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8. jednání Zas t upit els t va obce Bludov
Dne 15. prosince 2003 v 18.00 - 21.50
proběhlo osmé zasedání zastupitelstva
obce. Přítomno bylo 13 zastupitelů,
omluven byl David Horáček, neomluven
Oto Böser. Starosta obce Ing. Pavel
Ston pověřil Ing. Jana Šaje vyhotovením
zápisu,
ověřením
zápisu
pověřilo
zastupitelstvo Ing. Františka Březinu a
Jindřicha Matěje. Jednání zastupitelstva
zahájil a řídil starosta obce. Nejprve
konstatoval
splnění
jednoho
úkolu
z minulého zasedání, další úkol s datem
splnění k 31. prosinci 2003 v té době
ještě trval. Zastupitelstvo všemi hlasy
zprávu o kontrole úkolů schválilo.
Zpráva o činnosti rady obce
Rada obce (RO) se od posledního jednání
zastupitelstva sešla na čtyřech řádných zasedáních.
Na svých jednáních se zabývala především
následujícími záležitostmi. Schválila 680 nájemních
smluv na pronájem hrobových míst na hřbitově
a pověřila starostu uzavřením nájemních smluv
s jednotlivými nájemci. Zabývala se stanoviskem
Severomoravské plynárenské a.s. (SMP) k prodeji
části plynovodu v nové části ulice Za Školou a
odsouhlasila návrh na pronájem za 5.000 Kč ročně.
Rada se dále zabývala problematikou veřejného
osvětlení na přístupové komunikaci k lázním Bludov.
Dospěla k názoru, že bude-li provozovatelem
lázní soukromý subjekt, měl by provoz a údržbu
veřejného osvětlení na přístupové komunikaci hradit
právě provozovatel. Rada provedla zjednodušené
výběrové řízení na Smlouvu o dílo na zimní
údržbu v obci. Po posouzení nabídek byla vybrána
tak jako v uplynulé zimní sezoně Bludovská a.s.
Rada schválila smlouvu s firmou Lukáš Macek,
Červená
Voda
na
provádění
hrobnických
prací na místním hřbitově (kopání hrobů).
V rámci připravované rozsáhlé akce kanalizace
rada schválila smlouvu na realizaci výběrového
řízení na akci kanalizace s firmou RTS, a.s. Brno.
Neznamená to, že byla vybrána firma, která bude
provádět kanalizaci. Byla vybrána firma, která bude
pro naši obec v momentě, kdy padne definitivní

rozhodnutí, realizovat tuto více než stomilionovou
zakázku, provede výběrové řízení na dodavatele.
Právě množství peněz, které bude kanalizace
stát, velí k opatrnosti při výběru dodavatele.
Rada schválila smlouvu o dílo s ŠPVS, a.s.,
Šumperk na vybudování vodovodu a dešťové
kanalizace V Potokách. Rada odsouhlasila
rozmístění 20 ks odpadkových košů typu
BENO po obci. Podrobně se zabývala
vyhodnocením přestupkové agendy a zvažovala
další činnost přestupkové komise. Rada se tedy
rozhodla předat řešení přestupkové agendy od
1. ledna 2004 zpět na Městský úřad
v Šumperku, tak jako tomu bylo do
roku 2002. Rada schválila poskytnutí příspěvků
charitativním a příspěvkovým organizacím sociálního
charakteru v té podobě, jak to navrhla sociální
komise.
Následně starosta otevřel diskusi ke
zprávě. JUDr. Josef Sedláček se dotázal, proč
rada obce doposud neodpověděla asi na 12 jeho
připomínek. Dostal odpověď pouze na jednu. Podle
starosty se na připomínky reaguje a průběžně
se řeší. Pokud jde o písemnou odpověď, starosta
ji zajistí do konce roku 2003. Zprávu o činnosti
rady zastupitelstvo 11 hlasy schválilo, 2 se zdrželi.

Zpráva o hospodaření obce
k 30. listopadu 2003
K poslednímu dni měsíce listopadu činily
příjmy obecního rozpočtu 34.384 tis. Kč, což
představuje téměř 81 % ročního objemu
plánovaných příjmů. Rozhodující příjmy, tj. daňové
příjmy jsou ve svém úhrnu plněny lépe, než
tomu bylo ke tomuto datu v minulých letech.
Výdaje obecního rozpočtu dosáhly k 30. listopadu
výše 35.405 tis. Kč, což představuje plnění ve
výši 84 % plánu. Zůstatek peněžních prostředků
na účtech obce činil ke konci měsíce listopadu
4.946 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. Stav
závazků z bankovních úvěrů k 30. listopadu
činí již jen 4.557 tis. Kč. Zastupitelstvo zprávu
o hospodaření obce 12 hlasy schválilo, 1 se
zdržel.

