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Vážení spoluobčané,

 již řadu let se naše obec schází v předvečer státního 
svátku 28. října u pomníku bludovských občanů, padlých 
v obou světových válkách. Letos tomu bylo 85 let, kdy čtyři 
čeští a jeden slovenský politik vyhlásili vznik samostatné 
Československé republiky. 85 let trvá hodně dlouhý lidský 
život. Vždyť v Bludově  žije jen několik žen a mužů, 

společnost sama svobodně rozhodovat, kudy půjde dál. 
 Tehdy se zdálo, že nejlepší a nejjednodušší 
cestou bude navázat na to, co bylo v osmatřicátém 
roce přerušeno. Ne nadarmo se ale říká – nevstoupíš 
dvakrát do téže řeky. Doba je jiná, charakter 
společnosti je jiný. Nelze proto jednoduše přebírat
třičtvrtě století stará schémata a postupy. Přesto však 

narozených před rokem 1918.
 S tímto výročím souvisí i další
významný den. Výročí 11. listopadu
– výročí konce první světové války. 
Při pomyšlení na ni se nás dodnes 
zmocní hrůza. Obejděme si tento 
pomník a přečtěme si více než 100 
jmen padlých bludovských mužů. 
Budeme tak číst seznam takřka 
všech bludovských rodin počátku 
dvacátého století. Nebylo snad 
tehdy v naší obci člověka, jemuž by 
v zákopech kdesi na jihu, západě či 
východě nezůstal otec, syn, bratr, 
synovec, strýc či bratranec. Hrůza 
moderního věku tehdy dostoupila 
vrcholu. Pamatujme si proto a 
vštěpujme to svým potomkům – válka 
není kratochvíle. Válka se dotýká 
svým hrůzným prstem obyčejných, 
nevinných lidí, které do své ďábelské
hry vtahují mocní tohoto světa. Buďme před ní na 
pozoru, protože může znenadání přijít, sáhnout a brát.
 První prezident v roce 1918 vzniklého státu Tomáš 
Garrigue Masaryk vložil do základů nové republiky své 
myšlenky a názory. Chtěl pro svůj projekt alespoň padesát 
let „klidu na práci“.  Nestalo se. Dějiny tomu chtěly jinak. 
Nejprve přišel děs ze Západu, který vyvanul po šesti letech. 
A pak přišlo něco, před čím Masaryk varoval. Říkal: 
„Přijde-li do naší země komunismus, bude to, jako 
by se všechny kloaky s hnojem naráz vylily do ulic.“ 
Až za jedenapadesát let od Mnichova se mohla naše 

některé myšlenky zůstávají
nadčasové. Připomeňme si alespoň 
tu známou Masarykovu : Nebát 
se a nekrást. Jednoduchými slovy 
je zde řečeno mnoho důležitého 
i pro naši dobu. Vždyť i římský 
biskup Karol Wojtyla řekl před 
pětadvaceti lety jako první 
slova svého pontifikátu větu: 
Nebojte se! Zdvihněme tedy 
hlavy, nebojme se! Jen ten 
národ, který je sebevědomý, má 
budoucnost! A jen sebevědomý 
člověk a sebevědomá obec 
může mít odvážnou vizi 
vlastní budoucnosti. Při tom 
ale nezapomínejme na druhou 
část věty - nekrást. Mnoho lidí 
je sebevědomých, ale zároveň 
porušují základní pravidla 
lidského soužití tím, že si 

přivlastňují něco, co jim nepatří. Společnost zlodějů
však před sebou budoucnost nemá.
 Nakradený majetek nebývá požehnaný. Víme, že
viny rodičů a prarodičů bývají trestány až do čtvrtého 
kolene. Začněme tedy především každý sám u sebe. 
Chtějme ale také po státu, aby dělal to, co má. Aby byli
zločinci chytáni a trestáni spravedlivými tresty. Pak 
teprve dostojí celý národ náročnému prvorepublikovému
odkazu.

Ing. P. Ston - starosta
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

7. jednání Zastupitelstva obce Bludov
 Dne 29. 9. 2003 se v Kulturním domě od 18.00 do 22.00 hod.
uskutečnilo 7. jednání zastupitelstva obce Bludov. Zúčastnilo se
jej všech 15 členů obecního zastupitelstva. Zasedání zahájil a řídil 
starosta obce Ing. Pavel Ston. Zápis pořídil Ing. Jan Šaj a za
ověřovatele zápisu zastupitelstvo ustavilo Ing. Jana Baslera a
Davida Horáčka.

Komplexní pozemkové úpravy
 Jelikož se zasedání účastnili Ing. Zimmerman z Pozemkového úřadu, 
Ing. Sadílek a Ing. Střítezský z Agroprojektu Brno, zpracovatelé komplexních 
pozemkových úprav (KPÚ), byl předsunut bod týkající se jednoho 
problematického bodu KPÚ hned na začátek jednání. 
 Ing. Sadílek uvedl, že manželé Kacarovi (Palackého 470) nesouhlasí 
s pozemkem, který jim byl v rámci KPÚ přidělen. Žádají proto výměnu 
za jiný pozemek, který je ve spoluvlastnictví obce a Ing. Karla Mornsteina. 
Ing. Morstein však dá souhlas ke směně pouze v souvislosti s uskutečněním 
rozdělení společného majetku. 
 Následovala delší diskuse, v níž mj. Ing. Karel Janíček vznesl svůj názor, 
že pokud chce obec směnit pozemky, musí tento záměr nejprve zveřejnit na 
úřední desce, což odmítl JUDr. Josef Sedláček s tím, že to stačí 15 dnů před 
konáním zasedání zastupitelstva obce, které se bude zabývat samotnou 
směnou. Z diskuse následně vyplynulo, že  reálné rozdělení majetku 
spoluvlastníků bude možné až po skončení KPÚ, došlo zastupitelstvo obce k závěru, 
že obec souhlas ke směně může dát bez ohledu na podmínku 
spoluvlastníka a Ing.Mornstein může své stanovisko změnit kdykoliv. Souhlas 
s budoucí směnou dvou pozemků ležících v těsné blízkosti schválilo 
zastupitelstvo 8 hlasy (2 proti, 5 se zdrželo). Ing. Střítezský následně navrhl, 
že Agroprojekt připraví podklady pro reálné rozdělení společných pozemků  
Ing. Karla Mornsteina a obce Bludov. Starosta potvrdil, že obec návrh přijímá. 

Kontrola úkolů, zpráva o činnosti rady obce
 Starosta sdělil, že je třeba revidovat jedno usnesení z minulého 
zasedání zastupitelstva. Tehdy byl odsouhlasen přesun 1 mil. Kč z položky 
čistírna odpadních vod (ČOV) a kanalizace na realizaci inženýrských sítí 
v lokalitě „Kostelní vrch“. Dodatečně se zjistilo, že tak velká finanční částka 
není k dispozici, a proto nemohla být tato rozpočtová změna provedena. 
Zastupitelstvo poté původní usnesení 12 hlasy zrušilo (3 se zdrželi). 
 Rada obce (RO) se od 30. 6. 2003 do 29. 9. 2003 sešla na třech řádných 
zasedáních. Z nejzajímavějších bodů (více viz řádný zápis ze zastupitelstva 
vyvěšený na obecních deskách): RO přijala záměr odprodat pozemek 
„Páťalova zahrada“ za účelem výstavby dvou rodinných domků; seznámila se 
s návrhem na „odpočívadla“ v okolí Bludova a uložila na tomto záměru nadále 
pracovat s tím, aby některá odpočívadla mohla být zařazena do rozpočtu 2004; 
schválila návrh na výměnu oken na budově koupaliště “Vlčí důl“; uložila obecnímu 
úřadu připravit finanční rozpočet na I.etapu chodníku na ulici Lázeňská tak, aby tato 
etapa mohla být zařazena do návrhu rozpočtu 2004; zabývala se problematikou 
pořízení a rozmístění odpadkových košů v obci a uložila stavební komisi a komisi 
životního prostředí vybrat pro odpadkové koše vhodné nádoby; rozhodla o tom, 
že prodejní stánky na hody a pouť budou v obci umístěny pouze v hasičském 
areálu, přičemž přednostně by zde měly být umístěny stánky s „pouťovým“ zbožím“ 
- stavět stánky na komunikaci v obci nebude nadále povolováno; odsouhlasila 
poskytnutí 3 ks modřínových kmenů na rekonstrukci křížů v okolí obce, tuto 
akci zorganizovala a provádí skupina mladých dobrovolníků.
 V následné diskusi se JUDr. Sedláček dotázal, jaká je současná situace 
ohledně inženýrských sítí v lokalitě Kostelní vrch. Starosta odpověděl, že pokud 
by se nyní udělala splašková kanalizace, pak by na tuto část už obec nedostala 
dotaci v rámci celé akce ČOV a kanalizace, která se bude budovat jako celek. 
Z toho důvodu ji nelze nyní realizovat a protože bude uložena v komunikaci, 
není možné vybudovat ani komunikaci. JUDr.Sedláček podotkl, že splašková 
kanalizace se mohla budovat mimo komunikaci v zeleném pruhu, na což 
z pléna reagoval vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Jan Fousek, 
který připomněl, že splašková kanalizace v zeleném pruhu nikdy projektovaná 
nebyla, neboť se tam kvůli dalším sítím „nevleze“. 
 Ing. Janíček se dotázal, zda ve smlouvě o pronájmu Penzionu je zakotveno, 
že občané z Bludova budou umisťováni přednostně. Místostarosta Ing.František 

Březina odpověděl, že zřizovatelem Penzionu je Krajský úřad a dle informace 
ředitele Penzionu není možné toto ustanovení do smlouvy dát. Rozhodování o 
umisťování žadatelů je plně v jejich kompetenci. Zastupitelstvo následně 12 hlasy 
zprávu o činnosti rady schválilo (1 proti, 2 se zdrželi).

