-
kové komise s tím, že tuto by byl ochoten vést Josef Vyroubal, dalšími 
jejími členy budou František Plhák a Zdeněk Ocetek;

• zabývala se zápisem z jednání sociální komise ze dne 6. března 2003 
a schválila evidenci uchazečů o obecní byt pro rok 2003;

• projednala zápis z jednání komise školské, kulturní, mládeže a sportu. 
Jmenovala zástupce do Rady ZŠ Bludov (Ivu Fingerovou, Mgr. Vladimíra 
Vlčka a PhDr. Stanislava Balíka.)

• projednala žádost pí. Švébišové o pronájem nebytových prostor bývalé 
prádelny v objektu MŠ za účelem výroby těhotenských oděvů. Po obšírné 
diskusi nakonec RO rozhodla, že do těchto prostor přestěhuje knihovnu 
ze zámku.

V následné diskusi doporučil PhDr. Balík, aby rada znovu zvážila pro-
nájem  bývalé prádelny v MŠ, neboť se jedná o ekonomicky efektivní využití 
prostor, které navíc přinese nové pracovní příležitosti bludovským občanům. 
V tomto jej podpořil i JUDr. Josef Sedláček a Ing. Soural. Zastupitelstvo ná-
sledně 11 hlasy (4 se zdrželi) uložilo radě obce znovu projednat možnost 
pronájmu nebytových prostor v MŠ paní Švébišové.

David Horáček požadoval vysvětlení, o co se jedná v bodě, kterým se 
rada zabývala, a sice zrušení divadelního představení „A do pyžama“ pro žáky 
základní školy. Celou věc vysvětlila Marie Znojová, starosta a ředitel školy 
Mgr. Petr Pešák. Návštěva divadla se nakonec uskuteční 26. června.

Poté starosta diskusi ukončil a zastupitelstvo všemi hlasy schválilo zprávu 
o činnosti rady obce.

Zpráva o hospodaření obce k 31. březnu 2003
K poslednímu dni prvního čtvrtletí činily příjmy obecního rozpočtu  

6 048 tis. Kč  (20,5 % rozpočtu) a výdaje 6 619 tis. Kč (22,3 % rozpočtu). 
Zůstatek fi nančních prostředků na bankovních účtech obce činil k 31. 3. 2003  
5 435 tis. Kč. Za zmínku stojí dobrá platební kázeň majitelů psů, kdy rozpočto-
vané poplatky ze psů jsou splněny na 100 %. Splátky bankovních úvěrů  i úro-
ků z bankovních úvěrů byly za 1. čtvrtletí ve stanovených termínech uhrazeny. 
Běžné závazky obce jsou rovněž hrazeny ve lhůtách splatnosti. Zastupitelstvo 
zprávu o hospodaření obce všemi hlasy schválilo.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření 
obce

Ve dnech 1. a 2. dubna 2003 bylo přezkoumáno Krajským úřadem Olo-
mouc hospodaření obce Bludov za rok 2002. Závěr kontroly je takový, že byly 
zjištěny nedostatky, ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúpl-
nost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví. Zastupitelstvo poté 
všemi hlasy vzalo Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 
2002 na vědomí a schválilo výsledek  hospodaření obce za rok 2002.

Zpráva kontrolního a finančního výboru o hospoda-
ření společnosti Obecní lesy Bludov s.r.o.

Snad nejkontroverznější bod jednání začal konstatováním, že kontrolní 
a fi nanční výbor provedly kontrolu hospodaření společnosti Obecní lesy 
Bludov s.r.o. Nad oběma zprávami se rozhořela ostrá diskuse. Její první část 
se věnovala rozdílným údajům v obou zprávách, kdy JUDr. Sedláček, jedna-
telka Obecních lesů Marie Balharová, Ing. Balhar a Ing. Jan Basler debatovali 
o způsobu vedení účetnictví a o tom, čím jsou způsobeny rozdíly ve zprávách 
obou výborů. 

Ing. Basler dále vyslovil znepokojení nad tím, že zpráva fi nančního výboru 
tendenčně hovoří negativně pouze o lesní školce, kterou navrhuje zrušit, ale 
současně totéž nenavrhuje pro zahradnictví, které je ale trvale prodělečné 
a jeho výdělky se od počátku jen nepatrně zlepšují. Tato prodělečnost je dle
M. Balharové způsobena tím, že v zahradnictví jsou trvale vysoké náklady na 
topení. Na to PhDr. Balík uvedl, že odečte-li se ze zisku společnosti pískovna, 
je společnost totálně ve ztrátě. Zeptal se, jak to dělají soukromí zahradníci, kteří 
také musí topit, a přesto ve ztrátě nejsou. Zajímalo ho, jestli je vůbec možné za-
hradnictví provozovat ziskově, a pokud ano, co se dá pro to udělat. Paní Balha-
rová se opět ohradila tím, že zahradnictví bylo ve špatném stavu a jsou vysoké 
náklady na topení a projekt na ekonomičtější vytápění byl radě obce předložen 
před víc jak rokem. I přes ušetření cca 50 % nákladů na topení by však v roce 
2002 bylo zahradnictví ve ztrátě cca 150 tis. Kč. Stanislav Balík st. z pléna uve-
dl, že osobní náklady v zahradnictví jsou příliš vysoké, a pokud neprojdou přes 
tamní pokladnu 2 mil. Kč ročně, nemůže být zahradnictví ve zisku.

Ing. Karel Janíček uvedl, že ke zlepšení výsledků zahradnictví je třeba 
mít představu o dalších opatřeních. Domnívá se, že diskuse, která proběhla 
na zastupitelstvu, je velmi potřebná, ale měla by probíhat na úrovni dozorčí 
rady, která nefunguje. Proto navrhnul zastupitelstvu, aby uložilo radě obce, aby 
neprodleně ustanovila novou dozorčí radu OLB s.r.o. Zastupitelstvo následně 
všemi hlasy uložilo radě obce neprodleně ustanovit novou dozorčí radu.

Ing. Janíček dále prohlásil,  že Ing. Ječmínek, který projevil zájem 
o odkoupení zahradnictví (viz níže), má ucelenou představu, jak by ho chtěl 
provozovat, ale obec ji nemá. Paní Balharová následně předala Ing. Janíčkovi 
projekt, ve kterém jsou zachyceny představy, o kterých mluvil. Ing. Janíček 
však tento materiál označil za nedostatečný. Následně se rozpoutala diskuse 
mezi JUDr. Sedláčkem a M. Balharovou, do níž vstoupil Ing. Balhar. Toho JUDr. 
Sedláček napomenul, aby nemluvil za radu obce a řídil se § 83, odst. 2 (o stře-
tu zájmů), zák. č. 128/2000 Sb. Ing. Balhar to odmítl s tím, že mluví za fi nanční 
výbor. Následovala výměna názorů mezi S. Balíkem st. a M. Balharovou.

Starosta ukončil rozsáhlou diskusi  a oznámil, že rada obce dospěla 
k názoru, že současná situace ve společnosti,  kde jsou  dva jednatelé
(M. Balharová a S. Balík), kteří spolu nechtějí spolupracovat, je nadále neudr-
žitelná, a bude tedy  vypsáno výběrové řízení na  jediného jednatele.

Jako vyústění celé diskuse zastupitelstvo na návrh JUDr. Sedláčka 13 hla-
sy (2 se zdrželi) uložilo radě obce, aby zajistila provedení nezávislé hloubkové 
kontroly hospodaření společnosti OLB s.r.o. a v návaznosti na její výsledek 
zpracovala souhrn organizačních a personálních opatření s cílem dosáhnout 
fungování společnosti na reálně dosažitelné podnikatelské úrovni.

Podpůrné programy 2003 
V rozpočtu obce je vyčleněno na podpůrné programy pro rok 2003 částka 

400 tis. Kč. Podpůrné programy projednaly příslušné komise a rada obce.



Bludovan 5/2003

Bludovan 3

Jedinou změnu navrhl JUDr. Sedláček, když požadoval navýšit položku 
pro odměny trenérům mládeže stolního tenisu na původní výši 12 000 Kč. 
Proti tomu se ohradil předseda komise školské, kulturní, mládeže a sportu
PhDr. Balík, který vysvětlil, že kvůli velkému rozsahu žádostí se až na opráv-
něné výjimky krátily všechny požadované částky a nebylo by tudíž vůči ostat-
ním spolkům spravedlivé tuto částku nekrátit. Nicméně zastupitelstvo zvýšení 
této částky 11 hlasy (1 proti, 3 se zdrželi) schválilo. Dále pak byly podpůrné 
programy jako celek schváleny všemi hlasy.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 2003 
Starosta uvedl, že pokud zastupitelstvo schválí všechny doporučené 

půjčky, bylo by dobré poskytnout dvě z těchto půjček z „povodňového fondu“
(2x 70.000,-Kč) a ostatní z Fondu rozvoje bydlení tak, aby částku, která ve fon-
du zbude po poskytnutí půjček, mohla obec použít na opravu a modernizaci 
vlastního bytového fondu. Zastupitelstvo tento návrh včetně dalších žádostí na 
návratné půjčky všemi hlasy schválilo:

70.000,- Kč   obnova střechy - Jan Tunys

70.000,- Kč  obnova střechy - Jiří a Květoslava Chiabodovi

40.000,- Kč  plynofikace - Josef a Marie Poláškovi

50.000,- Kč  izolace domu - Ing. Jan a Jarmila Šajovi

20.000,- Kč  výměna oken - Jan Tunys 

Ostatní žadatelé, Zdeněk Navrátil a Milada Habichová, nesplnili podmínky 
pro poskytnutí půjček.

Rozpočtové změny
Starosta sdělil, že  je třeba na doporučení krajského úřadu provést formál-

ní rozpočtové změny. Zastupitelstvo navržené změny jednomyslně schválilo.

Žádosti o dotace
Starosta uvedl, že v současné době je podána žádost o dotaci z  „Pro-

gramu rozvoje měst a obcí se statutem lázeňského místa pro rok 2003“ na 
akci  rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu u Olšanských bytovek. 
JUDr. Sedláček navrhl, aby se podala žádost na rekonstrukci veřejného osvět-
lení ve středu obce. Podle jeho názoru má mnohem větší šanci na úspěch než 
akce „Olšanky“. Dále navrhl, aby se požádalo o dotaci ze stejného programu 
na nákup zahradní techniky pro Obecní lesy s.r.o. Zastupitelstvo oba návrhy 
jednomyslně schválilo.