Volba místostarosty
Starosta
informoval
zastupitelstvo,
že
Ing. František Březina rezignoval ke dni
30. listopadu 2003 na funkci místostarosty obce.
Zastupitelstvo tuto skutečnost vzalo na vědomí.
Od začátku prosince tedy žádný ze zvolených
představitelů obce nevykonával svou funkci jako
uvolněný, tzn. na plný úvazek. Starosta uvedl,
že se rada touto situací zabývala a navrhla,
aby s účinností od 1. ledna 2004 vedl obecní
úřad současný starosta jako uvolněný pro výkon
své funkce. Dále rada dle zákona navrhla,
aby starostovi od počátku ledna náležela
odměna dle příslušného nařízení vlády. Toto
usnesení bylo přijato 8 hlasy pro, 5 se zdrželo.
Starosta tedy od začátku ledna vykonává svou
funkci jako jediné zaměstnání.
V momentě, kdy je starosta uvolněný,
což byl mimochodem jeden z programových bodů
většiny politických uskupení kandidujících v
komunálních volbách 2002, není zapotřebí, aby
byl pro výkon funkce uvolněn místostarosta, jako
tomu bylo v uplynulém roce. Zastupitelstvo tedy
12 hlasy (1 se zdržel) schválilo, že místostarosta
bude neuvolněný. Po těchto krocích vyzval
starosta zastupitele, aby podali návrh na obsazení
funkce místostarosty. Marie Znojová navrhla
Ing. Jaroslava Balhara, Ing. Karel Soural navrhl
Ing. Karla Janíčka. Zastupitelstvo poté 8 hlasy
(4 proti, 1 se zdržel) podpořilo návrh JUDr. Sedláčka,
aby se hlasovalo tajně. Po krátké technické
přestávce, během níž se připravily volební lístky,
navrhl starosta JUDr. Sedláčka, Ing. Sourala
a Petra Švédu za členy volební komise, s čímž
zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo. Poté se
přistoupilo k tajné volbě. Po sečtení hlasů sdělil
JUDr. Sedláček, zvolený předseda volební komise,
že bylo odevzdáno 13 hlasovacích lístků, z toho
12 platných a jeden neplatný. Pro Ing. Balhara
hlasovalo 9 zastupitelů, pro Ing. Janíčka 3.
Zastupitelstvo obce tedy zvolilo
Ing. Jaroslava
Balhara novým místostarostou obce. Nově zvolený
místostarosta v krátkém projevu poděkoval
Ing. Březinovi za jeho práci, zastupitelům, kteří mu
dali hlas, a nastínil své představy o výkonu funkce.
Starosta pak sdělil, že je třeba obsadit
uvolněné místo radního (po Ing. Balharovi)
tak, aby rada obce měla i se starostou
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a místostarostou 5 členů, a vyzval k podání
návrhů. Ing. Březina navrhl MVDr. Josefa
Hlásného, CSc., Ing. Janíček navrhl Ing. Sourala.
Zastupitelstvo 8 hlasy (4 proti, 1 se zdržel)
hlasovalo pro veřejné hlasování. Ing. Soural
získal 2 hlasy (3 proti, 8 se zdrželo),
MVDr. Hlásný byl zvolen členem rady 8 hlasy
(3 proti, 2 se zdrželi). Ing. Soural poté připomněl,
že nově zvolený místostarosta by se měl vzdát
funkce předsedy finančního výboru, neboť se to
neslučuje s obecním zákonem. Poté, co nikdo ze
zastupitelů nikoho na tento post nenominoval,
navrhl JUDr. Sedláček, aby tuto skutečnost vzalo
zastupitelstvo obce zatím pouze na vědomí a
volba nového předsedy výboru se odložila na příští
jednání. Ing. Balhar dále sdělil, že odstoupí i
z funkce předsedy likvidační komise, načež se
nabídl Ing. Janíček, že by po určitou dobu
mohl tuto funkci vykonávat z titulu předsedy
komise inventarizační.