Zpráva o hospodaření obce k 31. 8. 2003
 K poslednímu dni měsíce srpna činily příjmy obecního rozpočtu 25 
886 tis. Kč, což představuje téměř 61 % ročního objemu plánovaných 
příjmů. Rozhodující příjmy, tj. daňové příjmy jsou ve svém úhrnu plněny 
lépe, než tomu bylo v minulých letech. Výnos daně z příjmů fyzických 
osob ze samostatné výdělečné činnosti je dokonce naplňován na 81 %. 
Výdaje obecního rozpočtu dosáhly k 31. 8. výše 25 236 tis. Kč, což představuje 
plnění ve výši 60 % plánu celého roku. Zůstatek peněžních prostředků na účtech 
obce činil ke konci měsíce srpna  6 617 tis. Kč. Tento stav financí obce umožňuje 
běžně splácet závazky obce  ve lhůtách splatnosti, jakož i bez problémů hradit 
závazky obce vyplývající z uzavřených úvěrových smluv. Obec k 31. 8. měl úvěry 
již pouze ve výši 5 381 tis. Kč. Zastupitelstvo zprávu o hospodaření všemi
hlasy schválilo.

Majetkoprávní záležitosti
 Manželé Vařekovi (Nádražní 537) požádali zastupitelstvo, aby jim byla 
snížena cena za kupovaný pozemek, neboť ten má nízkou kvalitu (jedná se
o mez se sklonem asi 60 stupňů) a není pro obec nijak využitelný (ze všech
stran je obklopen soukromými pozemky bez možnosti přístupu). 
 Zastupitelstvo všemi hlasy souhlasilo s jimi navrženou cenou (2 000,- Kč). 
Následně zastupitelstvo všemi hlasy schválilo smlouvu o podmínkách umístění
stavby a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Zemědělskou 
vodohospodářskou správou a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s Povodím Moravy s.p. Jedná  se o formální schválení smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích, kde bude
umístěna stavba „ČOV a kanalizace“.

I. změna územního plánu obce 
 Starosta uvedl, že podklady k tomuto bodu obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. JUDr.Sedláček však prohlásil, že z podkladů, které obdržel, 
není jasné, o co vlastně jde. V podkladech jsou zaznamenány pouze návrhy 
požadovaných změn územního plánu, které obec požadovala. Územní plán, 
který by tyto změny obsahoval, však neviděl a neví, zda existuje. Poněvadž se 
jedná o závažnou obecní normu, o jakousi obecní ústavu, domnívá se, že není 
možné bez předchozího projednání územní plán schválit. Starosta tedy navrhl 
odložit tento bod na příští jednání, což zastupitelstvo jednomyslně schválilo.

Rozpočtové změny
 Starosta uvedl, že navržené rozpočtové změny je možno rozdělit na dva druhy        
– jednak změny formální (nutné z účetního hlediska) a změny obsahové vyvolané 
tím, že se v letošním roce nestihne zrekonstruovat obecní bytový dům č.p. 69 
(mlýn), stejně jako letos nezapočne akce ČOV a kanalizace. Celková úspora činí 
1 405 000,- Kč. Rada obce navrhuje využít tyto prostředky na jiné akce, které jsou 
uvedeny v návrhu rozpočtových změn na rok 2003. V krátké diskusi bylo navrženo 
snížit částku na znalecké posudky, které budou potřeba v souvislosti s reálným 
dělením společného majetku s Ing. Mornsteinem na 30 tis. Kč a ušetřených 
70 tis. Kč dát na přípravu projektové dokumentace areálu  „Na Farském“. Dále 
pracovník OÚ Lumír Volek vysvětlil, k čemu bude použito 125 tis. Kč v kapitole 
doprava – jedná se o nutné navýšení o 80 tis. Kč na značky s reflexní úpravou 
a 40 tis. Kč na zpomalovací pásy. Ty budou umístěny v ulici Špalkova (namísto 
odstraněného sloupku), u paneláků a před školou. O jejich definitivním umístění 
rozhodne rada obce. Poté se hlasovalo o doplňovacích návrzích – zastupitelé 
12 hlasy schválili zmíněné snížení položky na znalecké posudky (1 proti, 2 se 
zdrželi). Celý komplex navržených rozpočtových změn byl schválen jednohlasně.

Obecně závazné vyhlášky
Starosta seznámil zastupitele s návrhem novelizace obecně závazné vyhlášky 
o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů místní
mateřské školy a školní družiny. Zdůraznil, že je třeba stanovit výši příspěvku
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a zvolit z navržených variant   způsob úhrady při částečné návštěvě MŠ a družiny. 
 Po schválilo zastupitelstvo všemi hlasy vyhlášku ve znění 1.varianty, 
kdy se poplatek snižuje až při nepřítomnosti dítěte ve školním zařízení 
delší než 1/2 počtu pracovních dnů. Poplatek za jedno dítě v MŠ činí 
120,- Kč/měs. a 60,- Kč./měs. ve školní družině. Následně zastupitelstvo
jednomyslně schválilo požární řád obce, který zpracoval požární preventista obce. 

Audit společnosti Obecní lesy Bludov s.r.o.
 Nastal bod, který je spolehlivě nejkonfliktnějším bodem jednání 
zastupitelstva posledního půl roku – problematika společnosti Obecní 
lesy Bludov s.r.o. V průběhu projednávání, které mělo místy charakter 
komedie, místy frašky s nádechem tragédie, se již poněkolikáté ukázalo, 
že zastupitelstvo obce není tím orgánem, který by měl řešit věci typu 
účetní závěrky, vhodnosti či nevhodnosti vysazování smrčků či dubů apod. 
 Tyto záležitosti má řešit dozorčí rada společnosti či valná hromada.
Rozhodně by o ní neměli diskutovat nepoučení účastníci. 
 Rada obce předložila audit hospodaření let 2000 – 2002, čímž rada 
považuje svůj úkol od zastupitelstva (předložit rozbor hospodaření zaměřený na 
možnosti zlepšení řízení společnosti) za splněný. S tím ovšem řada zastupitelů 
nesouhlasila. JUDr. Sedláček prohlásil, že to není analýza společnosti, ale 
pouhá účetní kontrola, což zastupitelstvo v žádném případě nechtělo. Starosta 
vysvětlil, že zpracováním auditu  rada obce považuje  toto usnesení za splněné. 
 Obsáhle se diskutovaly hospodářské výsledky společnosti, které nejsou 
takové, jaké by měly být. Ing. Janíček kromě několika dalších připomínek 
prohlásil, že se dozvěděl, že Ing. Balhar změnil zápis z valné hromady. 
Ten se proti tomuto nepravdivému nařčení ohradil s tím, že napsal pouze  
připomínky k pracovní verzi zapisovatele Ing. Kuby, které posléze akceptovali 
všichni zúčastnění – teprve poté byl zápis všemi ověřovateli podepsán. 
 Po delší bouřlivé diskusi a výměně názorů s jednatelkou společnosti 
Marií Balharovou starosta diskusi ukončil. Zastupitelé 14 hlasy potvrdili,
že úkol rady předložit audit společnosti zaměřený na zlepšení způsobu 
hospodaření nebyl splněn a stále trvá (1 se zdržel hlasování).

Názvy ulic
 Starosta sdělil, že rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh, aby  
se nově vzniklá ulice souběžná s ul. B. Němcové a navazující na ul. Jiráskovu 
jmenovala „U Lázní“ a ulice doposud pouze nazývaná lokalita Kostelní vrch 
nesla název „Za Školou“, neboť se jedná o pokračování výstavby v této ulici. 
 Nejprve se diskutovalo o názvu ulice doposud zvané Kostelní vrch. Z krátké 
výměny názorů vzešly tři návrhy. Pro název „K Chatám“ byl 1 hlas (9 proti, 
5 se zdrželo), pro název „Kostelní vrch“ 2 hlasy (6 proti, 7 se zdrželo), název 
„Za Školou“ 10 pro (1 proti, 4 se zdrželi). Ulice se tedy jmenuje „Za Školou“. 
 Dále pokračovala diskuse k názvu ulice souběžné s ul. B. Němcové. 
PhDr. Balík prohlásil, že navržený název „U Lázní“ je nevhodný, neboť je 
podobný stávajícímu názvu ulice „Lázeňská“. Navrhl, aby se  jmenovala po 
zakladateli lázní – „Pospíšilova“, případně po některém spisovateli, jenž byl 
za komunistické vlády umlčován – kupř. po Janu Čepovi. JUDr. Sedláček 
podpořil návrh „U Lázní“, který podle něj vyjadřuje místní vztah k lázním. Pro 
název „Pospíšilova“ hlasovalo 6 zastupitelů (0 proti, 9 se zdrželo), pro název 

    Dnem 1.1.2002 nabyl účinnost zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a změně některých zákonů. Podle tohoto zákona má provozovatel 
veřejného pohřebiště, tj.obec, do 1.1.2004 uzavřít smlouvy o nájmu 
hrobového místa s dosavadními  uživateli hrobových míst.  Smlouva o 
nájmu hrobového místa musí mít písemnou formu a musí obsahovat 
výši nájemného a výši  úhrady za služby spojené s nájmem, tedy za 
služby, které obec na pohřebišti zajišťuje (např.odvoz odpadu apod.)
 Doba, na niž má být smlouva uzavřena, musí být stanovena tak, aby 
od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba. Protože tlecí doba na místním 
pohřebišti v Bludově je stanovena na 15 let, bude smlouva o nájmu hrobového 
místa uzavřena na dobu 15 let. Usnesením 2009/R/02 bylo radou obce 
stanoveno nájemné za jedno hrobové místo na pohřebišti v Bludově  ve výši 
10 Kč ročně a úhrada za služby spojené s provozováním pohřebiště ve výši 40 
Kč za jedno hrobové místo ročně. Cena nájemného za jedno hrobové  místo 
v urnovém háji byla stanovena na 4 Kč ročně. Nájemné i poplatek za služby 
spojené s provozováním pohřebiště se budou platit v pětiletých splátkách a to:

Jednohrob   250,-Kč    Dvojhrob   500,-Kč    Trojhrob   750,-Kč
Místo v urnovém háji    220,-Kč

     Protože někteří nájemci mají poplatek za nájem hrobových míst na místním 
pohřebišti uhrazen více než do roku 2004, bude jim tento přeplatek odečten 
při první platbě nájmu hrobového místa. Smlouvy o nájmu hrobového 
místa byly schváleny na zasedání rady obce dne 13.10.2003 a budou 
přichystány k podpisu na matrice obecního úřadu od 10.11.2003

Vyzýváme proto všechny občany (nájemce hrobových míst), aby se
dostavili do konce roku 2003, pokud možno v úřední dny, k podpisu 
těchto smluv.
      Za OÚ Bludov
     Jana Březinová

                       matrikářka

Důležité upozornění občanům

„Čepova“ 5 zastupitelů (1 proti, 9 se zdrželo), pro původní návrh „U Lázní“ 5 
zastupitelů (3 proti, 7 se zdrželo). Jelikož nebyl žádný z návrhů přijat, navrhl 
JUDr. Sedláček název „Čapkova“, který zastupitelé 12 hlasy schválili (3 proti).