Rozdělení společného majetku obce s Ing. Karlem 
Mornsteinem

Podklad na rozdělení společného lesa, který obec vlastní spolu
s Ing. Mornsteinem, zpracoval lesní hospodář  Ing. Basler. Ten uvedl, že 
vycházel ze znaleckého posudku, který ohodnotil cenu lesa vč. pozemků 
a porostů dohromady. Při zpracování návrhu se hledalo optimální řešení. Les 
navrhnul rozdělit tak, aby obě části byly co do ceny zcela rovnocenné. Obec by 
získala do svého výlučného vlastnictví les směrem ke Kostelíčku, který nava-
zuje na historický obecní les, a dále část lesa nad bludovským nádražím (nad 
křížem k Sudkovu). Ing. Mornstein by získal do svého výlučného vlastnictví 
podstatnou část Stráně. Dělení by mělo proběhnout ve dvou etapách. V  první 
fázi by se vytýčily hranice a uzavřela by se smlouva o budoucí smlouvě. V dru-
hé fázi by se uzavřela smlouva o rozdělení majetku po ukončení komplexních 
pozemkových úprav. Mornsteinovi však budou trvat na dělení všeho majetku 
najednou.

Starosta  následně nechal hlasovat o tom,  jestli  zastupitelstvo obce 
souhlasí s rozdělením lesa podle navržených tabulek, a zda souhlasí s tím, 
aby byla v tomto smyslu  uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Tento návrh 
byl schválen 12 hlasy (3 se zdrželi). Po hlasování vystoupil  Ing. Janíček  s ná-
vrhem, že podklady pro rozdělení by se měly nechat přezkoumat. Podle JUDr. 
Sedláčka by však tím byl zpochybněn znalecký posudek. PhDr. Balík také uve-
dl, že zastupitelům nezbývá, než posudku věřit, protože každý další posudek 
bude zase jenom posudkem, jemuž můžeme nebo nemusíme věřit. 

Žádost Ing. Josefa Ječmínka o odkoupení zahrad-
nictví

Na radu obce se obrátil Ing. Josef Ječmínek s tím, že má zájem odkoupit 
zahradnictví, jehož vlastníkem je obec Bludov a Ing. Karel Mornstein. Rada 

obce prodej zahradnictví nedoporučila. Poté starosta vyzval Ing. Ječmínka, 
aby přednesl a podrobněji rozvedl svůj podnikatelský záměr. Ten následně 
mj. uvedl, že zamýšlí investovat do zahradnictví částku 12 - 15 milionů. Za-
hradnictví by chtěl odkoupit a oranžerii pronajmout na 50 či 99 let. Podotkl 
také, že stejnou žádost jako obci dal i  Ing. Karlu Mornsteinovi. Ke dni podpisu 
případné kupní smlouvy uhradí Ing. Ječmínek kupní cenu a je ochoten složit 
částku 12 - 15 mil. včetně 1/3 navíc na vicepráce na účet tak, aby obec měla 
jistotu, že má na svůj záměr dostatek prostředků.

V následné diskusi se řešila otázka předkupního práva Ing. Mornsteina 
(jako ideálního spoluvlastníka) a dále JUDr. Sedláček připomněl dávný slib, že 
Mornsteinovi chtějí směnit s obcí Panskou zahradu za zahradnictví.  K tomu 
se vyjádřil Ing. Mornstein. Potvrdil, že původně skutečně uvažovali o směně 
podílu obce v zahradnictví za jeho  podíl v „Panské zahradě“, ale názor změ-
nili.  Pokud se týká zahradnictví, zvažuje možnost využít předkupního práva. 
Do budoucna chtějí rozšířit aktivity kolem zámku a pokud jde o provozování 
zahradnictví, už udělali nabídku o společném podnikání s nynějším vedením 
zahradnictví s tím, že by majetkově do společnosti vstoupili. JUDr. Sedláček 
Ing. Mornsteinovi připomněl, že dal slovo o směně zahradnictví za Panskou 
zahradu. Ing. Mornstein na to odvětil, že slovo platilo pro případ, že zahrad-
nictví  by provozovala obec. V případě, že ho obec nechce, proč by ho nemohl 
získat on. Ing. Janíček prohlásil, že skutečnosti, které Ing. Mornstein uvedl, 
mu doslova vyrazily dech. To proto, že zaměstnanci Obecních lesů s.r.o. za 
zády svého zřizovatele něco projednávali. M. Znojová vyjádřila obavy, že po-
kud se zahradnictví pronajme Ing. Ječmínkovi, nebude cenově dostupné pro 
řadové občany tak, jako je cukrárna s vysokými cenami. Na to odpověděl Ing. 
Ječmínek, že chce, aby jeho zahradnictví bylo výkladní skříní, která přiláká do 
Bludova spoustu zákazníků.

Zastupitelstvo následně 11 hlasy (4 se zdrželi) uložilo radě obce projed-
nat do příštího zasedání zastupitelstva s Ing. Ječmínkem podrobnosti jeho 
podnikatelského záměru v zahradnictví vč.způsobu právního zajištění obce 
při jeho případné realizaci.

Konečný návrh pozemkových úprav
Zastupitelstvo projednalo návrh pozemkových úprav v oblasti obecního 

majetku. Jediným sporným bodem je v současné době stezka pro pěší a cyk-
listy, která by spojovala lokalitu ulice Polní a vedla by po hrázi Špalku na ulici 
8.května k autobusové zastávce. Jde v podstatě o cestu, která zde v minulosti 
byla. Stezka naráží na oplocenou zahradu pana Mreny a ten nesouhlasí s tím, 
aby se jeho pozemek dělil. Pokud by měla stezka vést tak, jak je navrženo, 
muselo by nakonec dojít k vyvlastnění pozemků paní Březinové z Bohutína. 
Stezka by dělila její pozemek, a to zásadně odmítá. Naděje na vyvlastnění 
je však dle sdělení PhDr. Balíka, který tuto záležitost konzultoval, minimální, 
protože cesta pro pěší není stavba veřejného zájmu.

Starosta vyzval paní Březinovou, přítomnou v sále, aby se vyjádřila k pří-
padnému  odprodeji asi 150 m2  jejího pozemku. Ta objasnila, jak se vyvíjely 
vlastnické vztahy mezi nimi a Mrenovými. O odprodeji či vyvlastnění  se bavit 
nechce. Má však jiné řešení. Následně přistoupila i na hypotetickou variantu, 
že by mohla odprodat část svého pozemku u hranice s Mgr. Vlčkem. Starosta 
pak uvedl, že je třeba schválit alespoň změny předložené Ing. Sadílkem, 
zpracovatelem  komplexních pozemkových úprav. Zastupitelstvo následně 
12 hlasy (3 proti) schválilo změny v návrhu komplexních pozemkových úprav 
předložené Ing. Sadílkem s výjimkou polní cesty od mateřské školy na ul.
8. května, u které trvá na trase podle územního plánu obce. Paní Březinová 
poté požádala, aby v zápise bylo uvedeno, že výslovně nesouhlasí s tím, aby 
stezka vedla přes jejich pozemek. Z pléna předtím ještě vystoupil pan Kacar, 
který vysvětlil, jak důležitá je stezka pro občany dolního konce.

Různé
Zastupitelstvo obce odvolalo na návrh finančního výboru Ing. Blaženu 

Divišovou z funkce člena finančního výboru zastupitelstva obce.

Ředitelství Základní školy Karla staršího ze Žerotína předložilo zastu-
pitelstvu ke schválení Výroční zprávu o hospodaření za rok 2002, kterou 
zastupitelstvo všemi hlasy schválilo.

Zasedání 5. jednání zastupitelstva ukončil starosta ve 22:40 hod.

PhDr. Stanislav Balík
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Péče o životní prostředí - informace:

Podpůrné programy 2003
Poř. č. Č. žádosti Žadatel Účel žádosti Co žádá Doporučení komise Doporučení RO Rozhodnutí ZO

1. 1 Obč. sdružení Bludověnka zakoupení hudeb. nástroje B tuby 56.000,-Kč nedoporučuje nedoporučuje neschvaluje

2. 5 Pionýrská skupina Bludov dětský tábor 5.000,-Kč 5.000,- 5.000,- 5.000,-

3. 6 TJ Sokol Bludov provoz sokolovny 80.000,-Kč 65.500,- 65.500,- 65.500,-

4. 7 Black Horse Bludov postup do divize 20.000,-Kč 5.000,- 5.000,- 5.000,-

5. 8 SDH Bludov zájmová činnost mládeže 116.688,-Kč 50.000,- 50.000,- 50.000,-

6. 12 Farní úřad Bludov farní knihovna 7.000,-Kč 7.000,- 7.000,- 7.000,-

7. 13 Billiard Club Bludov příspěvek na nájem 3.600,-Kč nedoporučuje nedoporučuje neschvaluje

8. 14 TJ Sokol Bludov-cyklooddíl kros, lyž. běh, horská kola 5.000,-Kč 3.500,- 3.500,- 3.500,-

9. 15 TJ Sokol Bludov-cyklooddíl činnost klubu 5.000-Kč 5.000,- 5.000,- 5.000,-

10. 17 Divadlo Blud v tyátru ochotnické divadlo 42.000,-Kč 10.000,- 10.000,- 10.000,-

11. 18 Junák Bludov skautské tábory 10.000,-Kč 10.000,- 10.000,- 10.000,-

12. 19 Junák Bludov podpora činnosti 20.000,-Kč 12.500,- 12.500,- 12.500,-

13. 20 TJ Sokol-stolní tenis trénink žáků 12.000,-Kč 10.000,- 10.000,- 12.000,-

14. 21 Canzonetta festival Fr. Pavlů 11.750,-Kč a 10 triček 11.750,- 11.750,- 11.750,-

15. 22 Páni z Bludova činnost 20.000,-Kč 15.000,- 15.000,- 15.000,-

16. 23 Páni z Bludova pohádkový les, dětský den 10.000,-Kč 10.000,- 10.000,- 10.000,-

17. 24 Pionýrská skupina Bludov zájmová činnost 10.000,-Kč 7.500,- 7.500,- 7.500,-

18. 25 ČSCH Bludov kroužek mladých chovatelů 4.000,-Kč 4.000,- 4.000,- 4.000,-

19. 26 ČSCH Bludov výstava zvířectva 5.000,-Kč 5.000,- 5.000,- 5.000,-

20. 27 ČSZ Bludov odpočinková místa 12.000,-Kč nedoporučuje nedoporučuje neschvaluje