Majetkoprávní záležitosti
společnosti Bludovit s.r.o.
Starosta sdělil, že 29. října 2003 se v Brně
konala řádná valná hromada Bludovit, s.r.o.,
firmy, která v Bludově těží wollastonit a v níž
má obec menšinový podíl. Tato valná hromada
projednávala mimo jiné i nevalné hospodářské
výsledky společnosti Bludovit za rok 2002. Při
všech jednáních uplatňoval starosta vůči prokuristce
společnosti Ing. Bártové písemné uznání závazků
za obec Bludov. Tyto závazky za nájemné
dobývacího prostoru činí bez penále 1.612 tis. Kč.
Písemné uznání těchto závazků se však nepodařilo
získat, pouze ústní příslib. Rada je toho názoru,
že není čas déle otálet a je třeba rázně jednat.
Jako první krok navrhuje ještě v tomto roce
zažalovat společnost Bludovit za neplacení
nájemného. Dle konzultace s právníkem se
dá z uzavřené smlouvy o nájmu vyzískat přes
neplacení nájemného i odstoupení od smlouvy
či vypovězení smlouvy.
Na toto téma se rozvinula dlouhá a široká
diskuse. Ing. Jan Basler navrhl, aby se
s těžbou v lomu skončilo, neboť jeden lom
– pískovna - na horním konci stačí. Doporučuje
tedy použít všechny právní prostředky k tomu, aby
se společnost zrušila. Starosta odpověděl, že rada
je podobného názoru, ale zatím není jiná
společnost, která by v těžbě mohla pokračovat.
Myslí si, že dát výpověď z nájmu by bylo vhodné,
ale jestli ukončit těžbu, o tom není přesvědčen.
JUDr. Sedláček uvedl možnosti postupu, které by
vedly k zastavení činnosti společnosti Bludovit.
Ing. Janíček navrhl, aby se těžba neutlumila, ale
aby obec společnost ovládla. Ing. Březina podpořil
názor Ing. Baslara, že občané horního konce
Bludova prováděnými odstřely trpí. JUDr. Sedláček
upozornil, že neplacení nájmu je porušením nájemní
smlouvy a je možno dát výpověď. Zastupitelstvo
všemi přítomnými hlasy rozhodlo dát společnosti
Bludovit výpověď z nájemní smlouvy k
31. prosinci 2003.

prodej obecního pozemku manželům
Hudosovým
Starosta uvedl, že manželé Roman a Marie
Hudosovi požádali o odprodej části p.č. 1626
o výměře 94 m2. Rada obce schválila záměr tento
pozemek odprodat a doporučila cenu 50,-Kč/1m2.
Zastupitelé po krátké debatě 8 hlasy (1 proti, 4 se
zdrželi) souhlasili s tím, aby kupní smlouva byla
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uzavřena poté, co bude s určitostí zjištěno, že obec
nebude tento pozemek potřebovat k uložení
inženýrských sítí.

prodej obecního pozemků vlastníkům bytů
v domech č.p. 726 a 727
Vlastníci bytů v bytových domech č.p. 726
a 727 (družstevní bytovky) požádali obec
o odprodej pozemků, na kterých tyto domy stojí,
a dále pozemku, na kterém stojí garáže. Rada
obce schválila záměr a doporučila kupní cenu
50,-Kč / 1 m2. Zastupitelstvo prodej jednomyslně
schválilo.

nabídka paní Anny Králíčkové na odprodej
lesa
Obec obdržela dopis, ve kterém Anna Králíčková
nabízí k prodeji lesní pozemek p.č. 1612 o výměře
18699 m2 za odhadní kupní cenu 900.000,- Kč.
Ing. Basler uvedl, že parcela je to vhodná,
neboť sousedí s pozemky, které by mohly být
po majetkovém vyrovnání s Ing. Mornsteinem
obecní, ale cena tržní hodnotě z daleka
neodpovídá, byť je skutečně cenou odhadní.
PhDr. Stanislav Balík prohlásil, že dle jeho
názoru obec potřebuje investovat do celé řady
jiných věcí, jen ne do lesa. Proto doporučil,
aby zastupitelstvo nabídku na koupi nepřijalo.
Ing. Balhar navrhl dál jednat o ceně, což ovšem
je možné i poté, co zastupitelstvo tuto nabídku
zamítne. Následně zastupitelé 12 hlasy (1 se
zdržel) nabídku nepřijalo.

I. změna územního plánu obce
Při
závěrečném
(jinak
bezproblémovém)
schvalování I. změny územního plánu obce
se znovu otevřel starý problém cyklostezky
od mateřské školy na dolní konec. Rada obce
byla pověřena, aby jednala s Jarmilou Březinovou
z Bohutína o možném přeložení části cyklostezky.
Následně se z pléna přihlásil o slovo Ing. Josef
Kopa, který v zastoupení čtyř dalších vlastníků
pozemků
dotčených
případnou
cyklostezkou
dlouze a podrobně popsal dlouhodobý problém.
Největší chybu vidí v tom, že zařazení cyklostezky
do územního plánu v minulých letech s majiteli
dotčených pozemků nikdo z obce neprojednal.
Ve vzrušené diskusi především s JUDr. Sedláčkem
zpochybnil, že lze cyklostezku klasifikovat jako
stavbu veřejného zájmu, a odmítl, aby byli
občané o tak zásadní věci, jako je možné
odebrání jejich pozemku informováni pouze
prostřednictvím úřední desky. PhDr. Balík poté
navrhl diskusi ukončit a dal za pravdu
Ing. Kopovi, že se v minulých letech jednalo
o tragickou chybu obecních orgánů a že by
se to mělo napravit ve II. změně územního plánu.
Zastupitelstvo obce vzalo 11 hlasy (2 se zdrželi)
na vědomí zprávu o projednání I. změny územního
plánu obce Bludov, který také schválilo.