Výroční zpráva Základní školy Karla staršího 
ze Žerotína Bludov
 Starosta krátce komentoval předloženou výroční zprávu základní školy. 
Dodal, že prozatím není ustanovena rada školy, což doplnil předseda školské komise 
PhDr. Balík konstatováním, že k tomu dojde  v nejbližší době. Zastupitelstvo 
následně, jako poslední bod svého jednání, 14 hlasy výroční zprávu schválilo
(1 se zdržel).

PhDr. Stanislav Balík

KULTURNÍ OKÉNKO

Oddíl kopané Sokol Bludov pořádá

Slavnostní setkání k 70. výročí založení organizované 
kopané v Bludově

Setkání se uskuteční v pátek 7. listopadu 2003 v 18:00 hodin v sále Kulturního 
domu Bludov, na které srdečně zveme současné 

i bývalé hráče, funkcionáře, sponzory a všechny příznivce. 

O zábavu a občerstvení je postaráno

- Vstupné dobrovolné -
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Vzpomínka

Jubilanti
Dne 22.listopadu 2003 oslaví své 75. narozeniny 

čestná členka Sboru dobrovolných hasičů v Bludově 
sestra Josefa Krejčí.

Do dalších let jí přejí členové sboru hodně zdraví, 
pohody a spokojenosti.

Ať jsi stále zdravý, čilý taťko náš milý.
Šetři síly a svůj dech, těžkou práci už nám nech.
Radost ze života měj a pohody si užívej. 
Neohlížej se zpátky a směle vykroč do další šedesátky.

Dne 28. listopadu 2003 oslaví krásné 60. narozeniny 
náš milý manžel, tatínek a dědeček Josef Hroch. 
Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeje 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 23. 11. 2003 oslaví své 80. narozeniny
náš tatínek a dědeček 
pan JOSEF KOTRLÝ.

Hodně zdraví a životního elánu mu přejí
dcera Ludmila a syn Václav s rodinami.

Odešel,  ale zůstal v srdci těch, kteří
ho měli rádi. Dne 13. listopadu 2003
jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka, pana

Josefa Grúze z Bludova.

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 3. listopadu 2003 vzpomeneme
6. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila paní

Marie Schauerová z Bludova.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel, syn Miroslav a Antonín, dcera 
Marie s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V listopadu 2003 oslaví:
Daniel Martin                      Tyršova 753                70
Pavlů Jaroslava                    Komenského 658            75
Holinková Milada                Boženy Němcové 463    75
Krejčí Josefa                       Nová Dědina 1                 75
Ptáček Jan                            Jana Žižky 114                75
Březinová Jarmila                U Rybníčku 134              75
Poislová Anežka                  Dr. Březiny 165              75
Kotrlý Josef                          Na Hradě 97                    80
Krmela Josef                         Lázeňská 359                  80
Směšný Jan                           Tř. A. Kašpara 436          80
Koutná Anna                         Příční 543                        81
Divišová Jiřina                      Lázeňská 536                   81
Langr Antonín                       U Rybníčku 303              82
Fričová Zora                          Dr. Březiny 416               82
Zajícová Filomena                Nerudova 626                  84
Dohnal František                   Školní 690                        87
Březinová Ludmila                 Špalkova 309                  91
Plháková Josefa                     Jana Žižky 188                94

Pozvánka na listopad 2003
do Pá     7. 11.               Výstava plastů

Pá    7. 11 .  18.00 Slavnostní setkání  k 70. výročí 
    založení organizované kopané 
    v Bludově

St  12. 11.  Koncert pro základní školu

So  15. 11. 14.00 V. ročník přehlídky FOTRC

Pá  21.11. 17.00 Zahájení výstavy dětských 
    výtvarných prací na téma Vánoce 
    s vyhlášením výsledků soutěže

So  22. 11.   8.00  Zájezd do Prahy na muzikál  
    „Rebelové“

Ne   30. 11. 16.00 1. adventní koncert – Canzonetta 
    – Kostel sv. Jiří v Bludově
  
Kulturní dům nabízí volná místa na zájezd do Polska – Klodzko, 
v sobotu 22. listopadu a 13. prosince 2003, odjezd od KD 
v 6.00 hod., cena 110.-Kč, přihlášky v KD.

Canzonetta
Pěvecký sbor

Vás zve na 1. adventní 
koncert v tomto roce

v neděli 30. listopadu 2003 
v 16 hodin 

v kostele sv. Jiří v Bludově.

Nástěnný  kalendář 

na  rok  2004

Již v prodeji v Kulturní domě 
Bludov za 100,- Kč.



Bludovan 9/2003

Bludovan 5

Kulturní dům 
Bludov vás zve na
zahájení výstavy dětských výtvarných 

prací na téma Vánoce 
s vyhlášením výsledků této soutěže

v pátek 21. listopadu 2003 v 17 hodin.
Výstava bude otevřena:

l pondělí 23. listopadu – čtvrtek 4. prosince 2003
 ( v pracovní dny od 8 do 17 hodin)

l v sobotu a neděli 28. a 29. listopadu

 od 10 do 16 hodin.

Před Vánocemi pak bude z vhodných exponátů  
vyzdoben vánoční strom 
v zahradě mateřské školy.

- vstupné dobrovolné-

oprostit od starostí a scházíme se, abychom pomohli 
dětem, které nemohou žít v kruhu rodiny a neznají 
teplo domova. Dříve jsme odesílali výtěžky na různá 
konta, ale v posledních letech do Dětského domova 
v Šumperku. (Celkem to bylo už více jak 30.000,-Kč.)
 Přijměte tedy i letos pozvání na adventní 
koncerty, které se uskuteční vždy v neděli - 30. listopadu,
7.prosince v 16 hodin v kostele sv. Jiří v Bludově a 
v neděli 14. prosince v 16 hodin na zámku v Bludově 
(Sem si připravili svůj koncert studenti pražské a ostravské 
konzervatoře a JAMU Brno.) Čtvrtá neděle adventní 
– 21. prosince 2003  bude patřit komornímu pěveckému 
sboru Canzonetta Bludov. V jeho provedení zazní v kostele 
sv. Jiří v Bludově vánoční mše barokního skladatele 
Edmunda Paschy (1714 – 1772) s doprovodem orchestru.
      Nemalou měrou se podílí na těchto předvánočních 
koncertech také duchovní správce naší farnosti pan 

Pozvání na 
adventní koncerty

Vážení spoluobčané,
pořádání adventních koncertů se 
v naší obci už dávno stalo tradicí. 
Tradicí krásnou, protože i v tomto 
předvánočním shonu se dokážeme 

ThDr. Hynek Wiesner,  který nám vždy
ochotně umožňuje pořádat je v kostele 
sv. Jiří.   Na naše společná nedělní 
setkání se těší
                   

             Irena Sedláčková

Kulturní dům Bludov pořádá

FOTRC V.
sobota 15. listopadu 2003 

Koncert s diváckou soutěží
začíná ve 14 hodin. 

Jako host vystoupí skupina

Madalen
Zájemci o účast v přehlídce, přihlášku a informace 

se mohou obrátit na 
Kulturní dům Bludov, PSČ 789 61, tel.: 583238177, 

E-mail: kulturni.dum@bludov.cz
www.bludov.cz/fotrc/

- vstupné 
20.- Kč -

V. ročník přehlídky dětských a mládežnických kapel a jednotlivců 
do 21 let se zaměřením na folkové, trampské a country skladby

Odbor životního prostředí 
OÚ Bludov vás zve 
na výstavu výrobků 

z recyklovaných plastů

l  Kulturní dům Bludov

l  od Čt 23. 10. do 7. 11. 2003
 v pracovní dny v době
 od 8 - 16 hodin

Výrobky firmy 
MOSEV plast s.r.o., 

Nová Hradečná
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         Rok 1945
…První přípravy k založení místního 
národního výboru v Bludově vykonali již 
v době okupace členové odboje dle pokynů 
udílených hlavně rozhlasem ze zahraničí…
  V červnu 1945 byl sestaven Místní 
národní výbor tak, aby v něm byly 
zastoupeny čtyři politické strany Národní 
fronty (NF), jimž byla dle Košického 
programu povolena po osvobození polit. 
činnost…
 Komunistická strana Československa 
9 zástupců, Čsl. strana sociální demokr.
7 zástupců,  strana lidová 7 zástupců a Čsl. 
strana národně socialistická 4 zástupci…
          Prvním předsedou Místního národního 
výboru byl zvolen řídící učitel Václav 
Blažek za stranu soc. demokratickou. 
Po něm byl zvolen předsedou Místního 
národního výboru malozemědělec a tesařský 
mistr, Karel Hrycaj, příslušník strany soc. 
demokratické…
 Různá úřední oznámení Místního 
národního výboru vyhlašoval obecním
bubnem Jan Krušinský… 
         V obecní úřadovně nalezeno a převzato:
l  obecní archiv založený Bürgerm.
l  matrika narozených, zemřelých a   
  občanských sňatků (povinné za okupace   
    zavedených) založená v r. 1939. 
l  obecní nedobytná pokladna bez klíčů
l  kartotéky obyvatelstva v Bludově…
        Dle Košického vládního programu 
byla činnost a pravomoc místních národních

výborů oproti dřívějším obecním zastu- 
pitelstvům a obecním úřadům rozšířena
o některé výkony státní moci…
       Ani předseda ani členové Místního 
národního výboru Bludov neznali přesně 
svoje pravomoci a mnohde postupovali dle 
vlastního posouzení. Zprvu nebylo v obci
pošty, telefonního a telegrafického spojení 
s ostatním světem, nebylo četnické stanice,
nebylo pravidelné lékařské služby a 
pomoci a nebylo styku s nadřízenými 
úřady. Obyvatelstvo obce se obracelo ve 
všech možných i soukromých životních 
a nutných případech jen na předsedu 
Místního národního výboru, ten byl 
nucen zasahovati a pomáhati, pokud bylo
v jeho lidských silách, aby byl udržen
klid a pořádek v obci...
    Celkem může býti poznamenáno, 
že obyvatelstvo Bludova ve svém celku 
projevilo v této převratné době ukázněnost…
     V první době byly místnímu 
národnímu výboru dobrou oporou 
ozbrojené hlídky obecní, do nichž se 
přihlásilo dobrovolně asi 100 mladých 
mužů. Vykonávaly ve dne i v noci 
pochůzky v obci i okolí na udržení 
pořádku, hlídaly státní majetek v obvodu 
obece (dráha, pošta, Habermanův mlýn 
a p.) prohlížely, př. i zatýkaly podezřelé 
osoby, doprovázely různé transporty…
         Kromě častých větších i menších 
oddílů ruské armády vracely se Bludovem
od západu k východu tlupy německých 
vojáků. Potom procházely dědinou skupiny
lidí z koncentračních  a pracovních táborů
německých…
    Pro menší skupiny a pro jednotlivce byla 