21. 28 TJ Sokol-oddíl tenisu povrch ten. kurtů 7.500,-Kč 5.000,- 5.000,- 5.000,-

22. 29 TJ Sokol Bludov-oddíl kopané rozšíření kabin 15.000,-Kč nedoporučuje nedoporučuje neschvaluje

23. 30 TJ Sokol Bludov-oddíl kopané sekání hřiště 20.000,-Kč 20.000,- 20.000,- 20.000,-

24. 31 TJ Sokol Bludov-oddíl kopané vlastní zdroj vody 70.000,-Kč 70.000,- 70.000,- 70.000,-

25. 32 TO Delaware celoroční činnost 16.500,-Kč 13.250,- 13.250,- 13.250,-

26. 33 TO Delaware putovní tábor 5.000,-Kč 5.000,- 5.000,- 5.000,-

27. 2 Oto Böser založení sadu 30.000,-Kč 9.000,- 9.000,- 9.000,-

28. 3 Soural Vlad. a Květoslava obnova sadu 6.000,-Kč 6.000,- 6.000,- 6.000,-

29. 4 ČSOP Bludov nákup sluneč.semen 2.000,-Kč 2.000,- 2.000,- 2.000,-

30. 9 Zatloukal Fr. a Věra obnova sadu ??? 9.000,- 9.000,- 9.000,-

31. 11 Sláma Lad. a Marie výsadba tújí 1.500,-Kč není podpůrný titul není podpůr.titul neschvaluje

32. 10 Chatový výbor Vlčí důl PZD na schody ??? není podpůrný titul není podpůr.titul neschvaluje

33. 16 Ing. Josef Lapčík oprava opěr.zídky ??? nedoporučuje nedoporučuje neschvaluje

34. 27 ČZS Bludov odpočinková místa 12.000,-Kč není podpůrný titul není podpůr.titul neschvaluje

35. 0 Chiaboda Jiří a Květoslava obnova střechy doplatek doporučuje doporučuje schvaluje

MY A ODPADY
CO A  JA K  T Ř ÍD I T ?
PLASTY: 
l PET láhve všech barev, včetně etiket a uzávěrů
l Obaly od šampónů, pracích prášků, aviváží
l Plastové láhve od sirupů, šťáv apod.
l Kbelíky, polyethylenové trubky
l Igelitové tašky, sáčky
l Plastové hračky bez kovových a jiných součástí
l Vymyté obaly od jogurtů, másel atd.
u PET láhve sešlápnout a pevně uzavřít nebo jinak  
 zmenšit objem
u Ostatní plasty zbavit biologických nečistot !!!!!

Vytříděné plasty nesmí být znehodnoceny:
l Tvrzenými plasty, průmyslovými plasty (např. plasty  
 z automobilů)
l PVC (polvinylchloridem) - např. novodurové trubky, linolea,
 hadice, ubrusy atd.
l Polystyrenem 
l Bakelitem
l Vrstvenými obaly (např. tetra pack)
l Molitanem
l A především organickým odpadem!!!

SKLO:
l Sklo bílé
l Sklo barevné
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KULTURNÍ OKÉNKO

V červnu 2003 oslaví:

Soural Zdeněk Pod Baštou 201 70

Páťalová Alžběta K Zámečku 335 70

Hauková Zdenka Školní 512 75

Schwarzerová Květuše K Zámečku 252 75

Juránková Jaroslava Polní 389 75

Plíhal Karel Školní 691 75

Schmiedová Edeltruda  Masarykova 443 80

Stonová Bronislava Boženy Němcové 637 80

Doubravová Zdeňka Vančurova 624 80

Kubíček Antonín Palackého 466 81

Šubrt Vladislav Špalkova 287 81

Sedláček Antonín Vančurova 615 82

Směšný Alois Družstevní 110 82

Knyplová Marie Na Hradě 100 82

Kozák František Nová Dědina 8 83

Truksová Milada Nová Dědina11 84

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 21. června 2003 oslaví 
své 80. narozeniny naše drahá 
maminka, babička a prababička,

paní Zdeňka Doubravová.
Hodně zdraví, štěstí a lásky 
do dalších let přeje dcera s rodinou.

paní

Jubilanti

Sbor dobrovolných hasičů v Bludově blahopřeje 
svým členům.

30. května 2003 oslavil své 75. narozeniny 
bratr František Hauk, 1. června 2003 oslaví čestný člen 

sboru bratr František Kozák 83 let, 4. června 2003 oslaví 
své 82. narozeniny bratr Antonín Sedláček 

a bratr Alois Směšný bude slavit svých 82 let 
dne 14. června 2003.

Všem oslavencům přejí členové sboru do dalších let hodně 
zdraví, pohody a spokojenosti.

Vytříděné sklo nesmí být znehodnoceno:
l Porcelánem
l Keramikou
l Drátosklem a jiným odpadem!!!

PAPÍR, TEXTIL, KOV:
u Tyto komodity jsou sbírány v rámci jednorázových sběro-

vých akcí, do přistavených velkoobjemových kontejnerů, dle 
konkrétních požadavků zákazníka. Na základě dlouhodobých 
zkušeností bylo zjištěno, že tento způsob sběru je z ekonomic-
kého hlediska nejvýhodnější a vytříděný odpad má vyšší kva-
litu (čistotu) než při sběru do jednotlivých nádob, celoročně 
umístěných v obci.

Vytříděné části odpadu jsou předány
k dalšímu využití!!!!
r PET láhve jsou vyčištěny, jsou z nich odstraněny vršky a papí-

rové etikety. Takto upravené láhve se slisují a jsou připraveny 
ke konečnému zpracovateli (např. MOSEV plast s r.o. Nová 
Hradečná, SILON Planá), který z nich vyrábí např. netkané 
textilie (agrofolie atd.)

r Tvrdé plasty (např. zbytky přepravek na ovoce) jsou podrceny 
a smíchány s dalšími chemickými látkami a použity k výrobě 
konečného výrobku (např. přepravek)

r Ostatní směsné plasty (kelímky, plastové obaly od šampónů, 
folie atd.) jsou podrceny, smíchány s dalšími chemickými lát-
kami a použity buď k výrobě stavebních a montážních prvků 
např. protihlukových bariér, zatravňovacích dlaždic apod. 
nebo jako alternativní palivo v železárnách nebo cementár-
nách

r Sklo je zbaveno nečistot, přetříděno a použito jako surovina 
k opětovné výrobě skleněných lahví nebo jiných výrobků

u Fungování sběru separovaného odpadu a využití jeho jed-
notlivých složek je možné pouze za pomoci a především 
ochoty Vás - občanů odpad třídit a používat odpadové 
nádoby pouze k ukládání určených složek odpadu. Věří-
me, že i Vy  přispějete k ekologickému nakládání s odpady 
a jeho následnému využití, které výrazně napomáhá sní-
žení zatížení životního prostředí a je tedy prospěšné nám 
všem.

Hana Tolarová
OÚ Bludov - ŽP

Poděkování
Jménem obce Bludov děkuji všem, 
kteří se svou pomocí podíleli ve dnech
12. a 13. 5. 2003 na likvidaci škod 
způsobených silnou bouří 12. 5. 2003.

Ing. František Březina
místostarosta obce Bludov

Sdělení
Obecní úřad v Bludově sděluje občanům, že daň z nemovitosti mohou zaplatit buď 
v pokladně Finančního úřadu Šumperk, nebo na poště složenkou, kterou od fi nančního 
úřadu obdrželi. 
Obecní úřad tyto platby nemůže přijímat, protože není správcem těchto daní. 

Ing. Jan Šaj
vedoucí ekonomicko-správního odboru



Kulturní dům Bludov vás zve
na prodejní výstavu akvarelů a obrazů bludovského rodáka 

akad.malíře

J. V. Barneta
Zahájení výstavy -  v pátek 30. května 2003 v 18.00 hodin  

v Kulturním domě Bludov.

Otevřeno:   Pondělí - pátek     2. - 6. června 12:00 - 17:00 hodin
 Neděle  8. června 9:00 - 17:00 hodin
 Pondělí - čtvrtek  9. - 12. června 8:00 - 17:00 hodin

Josef Václav Barnet se narodil v Bludově v r. 1907
(do roku 1959 Josef Směšný). Poprvé vystavoval  v Bludově  v ro-
ce 1958 a potom v roce 1994 na zámku. Tehdy výstava zahrnovala 
především díla zachycující Bludov a okolí, výběr z jeho slunečnic 
a několik portrétů.

 Současná výstava byla naplánovaná z iniciativy manželů 
Mornsteinových na zámku již v minulém roce, ale z důvodu 
nemoci malířova syna se neuskutečnila. V letošním roce se 
nám podařilo výstavu zrealizovat, ale  umístili jsme ji do kul-
turního domu, aby mohly být vystavovány nejen obrazy, ale
i velké množství akvarelů.

Nyní  můžete jeho obrazy a akvarely nejen obdivovat, ale 
milovníci umění  si je mohou až do 12. června zakoupit.
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Vzpomínka

Tak, jak Vám z očí zářila láska a dobrota, 
tak nám budete chybět do konce života.

Dne 19. 6. bude tomu právě rok, 
co nás navždy opustila

Vitoslava Zamykalová

S láskou vzpomínají manžel, děti, vnoučata a pravnoučata.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Mnohokrát děkuji výboru hasičů a všem bludovským čle-
nům a členkám i všem občanům, kteří doprovodili mého 
manžela na poslední cestě. 
Za slova útěchy a za květinové dary upřímně děkuje man-
želka a dcery s rodinami.

Kašparová Věra, Bludov

Pá  30. 5. 18:00 Zahájení výstavy obrazů J. V. Barneta

So 31. 5. 15:00 Kácení máje - Vlčí důl

So  7. 6. 16:00 IV.ročník festivalu F. Pavlů   
   - kostel sv. Jiří

Po - Čt  2. - 12. 6.  Prodejní výstava obrazů a akvarelů  
   J. V. Barneta

So  14. 6. 12:00 Dětský den u Kostelíčku

Ne 15. 6. 19:00 Vlčnovjanka

So 21. 6. 18:00 Evropský den hudby - nádvoří zámku

So a Ne  28. a 29. 6.  Výstava drobného zvířectva

Pozvánka na červen 2003

Šeřík s tulipány,
olej na plátně

Jarní kytice malovaná
svižným rukopisem.
Náleží mezi Barnetovu
nejkvalitnější malbu
tohoto žánru.