Poskytování příspěvků na ošatné pro
oddávající
Starosta uvedl, že rada obce se zabývala
otázkou poskytování příspěvku na ošatné pro
oddávající při svatebních obřadech. Je možné
použít dva způsoby: zřídit účelový finanční fond,
ze kterého by se příspěvek poskytoval; fond
zřizuje zastupitelstvo obce, příspěvek dát přímo
do rozpočtu. Ing. Janíček doporučil fond zřídit,

ale zařadit do něj i ostatní, kteří se podílí na
vykonávání občanských obřadů (od vítání občánků
až po smuteční obřady). PhDr. Balík doporučil
nepřijmout tento návrh. Starosta pak o tomto návrhu
(tedy dále neposkytovat žádné příspěvky) nechal
hlasovat. Pro bylo pouze 7 zastupitelů (2 proti,
4 se zdrželi), návrh na zamítnutí tedy nebyl
schválen. Ing. Janíček poté přeformuloval svůj
návrh a navrhl, aby rada přepracovala návrh
na zřízení fondu a pravidel pro poskytování
příspěvků na ošatné pro oddávající s tím, že by
do něj zařadila více lidí. Ani tento návrh nebyl
přijat (7 pro, 5 proti, 1 se zdržel). Nakonec se
hlasovalo o původním návrhu rady, tedy o zřízení
fondu a schválení pravidel pro poskytování p
říspěvku. Ani tento návrh však nebyl přijat
(6 pro, 6 proti, 1 se zdržel). Bylo to první podivné
hlasování toho dne, kdy nebyl přijat ani návrh,
ani nebylo předtím schváleno jeho zamítnutí.
Kromě jiného to zřejmě bylo způsobeno absencí
dvou členů zastupitelstva.

Rozpočtové změny na rok 2003
Starosta uvedl, že jde o dvě kategorie změn
- o formální, nemající dopad na další finance
obce a o rozpočtové změny vyvolané nutností
oprav rozhlasu a veřejného osvětlení. Po
zodpovězení
několika
dotazů
zastupitelstvo
jednomyslně rozpočtové změny schválilo.

Odpuštění pohledávek obce
Starosta uvedl, že po projednání ve finančním
výboru předkládá rada obce zastupitelstvu
obce návrh na prominutí těchto nevymahatelných
pohledávek: občané 370.160 Kč (1996 - 2002
- stočné), Bedřich Kaňa 153.677 Kč (1994
- poplatek za alkohol, promlčeno od 1998),
Building for You s.r.o. 38.000 Kč (1997 - prodej
lešení, na firmu proběhl konkurz, promlčeno
od 2001), Investa – Pavel Homola 27.965 Kč
(1998 - prodej dřeva, promlčeno od 2002).
PhDr. Balík se dotázal, proč se promíjí
pohledávka B. Kaňovi, Ing. Janíček se zeptal, proč
se promíjí stočné, když jej poctiví občané platili. Dle
odpovědi JUDr. Sedláčka i Ing. Stona je pohledávka
z B. Kani nedobytná. Stočné zase nemělo oporu
v zákoně a občané obce se tak fakticky „skládali“
na placení pokuty Povodí Moravy za znečišťování
řeky odpadními vodami. Následně se hlasovalo
o prominutí všech pohledávek najednou, pro což
hlasovalo 7 zastupitelů (1 proti, 5 se zdrželo), takže
návrh nebyl přijat. Protože žádná z pohledávek
takto nebyla prominuta, navrhl JUDr. Sedláček, aby
se hlasovalo o jednotlivých pohledávkách zvlášť.
Touto procedurou byly nakonec všechny zmíněné
pohledávky prominuty. Pro odpuštění občanům
neplatícím za stočné hlasovalo 9 zastupitelů
(3 proti, 1 se zdržel), B. Kaňovi 9 zastupitelů
(1 proti, 3 se zdrželi), Building for You všech 13,
Investa – Pavel Homola 8 zastupitelů (2 proti,
3 se zdrželi).
Zde je na místě vysvětlující poznámka. Obec
si váží všech občanů, kteří si poctivě plní své
povinnosti, včetně placení stočného apod. Prosíme
všechny, aby nebrali právě popsané hlasování
jako návod pro své další jednání. Mělo
by být občanskou ctností své závazky plnit
a splácet vzniklé dluhy! Vždyť jenom odpuštěním
dvou prvních dluhů se obec vzdala více než
půl milionu korun, za něž mohl být postaven
dlouhý úsek nějakého chodníku či zrekonstruována
nějaká krátká ulice. S popsaným výsledkem
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hlasování sice osobně zásadně
(pokaždé jsem hlasoval proti),
jej respektovat.