Z bludovských kronik
zřízena stálá ubytovací místnost v bývalém 
hostinci u Jánů na dolním konci dědiny…
     Hned po osvobození ubytovaly se některé
oddíly ruské armády na delší dobu 
v Bludově. Byl to především silnější oddíl
dělostřelecký, který se ubytoval v nové
škole…
    Dále bylo vojsko ubytováno v žerotínském 
zámku a přilehlém parku a důstojníci kromě
toho různě po domech, obyčejně společně
s rodinou, u níž byli v bytě…
    Skoro všechny vojenské oddíly vracející
se přes Bludov zpět směrem na východ
žádaly na národním výboru různé 
zemědělské produkty…
     Za dodané potřeby bylo zpravidla řádně
zaplaceno čsl. korunami…
 Pro zásobování obyvatelstva zůstal v
platnosti dosavadní přídělový systém na
lístky…
    Na den 30. 10. 1945 byla náhle den 
před tím ohlášena výměna papírových 
platidel, které tu byly v oběhu (říšské 
marky a protektorátní koruny) za nová 
československá platidla (Československé 
koruny Kč). Výměna se prováděla na 
poštovním úřadě v Bludově vždy pro 
všechny členy (rodiny) domácnosti celkově.
Odevzdané peníze, určené k stažení z oběhu,
byly vyměřeny jen do výše 500 Kč 
pro každého člena domácnosti. Ostatní 
odevzdané peníze, přesahující tuto částku
se staly vázaným vkladem. Platidla se
vyměňovala tak, že za 1 korunu protektorátní
se obdržela 1 koruna čsl., za 1 říšskou 
marku 10 Kč… 
     Postiženi tím byli hlavně spořiví lidé. 
Lidé obchodního ducha a spekulanti se
zase brzy dostali k penězům…

VZPOMÍNÁME ... v zámeckém parku se dříve pořádaly karnevaly
(v roce 1962 za účasti asi 4000 návštěvníků), dožínky ( v roce 1962 celookresní dožínky), mezinárodní družstevní dny, 
zemědělské výstavy hospodářských strojů a dobytka a další velké akce pro veřejnost

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
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Hrad, tvrz a zámek v Bludově PhDr. Jan Březina - napsáno 5. 11. 1954

 Bludov měl na severoseverovýchodu 
nad dědinou na vrcholu těžce přístupného, 
lesem porostlého kopce, před dávnými lety,
rytířsky hrad. Hrad ten dal si vystavět
pravděpodobně v 13. stol. s povolením 
zeměpána některý Blud zrodu Bludovců
ještě před záměrnou německou kolonizací
severní Moravy.
           Nádvoří hradu, na níž byly stáje pro 
koně i místnosti pro čeleď, bylo obtočeno 
hradbou. Na nádvoří se zvenčí chodilo branou, 
která byla opevněna a opatřena zdvihacím 
mostem. Před branou byl hradní příkop 
naplněný vodou. Přes příkop se mohlo přejít 
pouze po mostě, který se dle potřeby spouštěl. 
Poblíž hradu byla strážnice, t. ř. bašta. 
            Kdo všichni v dávné minulosti 
na bludovském hradu přebývali, nevíme. 
Z nejstarších dějin bludovského hradu víme 
jen tolik, že v letech 1412-1418 na něm 
seděl násilník Smil Loučanský z Kunštátu, 
ač král Václav IV. svěřil hrad a vsi Bludov 
a Bohutín r. 1415 Smilovu protivníku 
Bočkovi z Kunštátu. Smil  z Kunštátu obral 
Heralta z Kunštátu o postřelmovské chudé 
poddané. V roce 1412 přijel k Smilovi 
z Kunštátu na bludovský hrad rytíř Mikuláš 
Cigán z Čelechovic. A tu se stalo, že 
Smilova kobyla zabila Cigánova koně, a 
Smil nechtěl Cigánovi zaň dát v náhradu 
24 kopy peněz, takže byl od Cigána o ně 
žalován u krajského soudu v Olomouci.
            R. 1438 vydal Beneš z Valdštejna 
na hradě Bludově Šumperčanům český list, 
jímž jejich městské konšely sprostil 
Schőffengeldu, tj. poplatku, který musili 
zaplatit každý rok držiteli panství za své 
zvolení. Hrad bludovský byl podzemní 
chodbou spojen s Horním dvorem. Poslední 
zmínka o hradu Bludově je z r. 1447. Toho 
roku žaloval Heralt z Kunštátu Beneše ze 
Zvole a na Bludově proto, že mu odkoupil 
hrad Bludov s příslušenstvím. Hrad Bludov
přetrval husitské bouře, aniž byl poškozen.
Teprve za českouherské války byl 
pravděpodobně v r. 1470 vojevůdcem krále 
Matyáše Františkem z Háje pobořen, protože 
tehdejší majitel hradu Jiří starší Tunkl 
stranil králi Jiřímu z Poděbrad proti králi 
Matyášovi, který chtěl uchvátit Moravu. 
R. 1490 se uvádí hrad Bludov jako pustý.
  Rod Žerotínů na Hradě Bludově 
nikdy neseděl. Panství bludovské nabyl 
v r. 1496 jako léno prvně Jan starší 
z Žerotína, který vládl na Fulneku. 
R. 1568 prodal Bedřich z Žerotína pustý 
hrad, zvaný též zámek, Bludov s dvorem 
(Horním, řečeným Forberk) a poplužím 
(= určitá výměra pozemků), ves Bludov 
s kostelem, rychtou, 6 velkými rybníky, horou 
Strážnou a.t.d. s vesnicemi Kopřinovem 
a Hynč.  olomouckému biskupu, Vilému 
Prusinovskému z Víckova. Vilémův nástupce,
biskup Jan Grodecký ponechal biskupství 
patronát nad bludovským kostelem a 
prodal r. 1573 pustý hrad Bludov, dvůr a 
ves Bludov a rybníky a rybnisky, rolemi 
a robotami atd. p. Janu z Boskovic. 
          Hrad Bludov ležel od svého ztečení 
asi 350 let nerušeně v rozvalinách uprostřed 

nehostinného lesa jako němý pamětník dávné 
minulosti Bludova. Od 16. stol. již neskýtal 
žádnou ochranu v tísni a odpuzoval svou 
odloučeností od světa. Proto nezatoužil již 
žádný lenní pán nebo leník bludovský  po 
jeho obnovení. Jan, Petr a Přemek (otec, syn 
a vnuk) z Žerotína sídlili v Šumperku. 
V 2. polovině 16. stol se bludovské panství 
odprodejem několika do té doby k němu 
příslušných vesnic značně zmenšilo. Na
dvoře bludovském hospodařil tehdy leník 
Petr Horecký z Horky. Ten obmyslil 
r. 1578 bludovské manství své dcery 
Alenu a Johanku. Petr Horecký měl za 
manželku tetu olomouckého biskupa Viléma
z Prusinovského z Vickova. 
               Bludovská vrchnost si v náhradu 
za zpustlý hrad vystavěla – nejpozději v 16. 
století – tvrz, ve které přebývala buď sama 
občas, nebo trvale její nájemce, a ve které měla 
úřadovnu. V dědině Bludově samé nebyla asi 
hned po rozboření hradu nějaká tvrz. Soudíme, 
že tvrzí byl buď Zámeček, nebo hornodvorská 
sýpka. Panský dolní dvůr ve vsi Bludově ještě 
nebyl. Vrchnost žerotínská měla r. 1568 ve vsi 
Bludově jen Čadovský statek, který si Bedřich 
z Žerotína při prodeji Bludova na 3 léta vymínil.  
                R. 1613 prodal Fridrich st. z Žerotína 
na Bludově Janu st. Odkolkovi z Oujezda 
tvrz a ves Bludov s poplužním dvorem, 
ležícím při té tvrzi a druhý poplužní dvůr 
(Forberk), ves Bratršov s kostelním podacím, 
Felvíz, Osikov, Rejchartice s kos. Pod. a 
Kopřinov s kost. pod., s krčmami a rychtami 
kromě těch poddaných a sirotků, které si 
vymínil a kteří byli na cedulích poznamenáni. 
Z Horního dvora (Forberku) měl kupující 
Odkolek dodávat 5 korců rži při sv. Václavu 
každý rok do šumperského špitálu, jak to on, 
Fridrich činil. Tenkrát měl podle obsáhlé trhové 
smlouvy Bludov tvrz v dědině při Dolním dvoře 
a bludovské panství mělo 2 panské dvory.
           Postavil-li se tehdy člověk např. na 
vyvýšené místo před nynější 8 letou školou, 
neviděl, hleděl-li směrem jižním, před sebou 
Novou dědinu ani zámek – ty ještě nestály. 
Obrátil-li se, neměl před sebou hřbitov. 
Ten byl při kostele. Na věži kostela nebyly 
hodiny, ale visely tam 3 památné, ještě 
zánovní zvony, které dnes již neexistují. 
Díval-li se člověk ze zmíněného místa na 
severovýchod, viděl před sebou Žlíbek a na 
kopci rozvaliny hradu a pruh staré hradské 
cesty vedoucí přes Zámeček do Šumperka. 
Šel-li člověk na Špalkovou hráz, leskly 
se mu po obou stranách hladiny vody. Po 
pravici měl rybníky Špalek, Fěrtoch a Rosol, 
po levici Ryšán, Starý a Nový rybník. Šel-li 
člověk od kostela po návsi dědinou na horní 
nebo dolní konec, nenacházel na návsi ještě
žádnou chaloupku, ještě leda krčmu a ostatek 
byl obecní trávník, kterým se vinul od 
Juřinovy studýnky přitékající křivolaký potok 
s čistou vodou. Rychta stála u kostela, před 
ní byla kaplička. Kudy dnes vede asfaltová
silnice od Chromče, cesta hlavní do dědiny 
nešla. Bludov tehdy neměl orné půdy nazbyt.
Lenní pán, nebo leník, musil svěřit hospodářství
hodně zkušenému půdoznalci a rybníkáři, 
chtěl-li bráti ze statku nějaký zisk. 