Komorní  smíšený pěvecký sbor
CANZONETTA Bludov

Vás srdečně zve
v sobotu 7. června v 16 hodin

DO KOSTELA SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ NA
IV. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU

Františka Pavlů
Účinkují:

Smíšený pěvecký sbor severomoravských učitelů, Zábřeh
Smíšený pěvecký sbor, Uničov
MUSICA GLORIA, Rapotín

Komorní smíšený sbor Canzonetta Bludov
Jitka Zejdová (JAMU Brno) 

Šárka Hlochová (Konzervatoř Praha),
Pavla Hilšerová (Janáčkova konzervatoř Ostrava)

Skupina historického šermu „Páni z Bludova“ 
ve spolupráci s Divadelním ochot. souborem „Blud v tyátru“,

Folklorním souborem „Markovice“ Postřelmov,
Pionýrskou skupinou Bludov a Kulturním domem Bludov 

vás zvou na

Pohádkový les • Dětský den 
Sobota 14. června 2003  

12.00 - 15.00 hod. Pohádkový les 
(z horního konce od Beránka ke Kostelíčku)

Program u Kostelíčka:  
hry a soutěže, jízda na koních, střelba z luku, hudba, občerstvení

15:00 hod.  - ukázky výcviku psů 
16:00 hod.  - kouzelník
17:00 hod.  - vystoupení šermířů 

-vstupné dobrovolné-

POUŤ U KOSTELÍČKA BOŽÍHO TĚLA
– neděle 22. června 2003 –
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Kulturní dům  a Sbor pro občanské 
záležitosti Bludov Vás zvou na

Vystoupení
slovácké krojované dechové 

hudby

VLČNOVJANKA 
v neděli  15. června 2003

v 19:00 hod. 
Kulturní dům Bludov

vstupné    30,- Kč

21. ČERVEN 
SVÁTEK HUDBY

Pěvecký sbor CANZONETTA Bludov, 
dětský pěvecký sbor při KD Bludov

Vás srdečně zvou na

KONCERT
v sobotu 21. června 2003 v 18 hodin 

na nádvoří zámku v Bludově.

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve všechny občany na

Výstavu drobného domácího zvířectva
sobota 28. 6. 2003  a neděle 29. 6. 2003 v zahradě za Kulturním domem v Bludově

Výstava bude otevřena po posouzení zvířat státními posuzovateli 
v sobotu od 12 do 18 hodin a v neděli od 8 do 17 hodin

 Výstava bude obeslána zvířaty okresů Šumperk, Jeseník a Olomouc. 
Vystaveni budou králíci, holubi, hrabavá i vodní drůbež, okrasní ptáci a terarijní zvířata. 

Bude zde možno zakoupit kvalitní a oceněná zvířata pro další chov. 
Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína.

Srdečně zvou bludovští chovatelé.

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

V r. 1939  (17. 5.) byly v Bludově provedeny soupisy všech osob 
s udáním stáří, národnosti, náboženství a povolání a soupisy všeho 
nemovitého majetku s odhadem jeho hodnoty. V Bludově tehdy 
napočteno 2924 obyvatel...Čeští lidé se hlásili až asi na 2 případy 
k svojí české národnosti...Češi příslušní do Sudet nebyli povinni 
konat vojenskou službu. Povinnost dostaviti se k odvodu nebyla jim 
však prominuta. K odvodům byly volány i starší ročníky... Místo 
konání vojenské služby byli Češi „totálně nasazováni“ do různých 
prací na vzdálených místech: v Berlíně, na francouzských hranicích, 
v Norsku...Stavěli silnice, letiště, opevnění, opravovali rozbombar-
dované rozvaliny měst...

V září 1944 bylo zařazeno asi 50 mužů z Bludova, mezi nimi i všich-
ni učitelé, do oddílů na kopání krytů v Horním Slezsku v pískových 
rovinách v okolí Velkých Střelic... Několik Čechů bylo zařazeno do 
organizace, která měla za úkol vykonávat německé armádě příprav-
né práce za frontou, stavěli cesty, mosty apod.  Ti byli oblečeni do 
vojenských uniforem a dostali se do Ruska. Dva z nich přešli při 
této příležitosti k ruské armádě a s ní se v r. 1945 jako její příslušníci 
a bojovníci za naše osvobození navrátili do svého domova. Byl to 
František Pazour a Miroslav Krušinský...

Před obsazením Bludova v r. 1938 bylo v obci úředně napočítáno 35 
Němců. Hned po okupaci k nim přibyli němečtí úředníci  a zřízenci 
na bludovském nádraží a zastávce Chromeč, úředníci  a zřízenci na 
poštovním úřadě, četník, 2 učitelky mateřské školy,  potom asi 4 uči-
telé ob. a měšťanské školy, německý lékař, správce mlékárny, další 
četníci, ředitel škol a další učitelé. Takže se počet Němců v Bludově 

Z bludovských kronik...
zvýšil na více než 200 osob...Většina nově přistěhovaných Němců 
ovládala český jazyk... 

Rudolf Kordas, oblíbená a populární osobnost v Bludově, sokolský 
pracovník známý na celé severní Moravě, odešel před okupací z Blu-
dova. Po krátkém čase se vrátil a bydlel ve vlastním domku, který 
měli Němci vyhlédnutý už pro sebe. Asi dva dni po jeho návratu 
byly po dědině vylepeny protiněmecké plakáty. Z rozšiřování těchto 
plakátů byl obviněn Kordas, který byl hned zatčen a uvězen v Šum-
perku. Po několika dnech byl vypovězen do Čsl. republiky...

Při okupaci se rozplynuly místní organizace jednotlivých poli-
tických stran jako pára nad hrncem...Tělocvičná jednota „Sokol“ 
Bludov byla rozpuštěna dle všeobecného výnosu. Její jmění bylo 
zabaveno. Sokolovna se vším inventářem byla likvidačním orgánem 
převedena se všemi právy a povinnostmi do vlastnictví obce Bludo-
va... Sokolovna byla potom používána místními školami jako školní 
tělocvična....Tělocvičná jednota „Orel“ byla rovněž jako „Sokol“ 
rozpuštěna v r. 1939... Katolický čtenářsko-zábavní spolek „Sva-
topluk“, nejstarší spolek v obci se členstvem veskrz lidoveckým, 
se dobrovolně rozešel 15. července 1940 a protože okupační úřady 
měly o jeho rozpuštění pochyby, rozpustily jej ještě úředně samy 
7. července  1943. Jeho majetek, Národní dům v Bludově, č. 353. 
připadl dle stanov spolku pod správu místního faráře, jímž byl tehdy 
p. Karel Dřímal... Po převzetí domu obcí se v něm nic nezměnilo. 
Zůstal v něm nadále hostinec a jeho nájemce Jan Konečný, úřadovna 
spořitelny a nájemník bytu v 1. poschodí. Sál používala výpomocně 
místní škola k tělesné výchově... Sbor dobrovolných hasičů trval 
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dále...Občanská záložna v Bludově a Spořitelní a záloženský spolek 
v Bludově (Raiffeisenka) byly sloučeny v jedno společenstvo...
Zemědělské družstvo pro vedení a zužitkování elektrické síly v Blu-
dově bylo nuceno na úřední nátlak odhlasovali rozejítí se družstva. 
Všechen majetek i se sekundárními sítěmi a počítadly v domech, 
který byl majetkem jednotlivých členů, postoupili novému dodavate-
li proudu... Potravní spolek „Vzájemnost“ (Konsum“) byl zrušen...
3. 1. 1940 byly úředně rozpuštěny i tyto organizace:  Místní skupina 
válečných poškozenců, Československý svaz dělnictva textilního, 
odbočka pro Bludov, Lovecký spolek „Hubertus“, Odbočka Svazu 
Československé mládeže socialistické v rep. Československé v Blu-
dově... I místní osvětová komise byla zrušena...

Zánikem českých spolků přestala kulturní činnost, kterou tyto 
spolky vyvíjely. Nebylo tu potom kromě 1 div. představení v r. 1938 
a 2 tan. zábav ani jedné všeobecně vzdělávací přednášky, nebylo po 
celou dobu okupace prostorů, čtenářských besed, divadelních před-
stavení. Byla zastavena tělocvičná činnost u nás tak oblíbená a dobře 
organizovaná. Nebylo ani kinematografi ckých představení, provoz 
kina v sokolovně byl zastaven...
Obecní, spolkové i školící knihovny byly hned počátkem okupace
v r. 1938 zaplombovány. Počátkem r. 1938 byly odplombovány 
a podrobeny německé prohlídce...Bylo vyřazeno dosti knih... Potom 
byly knihovny znovu uzamčeny.... V obci byla zřízena německá 
obecní knihovna v r. 1939... 

Bludov dříve 
a nyní...

Bludovské 
mosty

Přes řeku Moravu se z Bludova směrem 
na Postřelmov a Chromeč dostaneme dvěma 
mosty. Původní mosty na těchto místech 
byly v květnu roku 1945 vyhozeny do po-
větří ustupující německou armádou (foto
č. 1, 2 a 3).  Hned po osvobození byla ještě 
v květnu 1945 zahájena stavba nouzových 
dřevěných mostů.

V r. 1951 byla dokončena znovuvýstav-
ba železobetonového mostu č. 44-024 přes 
Moravu u bludovského mlýna (foto č. 4). 
Tento most byl původně postaven v r. 1861 
jako dřevěný a v r.1899 důkladně opraven. 
Dnes má reprodukční pořizovací hodnotu 
téměř půl milionu Kč. 

U chromečského mlýna je to most
č. 11-086 (foto č. 5). V r. 1997 byl tento 
most při povodních poškozen. R. 1998 byla 
opravena spodní stavba a později nosná 
konstrukce, přičemž  zde byl vybudován 
také chodník v šíři 1,5 m. Reprodukční 
pořizovací hodnota mostu dosahuje skoro
1,5 milionu Kč. 

Na silnici č. 11 (od Šumperka na 
Chromeč) jsou ještě další mosty. Mlýnský 
náhon přemosťuje  u chromečského mlýna  
most č. 11-087. Ten byl postaven v r. 1883
a v r. 1977 zrekonstruován. Dále je to most
č. 11-088 postavený v r. 1979 a opravený 
v roce 1998, který přemosťuje záplavami 
ohrožené území za železniční tratí u chro-
mečského nádraží. U Nealka přemosťuje 
Vitonínský potok most č. 11-090.