nesouhlasím
ale musím

Rozpočet na rok 2004
Jelikož bude rozpočet schvalován až na prvním
zastupitelstvu v roce 2004, navrhuje rada pro
začátek roku (jako tomu bylo v minulosti)
přijmout rozpočtové provizorium. Zastupitelstvo
tento návrh schválilo. Dále starosta přislíbil
do 20. ledna 2004 vypracování komentáře
k rozpočtu 2004 pro všechny členy zastupitelstva.

Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích
Nové znění zákona o místních poplatcích nabývá
účinnosti od 1. ledna 2004. Je proto povinností
obce novelizovat, nebo schválit novou obecně
závaznou vyhlášku o místních poplatcích v obci.
Starosta poté vyzval Ing. Šaje, aby okomentoval
návrh vyhlášky. Ten seznámil zastupitelstvo se
změnami, které byly doporučeny krajským úřadem.
Po krátké debatě ohledně definice veřejného
prostranství, se hlasovalo o dvou návrzích
JUDr. Sedláčka. První z nich měl omezit počet
kategorií pro platbu poplatků za psy. Nebyl
však
schválen,
stejně
jako
druhý,
kde

JUDr. Sedláček navrhoval zvýšení poplatků ze
psů. Po technických úpravách nechal starosta
hlasovat o obecně závazné vyhlášce, kterou
podpořilo 9 zastupitelů (3 proti, 1 se zdržel).

Odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce za 2. pololetí 2003
Starosta uvedl, že podle nařízení vlády může být
neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytnuta
další odměna po schválení zastupitelstvem obce.
Další odměna náleží za každé kalendářní pololetí,
ve kterém člen zastupitelstva skutečně vykonával
funkci a poskytuje se ve výši poloviny měsíční
odměny. PhDr. Balík navrhl, aby se zastupitelé tak
jako v červnu odměn vzdali. Pro tento návrh ovšem
byli pouze 4 zastupitelé (3 proti, 6 se zdrželo),
takže nebyl přijat. Následně tedy nechal starosta
hlasovat o původním návrhu na vyplacení odměn.
Ovšem po dalším podivném hlasování ani
tento návrh nebyl přijat, když pro něj hlasovalo
pouze 6 zastupitelů (4 proti, 3 se zdrželi), takže
odměny nakonec stejně vyplaceny nebudou.

Různé
Zastupitelstvo 12 hlasy (1 se zdržel) schválilo
výroční zprávu Mateřské školy Bludov, příspěvkové
organizace.

V následné diskusi se Ing. Basler dotázal,
jak dopadly nesrovnalosti ohledně pohledávek
a závazků společnosti Obecní lesy Bludov s.r.o.,
o kterých dramaticky na minulém jednání
zastupitelstva hovořil Ing. Janíček, který se podivoval
nad tím, že společnost má 2 mil. Kč pohledávek
a 2 mil. Kč závazků. Po tomto dotazu se
rozpoutala opět bouřlivá diskuse, do které se
z pléna zapojila i jednatelka společnosti Marie
Balharová, která sdělila, že se marně domáhala
zveřejnění svého dopisu z 10. října 2003, kterým
vše objasnila. Tento dopis byl po schůzi dán
k dispozici všem zastupitelům. Vyplývá z něj, že
připomínky Ing. Janíčka byly zcela neopodstatněné.
Krátkodobé pohledávky byly tvořeny především
pohledávkami u OÚ Bludov, u ostatních odběratelů
(ovšem v roce 2003 byly splaceny) a zálohami
zaplacenými Severomoravské plynárenské na
provoz obecních kotelen. Krátkodobé závazky
zase z největší části činily přijaté zálohy na
teplo od spotřebitelů a leasingy, které se odečtou
z daní v následujících letech. Zastupitelstvo
se nakonec usneslo na tom, že není schopno
hluboce rozebírat odborné ekonomické záležitosti
(a několikrát vznesené dotazy). Na společném
zasedání se tedy sejde dozorčí rada společnosti
a kontrolní výbor, aby tuto záležitost uvedly
společně na pravou míru.
PhDr. Stanislav Balík

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODPADY
Důležité upozornění
Žádáme občany, kteří nemají uhrazen poplatek za svoz
komunálního odpadu za rok 2002 a 2003, aby tak učinili
do 31.3.2004. Pokud svůj dluh uhradí do tohoto termínu,
nebude jim účtováno penále. Pokud nebude poplatek za
rok 2002 a 2003 uhrazen do 31.3.2004, bude účtováno
penále. V případě, že ani potom dlužník neuhradí

poplatek za svoz odpadů, bude tento poplatek
vymáhán soudní cestou, případně formou exekuce.
Tolarová Hana
referent odboru
výstavby a životního prostředí