 Bludovský velkostatek byl Janu ml. 
Odkolkovi pro účast na českém povstání 
(skončilo porážkou na Bílé hoře 8. 11. 1620) 
zabaven a svěřen knížeti Karlu z Liechtenštejnu, 
který jej popustil svému příbuznému 
hraběti Pavlu Kryštofovi z Liechtenštejnu 
– Kastlkornu (v Tyrolích). Tomu bylo panství 
to teprve roku 1634 intimováno. Nový majitel 
bludovského velkostatku určil Bludov za 
majorátní panství svého roku a dal hned 
r. 1624 vystavět při Dolním dvoře zámek. 
Rod hrabat z Lichtejnštejnu – Kastlkornu  
vládl v Bludově do r. 1710. František Antonín 
z Liechtenštejnu -  Kastlkornu obnovil a 
rozšířil bludovský zámek do tvaru podkovy, 
ale měl jen jednu věž v průčelním traktu. Když však 
podědil po své matce Telč, přenesl rodový majorát 
tam a prodal Bludov Janu Jáchymovi z Žerotína, 
(r. 1710) pánu na Velkých Losinách. Potomek 
jeho – asi již syn Ludvík, učinil na zámku tu 
změnu, že odstranil věž ze středu průčelí a 
nahradil po roce 1741 dvěma kulatými věžemi 
s točitými schody v rozích průčelního křídla. 
V 18. století byl při bludovském zámku upraven 
park a zřízen velký skleník pro exotické stromy 
po vzoru velkolosinského zámeckého parku. 
Bludovský zámek se stal trvalým bydlištěm 
poněmčelé línie žerotínské teprve r. 1802, když 
Josef Karel z Žerotína prodal V. Losiny knížeti 
z Liechtenštejna. Zámek bludovský nedoznal za 
velmi dlouhou řadu let důkladné opravy a proto 
zachování vyžaduje velkých nákladů, neboť 
Žerotínové šumperské linie věnovali V. Losinám 
velkou péči, pokládali je za své hlavní středisko.    
       Po bludovském hradě není dnes památky. 
Několik málo roků před vybudováním císařské
silnice dnes asfaltované, měl kdosi 
odsouzeníhodný nápad, že kamení z
bludovského hradu se rozveze na opravu 
vyježděné staré hradské cesty. Návrh byl 
proveden a poslední stopy po hradě Bludově 
jsou na Staré hradské cestě. Jsou odklízeny 
tak, že dnes leckterý bludovský občan 
nechce ani věřit, že nad Bludovem kdysi 
se tyčil do výše rytířský hrad. Zámek 
bludovský, který nepostavili Žerotínové, 
nýbrž Liechtenštejnové – Kastelkorni, hostí 
dnes (r. 1954) MNV, poštovní úřad a mateřskou 
školu. 
 Žerotíni šumperské větve honosili se
V. Losinami, byly jejich rodovým střediskem 
a činili na jejich výzdobu značné náklady, 
ale o bludovský statek dbali jen, aby bez
výloh hodně vynášel, aby potomci blud.
lidu, který jim robotoval, se o hospodářských 
a sociálních poměrech svých předků z feudální
doby nic nedověděli. 
  V nábožensky pohnutých letech 1580 
– 1624 měl Bludov výjimečné štěstí, že na jeho 
katastru byla pro věřící lid 3 vhodná shromaždiště 
k účasti na společných bohoslužbách. Fara ve 
vsi Bludově byla pod kolaturou olomouckého 
biskupa a byla r. 1613 uvedena mezi katolickými 
farami, třeba že někdy farář  na ni byl utrakvista, 
nebo luterán. U kostelíčka Božího Těla, který 
opatroval stále nějaký poustevník, mohl mít 
bohoslužby duchovní jiného vyznání. A na 
Horním dvoře mohli nekatoličtí majitelé Jan 
a Frydrych z Žerotína a po nich Jan st. a ml. 
Odkolek, kteří na zámečku nesídlili, zřídit 
v sýpce pro České bratry oblastní modlitebnu. 
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Silniční doprava
 Bludovem  prochází hlavní silnice 
č. 44 od křižovatky směr na Postřelmov 
a celým Bludovem hlavní dálková silnice 
č. 11 od Šumperka směr Chromeč. 
Tyto silnice jsou ve vlastnictví státu, 
správcem je Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a údržbu provádí Správa silnic 
Šumperk. Další silnice v Bludově, a 
to od zámku do Bohutína, od kostela
k pískovně, Nádražní ulice k nádraží 
a do Sudkova a ul. Fr. Léhara, vlastní
Olomoucký kraj a správu včetně údržby
provádí Správa silnic Šumperk. Ostatní
silnice v obci – tzv. místní komunikace
jsou v majetku a správě obce. Zimní 
údržbu v loňském roce prováděla firma
Zatloukal Fr. /silnice/ a Obecní lesy 
Bludov /chodníky/ a částka na tuto
údržbu  činila  celkem  187 527,- Kč. 
V letošním roce je to Bludovská a.s. 
a  Obecní  lesy  Bludov.
 Autobusovou dopravu v současné 
době zajišťuje firma Connex  Morava, a.s. 
Cena jízdenky z Bludova do Šumperka je 
od 13. října 2003  10,- Kč. V Bludově je 
celkem 9 autobusových stanovišť, zastavují 
zde místní a i některé dálkové linky 
/Brno, Jeseník/. Obec přispívá na dopravní
obslužnost /tj. příspěvek na veřejnou linkovou
dopravu/ každoročně určitou finanční 
částkou, v r. 2002 činila tato částka  
532.000.- Kč, v r. 2003  pak 431.000.- Kč.
 Podíváme-li se na historii našich 
silnic, tak do 70. let 19. století tvořily 
komunikační osu obce tzv. císařská 
silnice ze Šumperka do Čech /postavena 
v letech 1836 – 1842/ a dále pozdější 
okresní silnice ze Zábřeha, která 
u zámku vyúsťovala na císařskou. 
V r. 1904 byla zahájena stavba silnice 
Bludov – Bohutín,  dospěla však jen 
po okraj Nové Dědiny a v r. 1907 pak 
byla napojena na císařskou silnici... 
Po 1. světové válce bylo rozhodnuto 
pokračovat ve stavbě silnice Bludov 
– Bohutín /1922/, Bludov – Sudkov 
/1930-32/. V r. 1931 byla rozšířena 
a upravena silnice k nádraží 
/z r. 1900/, (r. 1932) byl vydlážděn
úsek silnice od zámku po dolní
konec, vyasfaltován úsek od zámku do
Šumperka, (r. 1933) položen betonový 
povrch mezi Bludovem a Postřelmovem a 
(r. 1936) vyasfaltován úsek od mlékárny
směrem na Chromeč. V r. 1937 byla
vystavěna silnice od kostela na horní
konec ke kamenolomu. Druhá světová 
válka znemožnila výstavbu naplánované 
silnice Bludov - Radomilov – Hrabenov.
 Zkuste hádat, kolik vozidel projede
za jeden den po silnici přes Bludov.
Výsledky z roku 2000, kdy bylo provedeno

poslední sčítání, jsou alarmující. V úseku
Bludov – Postřelmov to bylo 8.256 vozidel,
v úseku Bludov – Chromeč  3.350 vozidel
a v úseku Šumperk– Bludov 11.186 vozidel.
 Dnes je tato situace, bohužel, 
ještě horší, částečně k tomu přispělo 
i dočasné uzavření úseku  Chromeč 
– Postřelmov v květnu letošního roku. 
Tento stále se stupňující problém měl 
vyřešit „obchvat“, který by odklonil 
většinu projíždějících vozidel mimo 
obec. Jedna z etap tohoto obchvatu, a 
to obchvat Postřelmova /provádí firma 
Strabag/ probíhá v současné době. Dále 
je v plánu obchvat Rájce, Vlachova, 
Zvole… Obchvatu Bludova se však 
v nejbližších letech, bohužel,  nedočkáme. 