U bludovského mlýna na silnici č. 44 
(od zámku na Postřelmov) most č. 44-026 
přemosťuje mlýnský náhon (foto č. 6), vybu-
dovaný v r. 1883. Je nejstarším bludovským 
mostem. 

Posledními mosty, které má v Bludově 
ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
správa Olomouc, je most č. 44-025 pře-
mosťující mlýnský odpad  a most č. 44-028 

u bludovského mlýna přes Vitonínský potok 
z  r. 1962. 

Dále je  v Budově ještě celá řada dal-
ších menších mostů,  které má ve správě 
naše obec. Přemosťují Vitonín - Vitonínský 
potok, pramenící u Radomilova (Vitonínský 
pramen). Přitéká do Bludova od Vlčího dolu 
a za Bludovem se  u Sudkova vlévá do Mo-
ravy. Dále je to Vesník - Bludovský potok, 
který  pramení pod Chocholíkem (Juřinova 
studánka), přitéká z horního konce  a za Blu-
dovem vtéká do Vitonína. 

Přes Vesník  jsou to např. tři mosty 
z ulice  8. května na Špalkovu, postavené
v r. 1965 a 1975, a most z ulice  K Zámečku 
do ulice  V Potokách, který je z roku 1987.

Přes Vitonín je to například lávka od Ne-
alka na Kroupovu ulici  z roku 1985 a most
č. 01119-1 na silnici směrem k Bohutínu 
u odbočky na Vlčí důl.  U ostatních  mos-
tů, které v Bludově najdete, například most 
v ulici Vitonínské, V Potokách a jinde, se 
mi nepodařilo zjistit ani jejich označení, ani 
správce.  

Řeku Moravu má ve své správě Povodí 
Moravy, státní podnik Brno a správcem na-
šich dvou potoků je Zemědělská vodohospo-
dářská správa Brno, pracoviště Šumperk.

Za informace děkuji Ing. R. Bednářovi, 
řediteli Správy a údržby silnic v Šumperku.

Jarmila Divišová
Foto (č.1-3) V. Soural, 1945

Vyhozený most u bludovského mlýna 1945 Vyhozený most u bludovského mlýna 1945

Vyhozený most u Chromče 1945 Most u bludovského mlýna

Most u Chromče Přemostění náhonu u bludovského mlýna

21
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VZPOMÍNÁME...
Květen bývá už tradičně měsícem různých setkání. 
Tyto záběry zachycují srazy jubilantů  v osmdesátých letech 
minulého století.  

KROUPOVA ULICE
Víte, která ulice v Bludově je Kroupova a po kom se tak 

jmenuje?
Zeptala jsem se na to několika obyvatel této ulice. V drtivé 

většině buď neměli tušení vůbec, nebo měli informace zcela 
mylné. Jméno Bohumila Kroupy, po kterém je ulice pojmenována, 
dnes už neříká téměř nikomu nic. 

Přesně před 50 roky, dne 1. června 1953, při zajišťování po-
dezřelých osob zdržujících se u Bludova na Trhovici, byl postřelen 
člen lidové milice ze Šumperka, Bohumil Kroupa, který při pře-
vozu do nemocnice v Šumperku zemřel. Podezřelým osobám se 
přitom podařilo uniknouti. Jednalo se o trojici polských mladíků, 
kteří utíkali z komunistické země do svobodného Rakouska. 

J. Divišová

Přehled spolků a zájmových organizací v Bludově
DĚTSKÉ ORGANIZACE
l Pionýrská skupina:    počet členů 46, klubovna v areálu mateřské 

školy. Založena v r. 1949, sdružuje děti od 6 do 15 let do oddílů, 
kde se věnují zájmové činnosti, a ostatní členy nad 15 let. 

l Junák - svaz skautů a skautek:  počet členů 61, klubovna v zahra-
dě za Pensionem. Založen v r. 1919, činnost několikrát přerušena, 
v r. 1990  potřetí obnovena. Podpora rozvoje osobnosti dětí a mla-
dých lidí, jejich mravních, sociálních, tělesných a intelektuálních 
schopností.  

l Dětský tábornický oddíl Delaware:  počet členů 26 a 7-8 exter-
ních, klubovna na ul. J. Žižky. Založen v r. 1994. Výchova správ-
ného občana a   jeho charakteru, ochrana přírody.

KULTURNÍ ORGANIZACE
l Dechová hudba Bludověnka Holba Band: počet členů 16, zkouší 

v kulturním domě, vystupují na výstavách, kladení věnců aj., 
pořádají přehlídky harmonikářů, kácení máje. DH založena ve
30. letech min. století, současná činnost od února 1999. 

l Pěvecký sbor Canzonetta:  počet členů 20, zkouší v mateřské 
škole, věnují se hudbě z období baroka, vystupují na vánočních 

a  adventních koncertech aj. akcích,  pořádají Festival Fr. Pavlů. 
Založen v r. 1991.

l Divadelní ochotnický soubor „Blud v Tyátru“:  počet členů 15, 
zkouší v kult. domě, vystupují s divadelním představením,  pořá-
dají „Slety čarodějnic“.Založen v r. 2001.

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 
l Sbor dobrovolných hasičů Bludov: počet členů 163 (88 mužů, 

50 žen, 25 dorostenců). Sídlo -  Požární zbrojnice. Činnost  zása-
hové  jednotky, spolupráce s ostatními sbory,  prezentace v soutě-
žích v rámci okresu i  republiky.

 Založen v r. 1879. V r. 1981 vybudován Požární areál a požární 
zbrojnice. 

l Český zahrádkářský svaz ZO Bludov:  96 členů, pořádají výstavy, 
zájezdy, přednášky. Založen v r. 1964.

l Český svaz chovatelů:  počet členů 22 dospělých a 15 dětí (krou-
žek mladých chovatelů  v kulturním domě), uplatňování plemenář-
ské práce v chovu drobného zvířectva, pořádají výstavy. Založen
v r. 1961, po několikaleté stagnaci se v r. 1998 práce znovu  oživila.

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.
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l Myslivecké sdružení Hubert Bludov: 36 členů,sídlo  v  „Myslivec-
ké chatě“, odstřely zvěře, péče o zvěř, zkoušky psů. Původní mysli-
vecké sdružení zrušeno v r. 1991 a ustaveno nové sdružení Hubert.

l Český svaz ochranců přírody ZO Bludov:  9 členů, ochrana příro-
dy, oprava parku. Založen v r. 1982.

l Český svaz včelařů:  14 členů (Bludov a Chromeč). Sdružuje
a podporuje chovatele včel, zásobuje občany medem. Založen 
v r. 1919.

l Vlastivědný  spolek Bludov: přispívá k poznání minulosti obce 
a zlepšení vzhledu obce, má 4 sekce -  historická, přírodovědná, 
okrašlovací a ovocnářská. Založen v r. 1996.

TĚLOVÝCHOVNÉ ORGANIZACE 

l Tělovýchovná jednota Sokol Bludov:  368 členů včetně fotbalistů, 
centrum v sokolovně, sdružují jednotlivé sportovní odvětví (fot-
bal, stolní tenis, volejbal,  Česká asociace - sport pro všechny, 
rekreační sporty,  Perpo aj.) Zapojení mládeže a všech příznivců 
sportu do sportovní  činnosti.  Založen v r. 1897.

m Oddíl kopané: 104 členů, trénují na fotbalovém hřišti, sdružují zá-
jemce o fotbal od nejmenších až po seniory, pro veřejnost pořádají 
sportovní utkání. Založen v r. 1933.

m Perpo:  20 členů, oddíl vytrvalostních sportů (cyklistika, lyžování, 
běh) - pořádají závody. Založen v r. 1994.

l Skupina přátel historie a šermu“Páni z Bludova“: 8 členů, zkouší 
v sokolovně, historické akce, programy, výstavy, různá vystoupe-
ní (nejčastěji na Sovinci).  Založena v r. 2000.

l Skupina historického šermu Barbaři:   7 členů, zkouší v kultur-
ním domě. Vystupují na různých akcích s uceleným programem 
a ukázkami soubojů, zbraní- věnují se historickému šermu. Zalo-
žena v r. 1991.

l Billiard Club Bludov: 12 členů, klubovna v kulturním domě, 
billiard pro veřejnost, organizují turnaje pro veřejnost, účast na 
soutěžích. Založen v r. 1998.

Nadace Karla staršího ze Žerotína 
pro obnovu kulturních památek v obci Bludov má 12 členů. Účelem 
je podpora záchrany, obnovy a využití movitých i nemovitých památ-
kově hodnotných objektů. Založena v r. 1991.

Politické strany    (kandidující do voleb v r. 2002)
r Občanská demokratická strana
r Komunistická strana Čech a Moravy
r Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
r Strana zelených
r Česká strana sociálně demokratická

Vedle těchto organizací v Bludově existovaly ještě další (Český 
svaz žen, Český červený kříž aj.), svou činnost však  ukončily již  
v dřívějších letech. Podrobné informace o jednotlivých spolcích 
a organizacích můžete získat také prostřednictvím bludovských 
internetových stránek.

Zpracováno na základě podkladů od jednotlivých organizací 
a skupin. (v r. 2002).

 Jarmila Divišová

Proč jsem nebyl na slavnost-
ním kladení věnců
Dobrovolně a veřejně se přiznávám, 
že jsem ani letos na slavnostním kla-
dení věnců u Pomníku padlých nebyl.
S důvody, proč bych tam měl jít, které 
vyjmenoval v minulém čísle Bludovanu 
PhDr. Balík, nelze nesouhlasit. Beze-
sporu těmto lidem mnoho dlužíme. Ne 
všichni však máme potřebu prezentovat 
svou úctu k nim v někým daný moment 
(i když vím, že pro spoustu lidí je ne-
překonatelný pojem „výročí“) a tak, aby 
to viděli ostatní. Jistě nejen já o válce 
(nejen druhé světové) a jejich obětech 
nepřemýšlím každý den, ale občas 
padne slovo i na toto téma nebo mi jej 
připomene televize atd.
Zvláštní výzva pro členy bludovských 
spolků, že by se obzvláště oni měli zú-
častnit, protože jim obec z podpůrných 
programů hradí část nákladů na jejich 
činnost, je podle mého názoru nešťast-
ná a do článku vůbec nepatří. (I když 
pro některé spolky a sportovní oddíly 
by vzhledem k jejich dotacím mohla 
být účast opravdu povinná, zatímco těm 
nevyvoleným by nepomohl ani vlastní 
věnec.) Jsem přesvědčen, že obec je tu 
pro občany a to, co dělá pro ty, kterým 
nestačí jen návštěva restaurací a sledo-
vání TV Nova, není žádná milost, ale 
v některých případech třeba i laciná 
reklama a propagace obce.

Josef Komenda

Hudební festival Františka Pavlů v Bludově
Komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta Bludov pořádá letos již 4. ročník přehlídky amatérských pě-

veckých sborů a komorních souborů k poctě bludovského učitele, varhaníka a organizátora hudebního života 
Františka Pavlů.

Pořádající domácí komorní sbor byl založen v r. 1991, jeho repertoár je zaměřen především na barokní 
hudbu. Od r. 2000, kdy se uskutečnil 1. ročník, se tohoto festivalu zúčastnilo 15 amatérských sborů a souborů 
z Moravy i Čech.

Letos se zúčastní vedle domácího sboru také Smíšený pěvecký sbor z Uničova, Musica gloria z Rapotína 
(rodinný kvartet se zaměřením především na středověkou, renesanční a barokní hudbu využívá v doprovodu 
nástroje, jako např. kravské rohy, kamzičí růžky, píšt‘alu s bordunou s měchuřinou, dobové flétny, dobový 
buben, píšťalku z kosti apod.), Smíšený pěvecký sbor severomoravských učitelů a učitelek ze Zábřeha, Pavla 
Hilšerová - obor zpěv, Janáčkova konzervatoř Ostrava, Šárka Hlochová - obor zpěv, Pražská konzervatoř
a Jitka Zejdová - klavír, JAMU Brno. Všichni účinkující zakončí koncertní přehlídku společným vystoupením.

Jménem pořádajícího pěveckého sboru Canzonetta Bludov dovoluji si těmito řádky pozvat všechny pří-
znivce hudby na 4. ročník hudebního festivalu Františka Pavlů v sobotu 7. června 2003 v 16 hodin do kostela 
sv. Jiří v Bludově.

Irena Sedláčková

Předposlední koncert  sezóny 2002/2003
Kruh přátel hudby v Bludově rozvinul jarní šňůru koncertů, mezi nimiž vynikl jeden - houslový koncert 

mladých adeptek tohoto umění, Marie Fuxové - housle a Ester Godovské-  doprovodný klavír. Konal se
29. dubna 2003  v koncertním sále bludovského zámku za mimořádného zájmu zdejšího publika. Obě inter-
pretky jsou absolventkami Ostravské  konzervatoře a Marie Fuxová  nyní studuje ve 2. ročníku  AMU v Praze.
Při její píli,a jak jsme mohli i slyšet, při perfektně předvedeném koncertu, není divu, že se přihlásila do meziná-
rodní soutěže Pražského jara umělců do 30 let. V Bludově předvedla část svého soutěžního  programu.

První ukázkou bylo dílo W. A. Mozarta, zahrané v ryzí mozartovské klasice, druhá obsahovala citově 
zabarvenou, srdeční muziku J. Suka. Pak následovalo dílo N. Paganiniho - La Campagnella - zvonkové rondo. 
Je to mimořádně těžká skladba a záleží jen na houslistovi, jakým způsobem kus cítí a jak ho zahraje. Zvláště 
složitá je pro studenty, protože dílo vyžaduje mimořádnou technickou vyspělost. 

V poslední části koncertu zazněla 2. a 3. věta  D dur L. v. Bethovena - hudebního myslitele. Toto dílo má 
mnoho úskalí a obvykle ho hrávají vynikající houslisté. S vtipem a radostí nad dokonalým souzněním člověka
a hudby bylo zahráno oběma umělkyněmi. 

 Magda Lapčíková
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Vážení občané,

tak jako  před  loňskými  parlamentními  
volbami se  místní  organizace  ČSSD obrací 
na  každého občana  naší obce, aby se zú-
častnil referenda o vstupu ČR do Evropské 
unie. Rozhoduje  každý hlas a pro naší zemi 
je důležité, aby referendum ukázalo,jakou  
budoucnost  si  přejeme. 

Naše  kampaň je zaměřená  na  společ-
nost jako celek, nikoliv pouze na komunikaci
s dobře organizovanými zájmovými skupina-
mi. To předpokládá si uvědomit i úskalí, kte-
ré s  sebou  může vstup do EU  přinést.Vedle  
funkčního sociálního  modelu je  nutné, aby  
naši  občané  věděli,  že politicky integrova-
ná Evropa bude schopna účinně čelit vnějším 
i vnitřním rizikům, na které  jednotlivé  člen-
ské státy   Unie  nestačí. Do   EU   nevstu-
pujeme  kvůli   přání a  potřebám  někoho  
jiného,  ale  výlučně   sami   pro sebe.

Chceme, aby byla naše země vyspělá 
svou ekonomikou, svým životním  prostředím
i sociálními   jistotami. Dosáhnout toho ne-
lze bez evropské integrace. Uvedený důvod

k  ní  měly  i  zakládající  země.  Je  tedy  hru-
bou chybou úředníků a některých  politiků,  
zdůvodňují-li některá dočasně nepopulární 
opatření jakousi vůlí Evropské unie. Zájmy 
naší země prosadí spíše ten, kdo zná pro-
středí a ví, co je a není možné, než ten, kdo 
vytlouká z kritiky Evropské  unie politický  
kapitál.  Sociální  demokracie  má  v  Evrop-
ském   parlamentu  i  v  členských   zemích 
opravdové partnery, kteří již nejednou proká-
zali, že jsou  našimi  přáteli. 

Co přinese vstup do EU obyčejnému 
člověku v oblasti životní úrovně?  Unie  
sama zvýšení nákladů  nespustí. Vše závisí 
na  úrovni hospodářství. To prozatím v každé 
zemi, která do EU vstoupila, rostlo a s ním 
i životní úroveň. Sociální  stát je funkční  jen 
tam, kde je hospodářství na vysoké  techno-
logické  úrovni. 

Další obava - Evropský byrokrat,  úřed-
ník v  Bruselu diktuje, co máme dělat,  aniž  
by  znal  naše  starosti.  Úředníci  v  Bruselu  
slouží k vykonávání  politické  vůle člen-
ských zemí. Co  dohodneme,  oni   zajistí. 
Obraz  úředníka  je  někdy  zkreslován,  ev-
ropští  úředníci  musí  být však kontrolováni, 
jako kdekoliv jinde.V EU rozhoduje rada, 
kde zasedají zástupci vlád členských zemí. 
Ty si volíme  běžně  ve  volbách  a  budeme  
muset  zvažovat,  co  nám  ten  nebo  onen   
politik skutečně vyjedná. O evropských 
zákonech spolurozhoduje Evropský par-
lament, jehož zástupce si zvolíme přímo. 
Bude jich  jen   24,  a tak bude velmi dobře 

vidět, kdo tam bude skutečně pracovat a kdo 
exhibovat.

Kritika vyjednaných  podmínek  ze stra-
ny ODS je tedy účelová. ČR přistoupením 
jen získá. ČSSD si myslí, že nestačí volné 
obchodování, že musíme společně  čelit  i  ri-
zikům,  jako  je  organizovaný   mezinárodní  
zločin,  ochrana  investic,  ochrana  přírody  
i prosazování společných zájmů ve světě. 

Mají komunisté pravdu, když chtějí od-
dálit  vstup ve  prospěch  sociálně slabších?

Komunisté stále s nostalgií vzpomínají 
na dobu, kdy naše země byla izolována  
od nejvyspělejších  států Evropy. Sociálně 
slabší vrstvy obyvatel  nebudou  spaseny  
izolací.  Jediným řešením je fungující hospo-
dářství a stabilita prostředí. Abychom mohli 
vyvážet, musíme být součástí ekonomického 
prostoru Evropské unie. 

Jaké má Unie zápory? Každé lidské  dílo  
má  nedokonalosti. Ne všechny záměry se  
podaří   uskutečnit tak, jak  se předpoklá-
dalo. Je však  třeba vědět, že bez  Evropské 
unie bychom byli všichni slabí a vystaveni 
daleko většímu tlaku z ostatních částí světa. 
Raději drobné dílčí problémy než izolace 
a zranitelnost.

Místní organizace ČSSD v Bludově 
pevně věří, že nebude jediného občana, který 
nepůjde k volbám a že každý občan přispěje 
k vítězství rozumné myšlenky a správného 
rozhodnutí.

MO  ČSSD  Bludov
J. Kacar

Proč je dobré jít hlasovat v referendu o vstupu 
do Evropské unie
Za posledních třináct let prošla naše země 
vpravdě historickým vývojem. Koho by ještě
v létě 1989 napadlo, že se za necelých čtrnáct let 
budeme přít o to, zda naše země spolu s mnoha 
tehdy ještě neexistujícími státy má či nemá 
přistoupit k Evropským společenstvím. Koho 
by napadlo, že bychom o takové věci mohli do-
konce sami přímo rozhodovat prostřednictvím 
tehdy ještě takřka neznámého slova - „referen-
da“. Koho by napadalo, že budeme moci volně 
diskutovat o přítomnosti vojsk cizí země na 
našem území, aniž by nám přitom hrozil kriminál 
či v lepším případě existenční problémy. Díky za 
obrovskou změnu, která proběhla. 

Odpovědnost
Demokracie ovšem s sebou přináší také jednu 

neskutečně závažnou věc - a tou je odpovědnost. 
Odpovědnost, kterou máme nejenom za sebe, ale 
také za svou obec, za svůj kraj, za svou zemi. Odpo-
vědnost, kterou ze sebe nemůžeme shodit. 

Tuto zodpovědnost si uvědomujeme pokaž-
dé, když volíme. A tato odpovědnost na nás leží 
i nyní, kdy máme rozhodnout o tom, zda naše 
země spojí dále své osudy s Evropskou unií.
Je to velké, závažné a těžké rozhodnutí. O to těžší, 
že málokdo z nás je schopen dohlédnout dosah 

svého souhlasu či nesouhlasu. Zřejmě nikdo z nás 
nepřečetl celou přístupovou smlouvu, kterou budeme
v referendu schvalovat - vždyť má více než 5.000 
stran. Nikdo z nás nepřečetl celý právní řád Evrop-
ských společenství, který v této chvíli obsahuje cca 
95.000 stran textu. Musíme se tedy spolehnout na 
vlastní rozum a na to, co o evropské integraci pře-
čteme. Jednoznačná slova o svobodě a nesvobodě, 
blahobytu a bídě, míru a válce zde neplatí.