starý motorový vůz

 Železniční doprava
 Dne 11. října 2003 jsme si připomněli 
130. výročí  zahájení provozu železnice na 
Šumpersku a tím i na bludovském nádraží.
V tento den na oslavované trati vyjela
řada zvláštních vlaků s historickými 
lokomotivami a vozy.
 První železnice, která vedla územím 
Šumperska, byla Severní státní dráha 
Olomouc – Zábřeh na Moravě – Praha, 
která byla vybudována v letech 1843-1845.
Po téměř třicetileté přestávce byly na 
Šumpersku vybudovány další tratě. 
Mezi nimi i Moravská pohraniční 
dráha Šternberk – Šumperk - Bludov 
– Hanušovice - Dolní Lipka, jejíž provoz
byl zahájen 15. října 1873.
 Myšlenka stavby trati byla vedena
potřebou propojit tehdy vysoce 
průmyslové Šumpersko se světem obchodu 
a správními centry mocnářství. Stavební 
práce byly zahájeny 31. 7. 1872 a na jaře 
1873 převzala stavbu známá firma 
bratří Kleinů ze Sobotína. Náklady na
stavbu 89,9 km dlouhou trať činily přes
9 milionů zlatých. Stavba nebyla příliš
náročná, jsou na ní vybudovány u
Vlasského 2 tunely a hluboký zářez v 
úseku Hradečná – Libina. Většina
nádražních budov je původních, v průběhu
doby v různém rozsahu rekonstruovaných. 
Nejhodnotnější stavbou je architektonicky 
cenná novobarokní nádražní budova 
v Šumperku. Během let přibyly další 
zastávky, nová trať, tzv „Bludovská spojka“,

byla vybudována řada vleček. Zastaralé
zabezpečovací zařízení bylo postupně
nahrazováno novým, moderním.
Technickou památkou na trati je ruční 
točna  v  Dolní  Lipce.
 Nádražní budova v Bludově byla 
vybudována rovněž v roce 1873. Bohužel 
je dost vzdálená od vlastní obce, a to 
proto, že tehdejší majitelé pozemků 
v Bludově nesouhlasili s položením kolejí
na jejich pozemky a  trať musela být od 
vlastní obce Bludov odkloněna. Od roku 
1873, kdy byl zahájen provoz na této 
železnici, prodělala jak nádražní budova, 
tak i vlastní trať několik významných
úprav a změn.
 V roce 1974 byla provedena výstavba
nové trati, tzv. Bludovské spojky, která 
spojuje trať od Zábřehu na Moravě 
odbočkou za řekou Moravou přímo do
směru na Hanušovice, takže vlaky jedoucí
po této spojce jedou mimo nádraží 
v Bludově. Dále byly v tomto roce 
nahrazeny staré, mechanické závory přes 
silnice Bludov-Sudkov, Bludov-Postřelmov 
a Bludov-Chromeč, novými, moderními 
automatickými závorami se světelnou 
signalizací. Ve vlastní stanici Bludov bylo
vybudováno, na tehdejší dobu jedno z
nejmodernějších zařízení, které zajišťuje
bezpečnou jízdu vlaků.   
 Poslední stavební úpravy nádraží a 
kolejiště probíhaly koncem osmdesátých 
a počátkem devadesátých let minulého 
století, kdy byla vybudována nová vlečka
tehdejšího Agrochemického podniku
Bludov, bylo rozšířeno kolejiště stanice,
byly provedeny  vnitřní úpravy budovy,
byla provedena výměna oken a dveří,
včetně nové omítky a nátěrů celého 
nádraží. 
 K nádraží v Bludově patří další místo,
které je určeno pro nástup a výstup 
cestujících, což je zastávka Bludov-lázně. 
Budova zastávky byla postavena v 
r. 1900, s tím, že zastávka se jmenovala  
Chromeč. V sedmdesátých letech byla
zastávka nejprve přejmenována na 
„Bludov - zastávka“ a počátkem 
osmdesátých let se její název změnil na
Bludov - lázně, pro lepší orientaci 
návštěvníků bludovských lázní. Na 
zastávce se dříve prodávaly jízdenky, 
ale vzhledem k úsporám, které se
na Českých drahách začaly provádět 
v polovině devadesátých let, byl tento 
prodej zrušen a cestující, kteří na 
zastávce nastupují do vlaku, si tak kupují
jízdenky ve vlaku u průvodčího.
 Význam bludovského nádraží je 
pro železniční dopravu poměrně velký, 
vzhledem k tomu, že je to stanice, ve 
které se setkávají vlastně dvě trati: Zábřeh 
na Moravě – Šumperk a Hanušovice 
– Šumperk. Po kolejích ve stanici Bludov 
projede za 24 hodin celkem 65 osobních

Bludov dříve a nyní ...
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vlaků, které všechny ve stanici 
zastavují, dále 6 nákladních vlaků, po 
tzv. Bludovské spojce projede celkem 
10 pravidelných rychlíků, jedoucích 
převážně z Brna do Jeseníku a zpět a 
dále 6 nákladních vlaků, které jedou 
z Hanušovic do Zábřehu na Moravě a zpět.
 V současné době probíhá u Českých 
drah racionalizační opatření ke snížení 
nákladovosti a počtu pracovníků, což se 
dotklo i železniční stanice Bludov. Od 
1. 7. 2003, je bludovská železniční stanice 
spolu se všemi stanicemi a zastávkami 

od Šternberka až po Bohdíkov, včetně 
Postřelmova, administrativně řízena 
ze stanice Šumperk, kde je také sídlo 
přednosty pro celý tento traťový úsek. 
Takže i ve stanici Bludov již není 
přednosta, ale pouze zaměstnanci, kteří 
zajišťují železniční vlastní provoz. Cena 
jízdenky ze Šumperka do Bludova je 
10,- Kč a do Bludova lázní  16,- Kč.  
 Za informace, týkající se železniční 
dopravy, děkuji panu Jaroslavu Daňkovi,
poslednímu  přednostovi  bludovské  
železniční  stanice.

Mgr.Jarmila Divišová

Bludovské nádraží pravděpodobně 
ve dvacátých letech minulého století

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

CO  NOVÉHO  
      V  KNIHOVNĚ               

- VELRYBA  BAMBULE  -  
/JANA ŠIMKOVÁ - VĚRA FALTOVÁ/ 
- knížka pro děti. Lásce a úctě ke zvířatům,
která mají stejná práva na naší zemi jako 
my, je třeba učit od malička. Vyprávění 
o velrybě Bambuli a její přítelkyni 
chobotnici Valentýně Osmipacce by k tomu 
chtělo přispět a zároveň přiblížit dětem 
svět, který je jim málo známý, vychází z 
pravdivých skutečností. Putování velryby 
Bambule odpovídá cestám velryb, které na 
léto plují na sever a pak se opět vracejí do 
teplých moří, kde se narodily. Malý čtenář 
se seznámí s mnoha živočichy a pozná 
jejich život i jejich starosti a uvědomí 
si zodpovědnost, kterou by měl člověk 
vůči oceánům, mořím a celé přírodě 
pociťovat. Ilustrace akademické malířky 
Věry Faltové, které doprovázejí na každé 
stránce odpovídající text a kouzlí v 
seriálových příbězích, jsou vtipné, laskavé 
a příběh ve své výtvarné podobě doplňují: 
umělecká nadsázka ilustrací však respektuje
zobrazované živočichy, obyvatele moří a
oceánů i pevniny.

-VZHŮRU NA KOUZELNÝ STROM -
 /ENID BLYTONOVÁ/
-nová fantasy Enid Blytonové, světoznámé 
autorky mnoha úspěšných a velmi oblíbených
knih pro děti, mimo jiné série Tajemství, 
Záhady či Správná pětka. Země splněných 
přání, Země hraček, Narozeninová země... 
to jsou fantastická místa, ve kterých 
zažívají neuvěřitelně napínavá i legrační 
dobrodružství děti a jejich pohádkoví přátelé.

- MRTVÝ MUŽ DOBRÝ MUŽ - 
/GABY HAUPTMANOVÁ/ 
- padesátnice Ursula právě pochovala náhle 
zemřelého manžela Waltra. Od prvních 
chvil vdovského života se energicky staví
na vlastní nohy - nechá přestavět celý byt, 
v němž se svým panovačným mužem žila 

třicet let a který se jí vlastně nikdy nelíbil, 
chopí se otěží rodinně firmy a odhodlá se 
prodat manželovu nade vše milovanou jachtu. 
Přesto se nemůže zbavit pocitu, jako by se 
Waltrův duch stal součástí její bytosti. Na 
každém kroku si proti své vůli představuje, 
jak by se manžel zachoval v té či oné 
situaci, bezděky si osvojuje jeho morálku a 
všechny další muže, kteří jí zkříží cestu, s 
ním srovnává. Nakonec se Ursula rozhodne, 
že s tyranií a slabošstvím opačného pohlaví
jednou provždy skoncuje....

- ROSAMUNDA - /BEATRICE SMALL/ 
- jedná se o dramatický historický příběh 
jediné dědičky venkovského panství. Je jí
pohledná dívka Rosamunda, která osiřela
vě věku tří let, kdy jí zemřeli rodiče 
i bratr. Za jejího poručníka je určen 
hrabivý strýc Henry..... Než si Rosamunda 
vybojuje své životní štěstí, musí ještě čelit
mnoha  osudovým  zvratům.

- DEVÁTÉ NEBE - /LENKA LANCZOVÁ/
- Zuzana, sedmnáctiletá studentka výtvarné
školy, odejde za dramatických událostí z 
domova, kde, jak je přesvědčená, už pro ni 
není místo, a zkouší žít na vlastní pěst. Situaci 
řeší po svém - přespáváním u kamarádů a 
známých, pobytem u ženatého bratra a jeho 
rodiny v penzionu v Jeseníkách, bydlením 
s rozvedeným tátou, sháněním společného 
podnájmu s kamarádkou... Nenadálá volnost 
a svoboda je fajn, dá se využít k mejdanům 
a seznamování se zajímavými lidmi, ale... 
Zuzka brzy zjišťuje, že to vůbec není tak 
jednoduché, jak si představovala, přestože 
na horách prožije velkou lásku, která 
neskončí odjezdem z jarních prázdnin. Nic 
není zadarmo a za všechno se tvrdě platí...

- RYTÍŘ ZELENÉ RŮŽE - 
/ZUZANA KOUBKOVÁ/  
- milostná romance královny Kunhuty a 
Záviše z Falkenštejna je vděčným a častým 
námětem historických proz. Autorka však
vylovila tento příběh z šedi tradice a 
strnulého sentimentu. V jejím živém podání

sestupují slavné osobnosti naší přemyslovské 
minulosti z piedestalů a stávají se lidmi ,kteří 
se milují a nenávidí, radují se, trpí, touží a 
selhávají se stejnou, bolestně neúprosnou 
intenzitou jako jejich dnešní potomci.

- HRDINOVÉ OHNĚ - /NICHOLAS EVANS/ 
-strhující příběh o lásce a statečnosti, 
o přátelství, odpuštění, ale především o 
nesmírné odvaze nás přivádí na americký 
Středozápad v období velkých požárů.

- NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ VČELKY MÁJI - 
- obrázková knížka pro začínající čtenáře 
v sobě skrývá 24 poutavých příběhů 
rozpustilé a zvídavé včelky Máji a jejích 
starých i nových kamarádů. Lenivému 
Vilíkovi se podaří odhalit zloděje medu, 
myšák Alfons Veliký zazáří jako artista 
na trampolíně a Mája okusí slávu včelí 
královny i úspěch při fotbalovém utkání.

- DĚTI Z BULLERBYNU - 
/ASTRID LINDGRENOVÁ/ 
- knížka pro děti, oblíbená téměř po celém 
světě.

- MLADÝ POZOROVATEL U MOŘE -
/CHRISTIAN WEISS/ 
- jak se připravit na výlet k moři, zvířata 
a rostliny u moře, výroba zařízení na 
sledování života pod vodou, jak se nenechat
přelstít mořem... praktická příručka mladého
pozorovatele.

- POMOC! MŮJ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
NESTOJÍ ZA NIC! - /KATHRYN LAMBOVÁ/ 
- autorka je ochotnou průvodkyní i rádkyní 
jak z toho, když se cítíte být ochuzeni 
o  lákadla  společenského  vyžití...

- PŘÍPAD MALÁTNÉHO MOSKYTA - 
/ERLE STANLEY GARDNER/ 
- román s chytrým právníkem Perry 
Masonem, který se ujímá zdánlivě předem 
ztracených případů a řeší je za pomoci 
své věrné a nepostradatelné sekretářky.
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HOLKY NA VODÍTKU - JMENUJI SE ESTER -
/IVONA BŘEZINOVÁ/ 
- Ester je dívka z početné rodiny, kde se sice 
všichni mají rádi, ale nikdo se o nikoho příliš 
nestará. Ester doma pociťuje nedostatek 
soukromí a navíc se upne k myšlence mít svoje 
vlastní peníze. Čím dál víc začíná využívat 
kamarádského pohostinství rodinného přítele
Romana, majitele herny a baru, a od první 
nesmělé výhry se rychle propadá do závislosti 
na hracích automatech. Nezastaví ji už nic !

- ASTERIX NA KORSICE - /GOSCINY  RENÉ/
- nová Asterixova dobrodružství.

- FRETKA - /MARTIN ULLRICH/  
- všechno o chovu fretky.

- PRINCEZNA OHNĚ - /SHANON DRAKE/ 
- historický román, jehož hlavním námětem
je láska.

- LODĚ , KTERÉ SE POTKÁVAJÍ - 
/VLASTA JAVOŘICKÁ/ 
- děj tohoto románu , u čtenářů minulých 
generací velmi oblíbeného, je zalidněn mnoha
zajímavými postavami , které prožívají lásky
i rozchody, štěstí i zklamání. Ale i na tomto
rozbouřeném moři lidských osudů se lodě
nakonec potkávají.

- STAŘEČCI - /VLASTA PITTNEROVÁ/ 
- povídky, z nichž na čtenáře dýchne dnes 
již velmi vzácná úcta dětí k rodičům 
a prarodičům.

- VRAŽEDNÉ PODEZŘENÍ - /ROBERT B.PARKER/ 
- přední bostonský soukromý detektiv 
vyšetřuje vraždu prominentního místního
bankéře.

- KACÍŘŮV UČEN´ - /ELLIS PETERSOVÁ/ 
- šestnáctý  případ  bratra  Cadfaela.

- KLETBA FARAONŮ - /KARIN STRUŽKOVÁ/ 
- aneb Egyptem převážně vážně

ČLOVĚK A SPOLEČNOST - REKORDY ČESKÉ 
REPUBLIKY 
- po prvním svazku edice českých rekordů,
který byl věnován přírodě, otevíráte další
díl věnovaný tentokrát rekordům, které
vytvořil člověk.
                                          

knihovna Bludov

Na posledním zasedání obecního zastupitelstva
se mj. rozhodovalo o pojmenování nově 
vznikající ulice v těsné blízkosti lázní. 
Úředníci obecního úřadu navrhovali název 
„U Lázní“. Považoval jsem jej za nevhodný 
především kvůli možné snadné záměně s 
nejdelší bludovskou ulicí, která se jmenuje 
„Lázeňská“. Jelikož jsem se však domníval, 
že využít pro pojmenování ulice blízkost 
lázní je dobrý nápad, navrhl jsem jméno 
zakladatele lázní Zdeňka Pospíšila. Proč?

Životní osud
Zdeněk Pospíšil se narodil v Bludově 20. 
července 1903, v roce 1929 na bludovských 
polích poblíž Moravy založil lázně, a to za 
vydatné pomoci své manželky Josefy rozené 
Večeřové z Chromče a jejích rodičů. Byl to 
velmi odvážný podnikatelský záměr, který 
vyšel. Pospíšil byl veřejně činný člověk, o 
čemž svědčí např. skutečnost, že se v roce 
1944 stal předsedou ilegálního odbojového 
Okresního národního výboru v Šumperku 
se sídlem v Bludově, kterým zůstal ještě 
krátkou dobu po květnovém osvobození 
Československa. Po válce působil také jako 
předseda okresního výboru Československé 
strany lidové, jediné nesocialistické politické
strany poválečného období.
 Po Únoru 1948 se stal jednou z 
ústředních postav protikomunistického (byť 
jen slovního) odporu – např. ve volbách 
1948 bylo v lázních odevzdáno 60 % tzv. 
bílých lístků, které symbolizovaly nesouhlas 
s komunistickou vládou (v českých zemích 
to bylo jen 9,3 %!). Lázně vlastnil právě do 
roku 1948, kdy mu byly státem ukradeny 
(dříve se tomu říkávalo znárodněny). Ještě 
krátce v nich mohl dělat ředitele, ale i to 
záhy skončilo a do 48 hodin se museli 
Pospíšilovi z lázní vystěhovat – Pospíšilovo 
ředitelské místo zaujal někdejší lázeňský 
šofér František Riedl. Pospíšil byl bez 
odsouzení na dva roky zavřen do táborů 
nucených prací (TNP). Po návratu odtamtud 
se však na svobodě dlouho nezdržel. V roce 
1954 byl ve vykonstruovaném procesu 

souzen za to, že údajně v roce 1948 
připravoval útěk prezidenta Edvarda Beneše 
ze Lhoty Štědrákové do zahraničí. Čin, který 
ve skutečnosti nikdy nepřipravoval, byl
označen za vlastizradu, a za tu byl odsouzen 
k 25 letům odnětí svobody. To se v jeho 
případě fakticky rovnalo trestu doživotnímu. 
Trest si nakonec neodseděl celý – byl 
zavřen jen „pouhých“ 11 let. Na svobodu 
jej pustili ze zdravotních důvodů v roce 
1966. O tom, za jak vážného nepřítele 
režimu byl považován, svědčí skutečnost, 
že byl na svobodu propuštěn až asi ve čtvrté 
amnestijní vlně – většina politických vězňů 
byla propuštěna při květnové amnestii v 
roce 1960, popř. 1962. V šestašedesátém 
roce jich „sedělo“ již jen pár. Po návratu 
z kriminálu mu komunistická strana 
zakázala žít v jeho rodném kraji, nařídili 
mu, aby se vystěhoval. Odstěhoval se tedy 
do Darkova, kde 5. srpna 1979 zemřel. 
V roce 1990 byl ze zákona rehabilitován.

Ulice politického vězně? 
Asi nikdy...
Když jsem navrhoval, aby se nová ulice 
jmenovala „Pospíšilova“, domníval jsem 
se, že to obecní zastupitelé pochopí jako 
přihlášení se k památce člověka, který 
založil lázně, jež jsou v dnešní době jedním 
z našich největších propagačních artiklů. 
Člověka, který za války velmi riskoval tím, 
že se postavil do čela domácího okresního 
protinacistického odporu. Člověka, jehož 
život tragickým způsobem poznamenala 
bolševická totalitní zvůle. Mýlil jsem se. 
Takto to pochopilo jen 6 z 15 zastupitelů. 
A co zbylých 9? Zdrželi se hlasování! Proč 
zrovna nehlasovali proti? Což nevědí, že 
když se hlasování zdržují, automaticky 
říkají „proti návrhu“? Anebo to vědí a jen 
nebyli dosti odvážní, aby veřejně řekli 
– „Ne“? Pro přijetí návrhu je totiž zapotřebí 
nadpoloviční počet všech zastupitelů. 
Říct v takovémto případě „zdržel jsem se 
hlasování“ je jen jinou variantou „proti“.
Nedivím se, že neprošel další návrh – totiž 
pojmenování ulice podle křesťanského 

prvorepublikového spisovatele Jana Čepa.
Z komunistických čítanek byl po své 
emigraci v roce 1948 vyškrtnut, a tak jen
málokdo ze zastupitelů tušil, o koho jde.
Ale o Pospíšilovi snad musel slyšet každý
Bludovský, zvláště pak, narodil-li se tady,
něco o své obci ví a je obecním 
zastupitelem. Nebo že by již nesla plody
jedovatá Urbanova setba, která „starého“
Pospíšila křivě obvinila ze spolupodílu na
Habermannově smrti?
 Bylo by jistě divné, kdyby pro 
připomenutí památky politického vězně
bolševického režimu hlasovali komunisté 
– to ostatně ani nikdo nečekal. Ale že návrh 
nepodpořil např. ani jediný představitel 
strany lidové, jejíž obrovskou poválečnou 
oporou Pospíšil byl, to je zvláštní.
Jistě – jako nikdo z nás není bez chyby,
bez chyby nebyl ani Zdeněk Pospíšil. 
Bez chyby ale nebyl ani Karel Čapek, 
po němž je ulice nakonec rozhodnutím 
12 zastupitelů pojmenována.

Promarnili jsme příležitost připomenout si 
památku významného člověka, jehož dílem 
se dodnes chlubíme. Památku představitele
druhého i třetího odboje. Přitom v tomto 
případě by nikdo nemusel obětovat ani 
minutu svého času na výměnu osobního 
dokladů. Ani by předseda strany, která má 
zločineckou minulost, nemusel vysvětlovat
svým soudruhům, jak je možné, že bydlí 
na ulici pojmenované po politickém 
vězni. Bohužel se tak nestalo a svědčí to 
o dnešní společnosti mnohé.
 A tak paradoxně ani čtrnáct let po 
listopadových změnách nemáme v Bludově 
jedinou ulici pojmenovanou po některém 
z místních odpůrců komunistického režimu. 
Zato jméno komunistického milicionáře 
zastřeleného „diverzantem“ v padesátých 
letech na Zámečku má ve svých dokladech 
zapsána řada lidí bydlících poblíž tenisových 
kurtů. Není to na hlavu postavené? Říká 
se, že společnost, která zapomene na svou 
minulost, je odsouzena prožít ji znovu… 

                                   PhDr. Stanislav Balík

K názvu jedné ulice
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DĚKUJEME !
Vážení,
  před nedávnem jsme s manželem u Vás prodělali 
třítýdenní rehabilitační léčbu pohybového ústrojí. Naposledy 
jsem se ve vašich lázních léčila před šesti lety. Ráda bych 
Vám poděkovala za vzrůstající úroveň, která je patrná na 

každém kroku. Mám na mysli nejen rozšíření léčebny o nové procedury jako
je očista tlustého střeva, suché uhličité koupele, infrasauna, ale i krásné
prostředí lesoparku, příjemný interiér.
    Poděkování patří i personálu, který je velmi milý a ochotný. To vše
působí ve Vašich lázních jako příjemná, uklidňující terapie.
     Doporučujeme všem, kteří trpi „nejen pohybovými problémy“, aby si 
udělali čas a využili nabídku vašich léčivých procedur.

S přáním všeho dobrého a hodně sil do zvelebování tak milým lázním přeje 
Jana Plischková s manželem, Vikýřovice

  Předseda ZO ČZS v Bludově
prostřednictvím Bludovanu děkuje členům
kterých bylo 27 a jeden kaktusář, za 
výstavu která byla 16. a 17. srpna v
kulturním  domě,  už  po  patnácté.
    Snažení všech, kteří výstavě věnovali 
3 dny svého času skončilo pohromou. 
Na sále a přilehlých prostorách KD řádil 
„šotek“, který většinu výpěstků zničil 
a dokonce okousal i syrové brambory.
K pohromě byl přivolán starosta obce, 
a radní, který vše nafotil a Policie ČR, 
která vše zdokumentovala. Toto vše se 
událo  a  KD  byl  uzamčen.
 Zahrádkářům a všem vystavujícím 
vznikla  škoda, která se penězi nedá splatit 
a nedá se omluvit. Všichni členové, kteří 
se snaží jednou za rok pro občany něco 

pěkného udělat, toto chování rozhněvalo 
natolik, že říkají už nic pořádat 
nebudeme.
  

******

   Prosíme občany, kteří užívají 
klíče od KD anebo se zdržují na 
diskotéce, jest - li o incidentu něco vědí 
ať se přihlásí kterémukoliv členu ZO 
ČZS. Všem za jakoukoliv informaci 
děkujeme. Policie ČR oznámila naší
ZO, že pachatel nebyl dopaden a věc
se odkládá.

******

Zahrádkáři 

Přátelé, tento zahrádkářský 
rok zakončíme v sobotu 

29. listopadu 
v 15. hod. v restauraci 

na Vlčáku. Besedu s účastníky 
všech zájezdů 

u videa připraví Jenda Šula. 
Doprava členů a zájemců 
ze vzdálených míst obce 

bude zajištěna.

 Předseda ZO ČZS v Bludově.

OZNÁNENÍ ČLENŮM 
ZO ČZS

I letos (již poosmé) se v den drakiády začala nad kopcem Brusnou
po druhé hodině odpolední vznášet spousta  papírových lítacích
výtvorů. Pravda, někteří dráčci sebou pořádně zmítali, ale ve
vzduchu se jim většinou líbilo. Mnozí z nich byli krásně ručně
malovaní, takže opravdu bylo z čeho vybírat. Zápolilo se totiž
ve dvou kategoriích-o nejlépe létajícího draka a o nejkrásnějšího
draka. Soutěž byla opravdu napínavá - trvala totiž dvě hodiny,
takže bylo velice důležité vytrvat ve snaze dostat svého draka
co nejvýše do oblak. 

Svatováclavská 
drakiáda 28. 9. 2003

Petra Novotná
středisko Junáka Bludova

Některý cm se to povedlo 
až na poslední chvilku, 
a  pak  skoro  zvítězili.... 
Z toho vyplývá: 
Nevzdávej se, vytrvej! 
Naděje umírá poslední
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PRODEJE 
v kulturním domě

RŮZNÉ

Pochvala
 Nadace Český hudební fond Praha se v září t. r. 
seznámila s Vaším cyklem koncertů komorní hudby pro novou 
koncertní hudební sezónu 2003/2004. Vysoce hodnotila 
kvalitu a vyváženost Vaší hudební sezóny, ocenila práci
Vašeho Kruhu přátel hudby a rozhodla o mimořádném
finančním příspěvku ve výši 15.000.- Kč s velkou pochvalou.
        
     Mgr. Eva Plochová 
     za kancelář NČHF 
        

Oznámení pro majitele a uživatele pozemků v obci
Okleštění a odstranění stromoví a jiných porostů

Z důvodů zabezpečení spolehlivého provozu rozvodného zařízení, kvalitní dodávky elektřiny, snížení ztrát v sítích a zajištění 
bezpečnosti osob, na základě §8 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a Energetického zákona č.458/2000 Sb. 
§ 25,odst.4- h 
vyzýváme majitele a uživatele pozemků ve městě, obci k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti
elektrických rozvodných zařízení 

Okleštění či odstranění dřevin proveďte v termínu do:  31. ledna 2004
Větve stromů a keřů musí být od vodičů vzdáleny i za maximálního vychýlení k zařízení s uvažováním ročního
přírůstku u vedení:
     nízkého napětí aspoň 1 m,
       vysokého napětí  aspoň 2 m,

a v ochranném pásmu zařízení vysokého napětí výška porostů maximálně 3 m (tj. 7m od krajního vodiče pod
vedením na obě strany) 

Při provádění těchto prací dbejte osobní bezpečnosti (ČSN 343108, ČSN 313100) zejména dodržujte
bezpečnou vzdálenost, minimálně 2 m od vodičů s připojeným napětím. V případě ohrožení bezpečnosti
osob nebo nebezpečí poškození el. zařízení dohodněte vypnutí a zajištění (dozor) el. zařízení s
pracovníky  SME  z  oblastního  střediska  údržby  uvedeného  níže.
 Upozorňujeme majitele pozemků, že porušení zákonem stanovených povinností v ochranných 
pásmech elektrického rozvodného zařízení se vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní 
energetické inspekce. Uplyne-li stanovená lhůta marně, provedou okleštění, případně odstranění dřevin 
pracovníci  SME,  přičemž  vzniklá  dřevní  hmota  je  majetke  vlastníka  pozemku.

Oblastní středisko údržby Šumperk
telefonní číslo: 583 216 555 

 pro okres Jeseník  pracoviště Jeseník
telefonní číslo:  584 411 300

SEVEROMORAVSKÁ ENERGETIKA
SKUPINA ČEZ

Po a Út    3. a 4.11. - obuv   

Po  10. 11.  

Út  11. 11.  

Čt 13. 11. 

Po  17. 11.

Út a St 18. a 19. 11. - levný textil
totální výprodej od 9.00-16.00 hod.                
15,- Kč za kus.

Čt  20. 11.
Po    24. 11.
Út  25. 11.
St     26. 11.
Čt  27. 11.
Pá  28. 11.
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My jsme brouci záchranáři,
žáby jsme z bazénu vylovili,
do grynglete vypustili,
nakonec jim zakvákali ...

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY – fa. HORÁK 
opravy    -     televizory, videa, CD, DVD, magnetofony, radio-přijímače, autorádia,
                      počítačové monitory ...                                                                                             

      =   zdarma zapůjčím TV po dobu  opravy
      =   zdarma do 10 km přijedu – odvezu – dovezu

montáž a prodej     - Digitální a analogové satelitní komplety
                                  - Anténní a TV+SAT rozvody

 - Domácí telefony a videotelefony
 - Ostatní práce z oblasti elektroniky

Digitální satelitní komplet pro příjem ČT1, ČT2, PRIMA stanice ,,O“ a digitálního rozhlasového
vysílání – 10.990,- Kč rozšíření o družici ASTRA + 1.290,- Kč. Pro aktuální ceny volejte : 604 863 300. 

Pavel Horák
Plk. Karla Hlásného 708, Bludov 789 61                                      ( 604 863 300  ,  583 238 525

OBRAZOVÉ NOVINY

Ze života mateřské školy

TO Z NÁS 
BYLI 
INDIÁNI !!!
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SLAVÍME DEN ZEMĚ S RODIČI PRACÍ I ZÁBAVOU

Ze života mateřské školy

NA VÝLETĚ V BOUZOVSKÉM PODHRADÍ BYLO DOBŘE

Vinobraní 27. 9. 2003

Z vinobraní pořídil pan 
Pavel Svoboda 

videozáznam, který si můžete 
v kulturním domě zapůjčit.

TO Z NÁS BYLI INDIÁNI !!!
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SPORTOVNÍ OZVĚNY

Frank Patrik Švesták Jan Děti z mateřské školy

CHUEJ - ČCHUN - KUNG 
omlazovací cvičení čínských císařů 

Toto cvičení je součástí dechové a pohybové terapie. Přesná soustava cviků umožňuje 
přivádět do těla uzdravující energii. 

Máte - li zájem toto cvičení vyzkoušet, přijďte za námi. 

Každý pátek cvičíme ve školce od 18 hod.

              

Sadil Matyáš, Kohout David Šefr Jan, Čmakal František

Sadil Matyáš Pešák Šimon Fiala Jakub

Vítání občánků  5. 9. 2003 - foto J.Mašek

cvičitelka Mirka Kostková
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. prosince.
Správné znění tajenky z minulého Bludovanu: 

1. osm 2. kořaleční mor

Vylosováni byli:

1. cena (tričko se znakem obce) –  Jana Holinková

2. cena (tričko se znakem Kartotisku) –  Karel Straka

Bludov a hrdelní právo
Závažný případ hrdelního soudnictví v 18. století bylo údajné žhářství bludovského poddaného Josefa 
Horáčka. Ten byl obviněn za zapálení několika bludovských stavení, stodol a také tzv. zámečku u Horního 
dvora. Horáček se přiznal k prvnímu a poslednímu požáru a k zapálení zámečku. Udal, že to byla msta 
namířená na 1. tajenka za to, že ho 2. tajenka. Po dvou letech šetření byl dvaadvacetiletý žhář odsouzen 
k trestu smrti stětím a jeho mrtvola měla být spálena. Rozsudek vykonal v Šumperku kat z Uničova.