Nic není rozhodnuto
Mnohý z nás si možná řekne - už je všechno 

rozhodnuto, i bez nás. Není! Nic není rozhodnuto. 
Teprve souhlas či nesouhlas vyjádřený v referen-
du potvrdí či vyvrátí nás vstup. Ani fakt, že už je 
vše předjednáno, nic neznamená. Norsko stálo 
v rozmezí dvaadvaceti let (1972 - 1994) dvakrát 
v totožné situaci, jako my. Všechno bylo dojed-
náno, přístupová smlouva podepsána, čekalo se 
pouze na souhlas občanů v referendu. A Norové 
dvakrát odmítli (byť těsně, ale přesto odmítli) 
vstoupit. Dodnes tak členy EU nejsou.

Nenechte za sebe rozhodovat 
jiné!

Vstup do Evropské unie je vpravdě historic-
kým krokem. Budeme o něm budou rozhodovat 

v pátek 13. a v sobotu 14. června. V případě 
neúspěchu referenda bude možné jej opakovat 
nejdříve za dva roky. 

Vstup do EU je zcela odlišnou událostí než 
vstup do NATO, i proto je dobře, že bude „posvě-
ceno“ referendem, mimochodem úplně prvním 
v českých dějinách. Na jednu misku vah bude 
položena skutečnost vzdání se zřejmě podstatné 
části státní suverenity, na druhou misku vah mož-
nost podílet se na budování nejambicióznějšího 
evropského projektu od dob císaře Oty III. a pa-
peže Silvestra II. Argumenty příznivců i odpůrců 
se zdají snadno zpochybnitelné či vyvratitelné. 
Otázka vstupu je velmi složitá a záleží na každém 
z občanů, jak sám zváží výhody a nevýhody. 
Obojích je hodně. 

Ten, kdo hlasovat nepřijde, nebude mít kvůli 
tomu problémy, jako ještě v nedávné době. Ale 
sám se vzdá vlastní odpovědnosti a přehodí ji na 
druhé. Nechá za sebe rozhodovat jiné. 

Nedopusťme to. Rozhodujme sami za 
sebe. Přijďme v co největším počtu 
k referendu a hlasujme „Ano“ nebo 
„Ne“. Nehlasovat je zbabělost.

PhDr. Stanislav Balík 
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RŮZNÉ

Zúčastnil jsem se zasedání květnového 
zastupitelstva a rozhodl jsem se, že musím 
napsat svůj názor na projednávanou proble-
matiku naší obce. Při výkladu Ing. Baslera o 
rozdělení lesa Stráň jsem  nabyl  dojmu,  že  je  
potřeba co nejrychleji  rozdělit  majetek Morn-
steinů a obce, nejen lesa, aby si každý  hospo-
dařil na svém. Určitě  majetek  Mornsteinů je 
velkosáhlý a na údržbu tohoto  majetku  nema-
jí  Mornsteinovi  fi nanční  zázemí. 

Ke  schválení  žádostí z podpůrných pro-
gramů,  jak to vidím já, se musí přistupovat 
opravdu zodpovědně, ne jak Komise školská 
a kulturní, která nadělala  škrtů  bez  hlubšího 
prošetření a uvážení. Na zasedání  vystoupil 
pan Andrle, že do návrhu o příspěvek dal tu 
nejnižší částku a ještě mu byla pokrácena. 
Tady by bylo na místě, aby takové organizace 
nebo spolky byly upřednostněny a Komise 
školská a kulturní, by si měla uvědomit, že 
takových hloupých Andrlů (Zdenku, promiň 
mi to) se tak hned nenajde, který nechá tak 
velký prostor ve svém soukromém životě pro 
výchovu mladých stolních tenistů, mnohdy 

Jak to vidím já reprezentantů nejen naší obce, ale i bývalého 
okresu, a to vše za nulovou peněžní náhradu. 
Každý jiný by si to nechal v dnešním tržním 
hospodářství zaplatit.

Já jsem toho názoru, že je daleko lepší 
investice do výchovy mládeže, ať je to sport 
nebo jiné zájmové kroužky, jak daleko větší 
částky uvolňovat na protidrogová opatření.

K problematice stezky Dolní konec- 
Agrega. Já žiji v Bludově 62 roků a v létech 
1947-1955 jsem touto cestičkou nejdříve cho-
dil a později jezdil na kole do školy. Cestou 
jsem pozdravil hospodáře, kteří už pracovali 
na svých polích a zahradách, ať to byli Zatlou-
kalovi, Kašparovi a jiní, a dnes se zdráháme 
tuto stezku obnovit, když už to neudělali ko-
munisté. Dnešní provoz na komunikaci Dolní 
konec- Zámek je veliký a životu nebezpečný 
pro malé děti a starší občany, kteří nemají 
takový přehled a orientaci. Jezdí tu cyklisté po 
chodnících a nakonec nebezpečná křižovatka 
u Zámku, kde řidiči omezenou rychlost na 40 
km vůbec nedodržují. Ptám se; máme právo 
vystavovat tyto děti a staré občany tomuto ne-
bezpečí nebo ať se pohybují v daleko zdravěj-
ším prostředí? Co tomu říká Komise životního 
prostředí? Nic nevyřeší ani obchvat, který ne-

bude ani za 15 let. Dále se ptám těch majitelů 
pozemků, kolik majetku by jim ubylo, když by 
odprodali 3 m široký a jak je pozemek dlouhý 
neumím přečíst. Dokážeme hodnoty zdraví
a lidského porozumění povznést nad peníze 
a majetek? 

Nakonec prodej zahradnictví. Zasedání 
hodně prodloužilo vzájemné napadání pana 
Balíka a paní Balharové. Můj osobní názor: 
dceřiná společnost OÚ s.r.o. bez dozorčí 
rady nemůže být životuschopná. Pan Ing. 
Ječmínek, jak uvedl na zasedání, nabídl OÚ 
odkoupení zahradnictví. Na místě by postavil 
zahradnictví s nejmodernější technikou. Tato 
nabídka by po pečlivém prošetření všech po-
drobností neměla být promarněna, popřípadě 
velmi kvalitními smlouvami přijata. Mně jako 
občanu této obce nezáleží jestli to bude stavět 
Ing. Mornstein nebo Ing. Ječmínek, ale zas 
bude Bludov o něco hezčí, přiláká návštěv-
níky, budou mít lepší tržby obchodníci. Můj 
osobní názor je, ať pan Ing. Ječmínek postaví 
zahradnictví a pan Ing. Mornstein opraví zá-
mek, ať se máme čím chlubit a jistě to přinese 
dobrý příjem pro obecní pokladnu. 

Tak to vidím já.
Jan Kacar

NEUVAŽUJETE O DOVOLENÉ, ALE PŘESTO BYSTE 
CHTĚLI UDĚLAT NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ?

Kontakt každý den od 7 do 19 hod. na recepci na tel. č. 583 301 211

Pamatujte, že i malá změna může přinést obrovský efekt!!!

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ BLUDOV MOHOU BÝT PRO VÁS IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM

l Požádejte svého lékaře o příspěvkovou 
lázeňskou léčbu hrazenou pojišťovnou.

l Nabízíme prázdninové slevy 10-30% na 
procedury dle vašeho výběru.

l 5denní program procedur zaměřený na 
bolestivé stavy kloubů, páteře a šlach.

l 5 denní program procedur zaměřený na očistu těla a 
redukci váhy.

Program obsahuje:
m Přednášku lékaře a seznámení s programem
m Hydro-colon-terapii
m Suché uhličité zábaly
m Infrasaunu
m Redor, myostymulátor
m Plavání a cvičení v bazénu
m Individuálně zpracovaný jídelníček lékařem

REHABILITAČNÍ CENTRUM DETOXIKAČNÍ CENTRUM

Místní  informační středisko 
- Kulturní dům Bludov
nabízí zájemcům o práci s po-
čítačem a internetem pomoc
a radu. Nabízíme pomoc a radu
i těm, kteří nemají dosud s počíta-
čem žádné zkušenosti. 

Otevřeno máme v pracovní dny od 
10:00 do 12:00 hodin, v pondělí do 
16:00 a ve čtvrtek do 17:00 hodin. 
Cena za půl hodiny je 15,- Kč.

Provádíme také kopírování formá-
tů A3 a A4. Cena za jednostranný 
formát  A4 je 1,50 Kč, oboustran-
ný 2,- Kč, za jednostranně A3 je 
to 2,50 Kč a oboustranně 4,- Kč.

Dále připomínám, že máme v pro-
deji různé upomínkové předměty 
(pohlednice, trička, mapy, kera-
mické znaky Bludova, řadu no-
vých zajímavých upomínkových 
předmětů z bludovitu, knihy, dále 
propagační materiály Země děda 
Praděda) a nově i odznak se zna-
kem Bludova za 25,- Kč. 

J.Di.
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BELLE Kosmetické studio
Při první návštěvě 50% sleva

KD BLUDOV

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ KOSMETIČKA BOHUSLAVA PROKOPOVÁ

OTEVŘENO OD 12. 6. 2003
Pracovní doba: Po-Pá: 14-18 hod. (18-20 hod. dle objednávek) •  So: dle objednávek

Tel: 777 270 576
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Informace pro rodiče handicapovaných dětí

Dětské centrum-ústav sociální péče 
pro mládež Vikýřovice

„Vikýřovice 224, 788 13, tel.: 583 214 543, 
e-mail: dc_vikyrovice@cmail.cz

Dětské centrum-ústav sociální péče pro mládež se nachází v obci 
Vikýřovice (u bývalé STS). Provoz zařízení byl zahájen 23. 3. 1981 
s kapacitou 20 děti na denní pobyt a 20 dětí na týdenní pobyt. Jedná 
se o specifi cké zařízení určené pro mentálně retardované děti, kde jsou 
všechny předpoklady k zajištění výchovné a vzdělávací činnosti těchto 
dětí. Zařízení je koedukační pro chlapce a děvčata od 3 let do 26 a více 
let s postižením intelektových funkcí lehkého a středního stupně na denní 
a týdenní pobyt.

Od 1. 1. 2003 se zřizovatelem Dětského centra, - ústavu sociální 
péče pro mládež stal Krajský úřad Olomouckého kraje a zařízení se stalo 
příspěvkovou organizací.

Dětské centrum - ÚSP pro mládež je nejen svým vybavením, ale 
i stylem práce s postiženými dětmi zařízením „rodinného typu“, ve 
kterém vše slouží k překonání vztahových a komunikačních bariér 
dětí. V současné době zabezpečuje zařízení denní pobyt pro 18 dětí a 
týdenní pobyt pro 15 dětí. Základem DC-ÚSP je zajišťování výchovy 
a vzdělávání mentálně retardovaných dětí. Cílem je pomáhat rodinám s 
handicapovanými dětmi, aby rodičům byla usnadněna péče o ně při za-
chování přirozeného sociálního prostředí. S ohledem na postižení děti se 
jedná zejména o nácvik sebeobsluhy, vypěstování hygienických návyků, 
rozvíjení všech smyslů, výchovy řeči včetně individuální logopedické 
péče a pohybových návyků a rovněž zácvik k jednoduchým pracím dle 
schopnosti a zdravotního stavu dětí. K tomuto účelu jsou v objektu zříze-
ny dílny, a to keramická, šicí a tkalcovská. Vybavenost těchto dílen je na 
velmi dobré úrovni a odpovídá pedagogickým i zdravotnickým směrni-
cím a zásadám. Ke sportovnímu vyžití a rozvíjení pohybové činnosti dětí 
jsou v areálu Dětského centra instalovány prolézačky, houpačky, stůl na 
stolní tenis a otevřený bazén. Rovněž zde lze hrát míčové hry.

Od 1. 9. 1997 byla v DC-ÚSP zřízena třída pomocné školy. Jedná se 
o pracoviště ZvŠ Šumperk, kde vykonává pedagogickou činnost učitelka 
-ZvŠ Šumperk. Děti se zde učí v souladu se vzdělávacím programem 
pro pomocné školy. Dětí a mládež, nezařazené do Pomocné školy, se v 
zařízení učí základům psaní, čtení a počítání (TRIVIUM) a jsou vedeny 
tak, aby získaly nejzákladnější vzdělání. Aktuálním úkolem je umožnit 
vzdělání i dětem, které byly osvobozeny od školní docházky.

Veškeré informace zájemcům o pobyt jejich dětí v našem zařízení podáme 
na výše uvedeném čísle, případně e-mailové adrese a po dohodě umožní-
me i prohlídku celého zařízení.

v osobním vlastnictví
+ garáž v Bludově, ul. Školní

(k dispozici je sklep, zahrádka).

Tel.: 583 238 427

PRODÁM BYT 3+1 
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VÝBĚROVÝ SECONDHAND

„POD SCHŮDKY“
(pod smíšeným zbožím firmy URBAN)

Otevřeno  Po-Pá
 8:00-12:00
 13:00-16:00

r PVC ubrusy, zástěry 
r Galanterie 
r Textilní zboží 
r Ponožky

- placená reklama -

Hrad Sovinec
srdečně zve 7. a 8. června 2003 na

OMYL VELKÉHO MÁGA
Zábavný celodenní program ke Dni dětí, ve kterém se představí  

kejklíři, klaun, kouzelník, komedianti, tanečníci a šermíři.

Uvidíte:
t Práskání bičem, skákání přes švihadla a vrhače nožů
t Myší závody, žonglování a chůze na chůdách
t Ohňová show, kejklování a plivači ohně
t Gotické a renesanční šermířské skupiny
t Pohádkové a divadelní představení 

Pro děti jsou připraveny hry a soutěže.

Prvních 15 dětí  obdrží zvláštní odměnu.

Hrad bude otevřen od 9:00 do 18:00 hodin.
ZA SLABÉHO DEŠTĚ PROGRAM POD STŘECHOU.

V sobotu 7. 6. od 19:00 hodin

PUTOVÁNÍ POHÁDKOVÝM HRADEM
Večerní prohlídky hradu s nevšední podívanou

(doporučujeme se informovat a rezervovat vstupenky na
tel. 777 20 50 29 nebo v průběhu soboty v pokladně hradu)

Hrad Sovinec leží mezi Rýmařovem, Uničovem 
a Šternberkem 3 km nad obcí Paseka.

Bližší informace na  www.sovinec.cz nebo 
Purkrabí Mlok tel. č.  777 20 50 29

ZO ČZS Bludov
Jede v sobotu 28. 6. 2003, do oblasti Českomoravské vrchoviny.

Kdo má zájem jet s námi, přihlásí se do 15. června u předsedy 
ZO ČZS, p. Sokolové a zaplatí zálohu 130 Kč. 

Cena zájezdu 270 Kč
Odjezd od kulturního domu ve 4 hod.

TELČ - historické město
DUKOVANY - exkurze v elektrárně
HROTOVICE - DALEŠICE - vodní nádrž.

PRODEJE v kulturním domě

Po  9. 6. St  25. 6. Po  30. 6.

UPOZORNĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BLUDOV
3. 6. 2003 od 8:00 do 15:00 hodin
Poslední termín zápisu dětí do Mateřské školy Bludov na školní 
rok 2003/2004 k docházce celodenní, polodenní, na 5 dnů v měsíci 
pro děti matek na mateřské dovolené.
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OBRAZOVÉ NOVINY Foto J. Divišová

Maškarní 
dětský karneval
16. 2. 2003

Slet čarodějnic
30. 4. 2003 - Vlčí důl

Žákovská akademie
2. 5. 2003 - zámek

Výstava - Středověk
duben 2003 
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Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. června.
Správné znění tajenky z minulého Bludovanu: 

1. dolním dvoře  2. taneční sál

Vylosováni byli:

1. cena (tričko se znakem obce) – M. Janíčková

2. cena (tričko se znakem Kartotisku) – L. Vojteková

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Josef Václav Barnet

Na přelomu května a června se v Bludově uskuteční výstava rodáka J. V. Barneta.
Názvy dvou z jeho obrazů můžete vyluštit v dnešní křížovce.
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SPORTOVNÍ OZVĚNY

Bil l iard club Bludov
V květnu se dva naši reprezentanti v Praze zúčastnili baráže 

o extraligu. Josef Komenda v osmičce a Martin Heděnec
v devítce. Soupeři z celé republiky byli opět silní, a tak oba skončili 
ve svých skupinách na šestém místě a postup do fi nálového dne jim 
tak unikl o jediné umístění.

V klubu nadále pokračuje turnajová série v oblíbeném snookeru 
(tato disciplína byla nedávno k vidění na Eurosportu, který přenášel 
turnaj o mistra světa). Po čtvrtém turnaji je pořadí následující:

I. II. III. IV. V. skore koef. celkem

1 J. Komenda Bludov 4 13 14 15 978:757 1.292 46

2 T. Komenda Šumperk 16 - 16 6 596:453 1.316 38

3 J. Kulil Bludov 12 4 6 9 657:614 1.070 31

4 M. Hroch Bludov 12 12 2 4 540:612 0.882 30

5 P. Vála Šumperk 6 - 12 11 486:418 1.163 29

6 L. Kunert Bludov 9 10 - 2 465:537 0.866 21

7 Č. Březina Bludov 2 - 10 - 266:317 0.839 12

8 I. Zela Rovensko - 6 4 - 241:405 0.595 10

9 J. Komendová Bludov - - 8 - 186:189 0.984 8

10 A. Špička Bludov - 2 - - 20:123 0.163 2

Došlo po uzávěrce

Možná jste se někdy vloni či předloni 
dočetli, že se konečně úspěšně podařilo 
vysadit bobra evropského do chráněné kra-
jinné oblasti Litovelské Pomoraví. Bobři se 
zde chvalitebně množí a je vidět, že to přece 
nemají u nás tak docela spočítáno.

Snímek, který si asi právě prohlížíte, 
by nebyl až zas tak zajímavý, kdyby nebyl 
vyfocen v katastru obce Bludov. To, že 
bobři podnikli tak dlouhou cestu z Litovel-
ského Pomoraví až k nám, lze považovat za 
obrovský úspěch všech ochránců přírody. 

Dokazuje to také, že řeka Morava není pře-
ce jenom tak znečištěná, jak se někdy říká. 
Vypadá to, že se těmto zvířátkům u nás daří. 
Důkazem toho je několik ohryzů, jak se říká 
ohryzaným stromům, kterých postupem času 
přibývá (bobři to dělají proto, aby se dostali 
k měkkým listům v koruně stromů). Uviděl 
jsem dokonce také dva skluzy, což je místo, 
kde bobři kloužou do vody. Doufejme, že 
u nás zůstanou

Jen tak dál, zvířátka chlupatá.
Miroslav Směšný Ohryz - strom ohryzaný bobrem

Dne 14. května 2003 pořádala Liga proti 
rakovině Květinový den. I přesto, že se konal 
již 7. ročník této charitativní sbírky, v Bludo-
vě vybíraly děti vůbec poprvé. A právě proto 
cítím, že je mou povinností všechny přispí-
vající, kteří neměli možnost přečíst si někte-
rý z plakátů nebo na ně nevybyl letáček, či 
kteří nevyslechli večerní TV zpravodajství, 
informovat o tom, na co vlastně přispěli.

Účelem této sbírky bylo získat fi nanční 
prostředky na nádorovou prevenci, na výcho-

vu k nekuřáctví, podporu činnosti členských 
organizací, rekondiční pobyty onkologic-
kých pacientů, podporu onkologického od-
borného tisku a onkologických výzkumných 
projektů.

Musím přiznat, že zpočátku jsem měla 
z konání sbírky v naší obci docela obavy.
O to více mě ale potěšilo pochopení a štěd-
rost vás - bludovských občanů. Je pěkné, že 
si i v dnešní době dokážeme vzpomenout na 
nemocné a postižené rakovinou.

Bobři už i v Bludově!

Bludovský Květinový den
Je pro mě tedy velkou radostí vám 

oznámit, že jsme letos v Bludově vybrali
7 315,50 Kč. 

Proto bych chtěla poděkovat všem těm, 
kteří si koupili žlutý kvítek a přispěli do 
kasičky. Také všem, kdo s námi jakkoli spo-
lupracovali na tomto dobrém díle, a hlavně 
skautkám z bludovského 1. oddílu Strážkyně 
přátelství, které peníze vybraly.     Děkuji!

Ivana Novotná ml., 
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov