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

V ostatní dobu bude přijímat vaše oznámení
p. Zdeněk Andrle na č.: 737 477 148
Závady odstranitelné ihned, budou vyřízeny jako již dříve okamžitě,
v ostatních technicky náročnějších případech za asistence dalších
spolupracovníků s delším časovým intervalem. Pro tyto případy
děkujeme občanům za trpělivost a důvěru ve snahu závady
odstranit co nejdříve.
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Upozornění Městského úřadu Šumperk, oddělení
Bezpečnostní rady města.

Používání radiostanice CB
ze
při
pro
ke

Město Šumperk zahájilo používání radiostanice CB, jako jeden
způsobů komunikace s obyvatelstvem a subjekty na území města
mimořádných událostech a krizových situacích. Bude používána i
okolí města a v rámci správního obvodu, i když se zde vzhledem
konfiguraci terénu nelze spoléhat na slyšitelnost na celém území.

V minulosti byly radiostanice CB zakoupeny a instalovány u řady
obcí. Radiostanice CB jsou také v mnoha případech ve výbavě hasičů
obcí. Zcela jistě jsou na území každé obce radiostanice CB používány
u občanů.
Rozsah použitelnosti radiového spojení CB v rámci správního
obvodu ukáží praktické zkoušky.
Praktické zkoušky radiového spojení CB budou probíhat vždy
první středu v měsíci v době 8.30-9.30 hod a 15.30-16.30 hod.
V jejich průběhu budou vysílány různé informace. Město Šumperk
v radiovém provozu CB používá volací znak „Radnice Šumperk“.
Radiostanice CB má 40 kanálů. Protože jsou radiostanice CB používány
širokou veřejností, nelze předem říci, na kterém „volném“ kanále bude
„Radnice Šumperk“ vysílat a přijímat. Podle stávajících zkušeností to bude
zpravidla kanál č.2. V každém případě však bude na tzv. svolávacím
kanále č.1 vysíláno návěstí o tom, na kterém kanále a v jakých časech
se bude vysílat.
S obsluhou radiostanice CB „Radnice Šumperk“ bude možné se
při zkoušce spojit také telefonem č. 583 388 688.
Ing. Jiří SKRBEK
vedoucí oddělení Bezpečnostní rady města
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka
Odešel jsi od nás večerní tmou,
odešel jsi tiše s bolestí svou.
Odešel jsi, jak osud si přál.
Však v našich srdcích žiješ dál !
S velkou bolestí vzpomínáme
kdy nám 28. 11. 2001 náhle zemřel,
náš milovaný syn, bratr, strýc, švagr,

Ing. Zdeněk Hrubý
Stín smrti pokrylo čelo
a zahnal touhu žít,
předobré srdce, i když chtělo,
utichlo a přestalo bít.
Dne 1. února 2004 uplynulo 8 roků,
kdy nám navždy odešel náš
milovaný manžel, otec, dědeček
a pradědeček,

pan Jan Hrubý
„Kdo v srdci žije,
nikdy neumírá“
Dne 19. února 2004 vzpomínáme
5. výročí úmrtí našeho milého
manžela, tatínka a dědečka,

pana Josefa Koláře
Dne 16. dubna 2004 by oslavil
své 90. narozeniny

Jubilanti
Čestný člen Sboru dobrovolných hasičů v Bludově bratr

Josef Hruba

oslavil dne 14. ledna 2004 své 82. narozeniny.
Členové sboru mu přejí do dalších let hodně pevného zdraví,
spokojenosti a zájmu o hasičské dění.

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům
V únoru 2004 oslaví:
Hojgrová Danuška
Koutná Anna
Šula Vladimír
Matějčková Marie
Zahradníčková Marie
Straková Helena
Filipová Jiřina
Mikulášová Markéta
Snášel Josef
Moric Miroslav
Šimek Rudolf
Langerová Helmtraud

Jana Žižky 117
Na Hradě 227
Školní 691
A. Kašpara 262
Husova 465
Špalkova 53
Lázeňská 359
Lázeňská 381
Ve Slévi 131
Lázeňská 359
Školní 690
Školní 703

70
70
70
80
80
80
81
81
81
83
83
86

Pozvánka na únor 2004
Neděle

1. 2.

14.00

Maškarní karneval

Pátek

6. 2.

16.00

Dětská diskotéka

Neděle

8. 2.

14.00

Koncert KPH Luboš Malý - viola

Pátek

13. 2.

18.00

Květy paní operety

Sobota

14. 2.

20.00

Fotbalistický ples

Pátek

20. 2.

17.30

Přednáška „Církevní politika KSČ v letech

Sobota

21. 2.

20.00

Sokolský ples

Vladimírem Kozákem

Neděle

22. 2.

15.00

Pohádka „Maryčka a Maryčka”

Zvláštní poděkování patří také
sboru hasičů.

Pátek

27.2.

17.30

Zájezd do Moravského divadla

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marie a dcery
Marie a Jiřina s rodinami.

Děkuji všem, kteří se přišli
rozloučit s mým manželem, panem

Za slova útěchy a květinové dary upřimně děkuje manželka,
Eva a Jiří s rodinou.
Kozáková Ludmila, Bludov

1954 – 1960“

Olomouc–premiéra operety
„Mam’zelle Nitouche”

Kulturní dům Bludov zve děti i rodiče na pohádku
B. Němcové

Dne 13. ledna uplynuly 2. roky
od úmrtí naší maminky, paní

Marie Haasové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery, vnoučata
a pravnoučata.
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MARYČKA
A MARYČKA
V PODÁNÍ OCHOTNICKÉHO DIVADELNÍHO
SOUBORU POSTŘELMOV

Neděle 22. února 2004
v 15.00 hodin - vstupné 20,- Kč -
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Kulturní dům Bludov zve všechny děti
i jejich rodiče na

Dětský
maškarní karneval
aneb

karnevalovou Show
šaška Vikyho
Hry, soutěže
Vyhodnocení nejlepších masek
Občerstvení

neděle 1. února 2004 v 14.00 hodin

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Prahy
Divadlo GOJA MUSIC HALL
na muzikál

Bídníci

Les Misérables

MAM‛ZELLE
NITOUCHE

V pátek 27. února 2004
Odjezd od KD Bludov v 17.30 hodin.
Cena včetně vstupenky a cesty 200,- Kč
Přihlášky v KD Bludov
Režie Jan Štych, dirigent Petr Šumník
Slavná hudební komedie Mam´zelle Nitouche vznikla před sto lety
v tak zvané krásné epoše a dodnes si zachovala svůj půvab. Jistě
také proto, že se do příběhu hry promítnul osud samotného skladatele,
zvlášť ono období, kdy se rozhodoval mezi kostelem a divadlem.
Světec Célestin - světák Floridor, zbožná klášterní chovanka Denisa
- andílek s čertem v těle, i další postavy nás vtahují do proudu
proměn a stále nových dobrodružství.V české divadelní tradici má
“Nituška” výjimečné místo, zejména zásluhou Oldřicha Nového.
Poprvé ji uvedl roku 1938 v pražském Novém divadle (pozdějším sídle
Semaforu) v komorním provedení pro menší herecký ansámbl. Také
tato skutečnost byla inspirací pro vznik naší současné inscenace.
Zachovává noblesní styl jeho úpravy se všemi komediálními situacemi.
I bez sborových scén je to příběh plný neodolatelného humoru.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do
Divadla Šumperk na
Baladu o nenaplněné lásce na motivy povídky V. Hálka

V sobotu 3. dubna 2004

Muzikantská Liduška

Odjezd od KD Bludov v 6.30 hodin.
Cena za cestu a vstupné 900,- Kč

V sobotu 27. března 2004

Přihlášky v KD Bludov

Odjezd od KD Bludov v 17.30 hodin.
Cena včetně vstupenky a cesty 100,- Kč

účinkují:
J. Ježek, K. Černoch, D. Uličník, H. Vondráčková, Š. Marková,
K. Brožová, J. Čvančarová, D. Hůlka, T. Bartůněk, J. Štágr, P. Vítek,
L. Liščák, L. Machálková, M. Malá, M. Sedláčková, K. Kornová, J. Korn,
L. Žídek, H. Křížková, R. Podlipská,S.Pínová, Š. Marková, T. Mátlová,
L. Černíková, T. Trapl, R. Jícha, R. Mašek, P. Polák…
Autor původního románu: Victor Hugo
Hudba: Claude-Michel Schönberg
Originální francouzské texty: Alain Boublil a Jean-Marc Natel
Původní materiály: James Fenton
Texty písní: Herbert Kretzmer
Český překlad: Zdeněk Borovec
Orchestrace: John Cameron
Les Misérables se od své premiéry v Londýně v roce 1985 hrají více jak
18 let v divadle Palace v Londýně a stále sbírají jednu prestižní světovou
cenu za druhou. Historicky světově vůbec nejúspěšnější divadelní
muzikál bude v Praze uveden díky úsilí agentury Goja, v nastudování
režiséra Petra Novotného a v dekoraci Mihaila Tchernaeva, vyráběné
přímo na míru divadla Goja Music Hall.
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do
Moravského divadla Olomouc
Opereta - Florimont Hervé:

Přihlášky v KD Bludov

Tento Hálkův tragický příběh z vesnice 19. století zlákal už
nejednoho tvůrce ke zpracovaní do jevištní podoby.
Nová verze jevištního zpracování Hálkovy látky byla
připravována pro Horácké divadlo v Jihlavě, kde také měla svou
světovou premiéru 5. 10. 2002 v režii Michaela Junáška.
Hudební skladatel Karel Cón uchopil látku tak, aby ji citlivě
zpřístupnil zejména mladým divákům – v převážně baladicky a folkově
laděné muzikální rovině je retrospektivě vyprávěn jímavý příběh
lásky dvou mladých lidí Lidušky a Toníčka, která však – vzhledem
k bezohledně tvrdohlavým a sobeckým postojům Liduščiných
rodičů - nedojde naplnění a hlavní protagonistku Lidušku dovede
až k naprosté ztrátě rozumu. Tato jevištní úprava Hálkova původně
velmi sporého popisu dané situace je obohacena o logicky jednající
charaktery i logické motivy jejich jednání a postojů k danému dění.
Budeme tedy mít možnost se s touto baladou setkat v Šumperku
hned v následující sezóně po jejím prvním uvedení a stejně jako
jihlavské publikum v režii uměleckého šéfa HD Jihlava Michaela
Junáška.
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Kruh přátel hudby Bludov
Vás zve na

Kulturní dům Bludov vás zve
na hudební pořad

KVĚTY PANÍ OPERETY
NEJKRÁSNSĚJŠÍ MELODIE A VESELÉ SCÉNY
ZE SVĚTOVÝCH I ČESKÝCH OPERET –
VESELÁ VDOVA, ZEMĚ ÚSMĚVŮ, ČARDÁŠOVÁ
PRINCEZNA, HRABĚNKA MARICA, POLSKÁ KREV, PERLY
PANNY SERAFINKY, TULÁK, PODSKALÁK…

Violový koncert
V neděli 8. února 2004 v 14.00 hod.
v sále zámku Bludov

Účinkují:

Lubomír Malý – viola
Věra Hájková – klavír

Hrají a zpívají – Z.Mervová, A.Plachká, A.Sokolová, K.Smolka,
I.Melkus, A.Vovk, K.Holeš

Program:

Pátek 13. února 2004
v 18.00 hodin

Michel Corrette, Heinrich Ernst,
Ján Hummel, Antonín Dvořák

- vstupné 30,- Kč -

- vstupné 30,- Kč -

TJ Sokol Bludov srdečně zve
na
SOKOLSKÝ PLES

JUNÁK – svaz skautů
a skautek ČR středisko
Františka Pecháčka Bludov
si vás dovoluje pozvat

který pořádá v sobotu
21. února 2004
v Kulturním domě v Bludově
Začátek ve 20 hodin

Vstupné 50,-Kč
K tanci i poslechu hraje hudební skupina
Cantus
Občerstvení, tombola jsou zajištěny.

na přednášku pracovníka Úřadu dokumentace a
vyšetřování zločinů komunismu

PhDr. Jana Kalouse
Církevní politika KSČ v letech 1945 – 1960
Kdy: v pátek 20. února 2004 v 17.30 hod.
Kde: Kulturní dům Bludov
Přednáška proběhne v rámci připomenutí si smutného
výročí
„Vítězného února 1948“

Předprodej vstupenek v kulturním domě
od 2. února 2004

Pionýrská skupina Bludov
Kulturní dŮM Vás zvou
na tradiČNÍ

MAŠKARNÍ PLES
v sobotu 31. ledna 2004
ve 20.00 hodin
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Všichni jste srdečně zváni

Hudební produkce – Nová Olšanka
Mažoretky IV. ZŠ Šumperk
Páni z Bludova
Bohaté občerstvení
Tombola
Vstupné 60.- Kč - Masky zdarma
- Předprodej v KD - Srdečně zvou pořadatelé
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Bludov dříve a nyní…
Knihovna
Od 80. let 19. století se v Bludově začal rozvíjet čilý
spolkový a kulturní život. Půjčováním knih se v té době
zabýval čtenářsko-zábavný spolek Svatopluk.
V r. 1921 byla v Bludově ustavena knihovní rada a
zřízena obecní knihovna. V r. 1937 měla již 1453 svazků a
navštívilo ji 178 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 3490 svazků.
Po příchodu okupantů byly v r. 1940 všechny bludovské
knihovny /obecní, školní, spolkové/ zaplombovány a bylo zde
provedeno vyřazování. Až na školní knihovnu zůstaly všechny
ostatní uzavřeny a většina knih byla nevhodným skladováním
zničena. Pouze německá knihovna, která byla zřízena v r. 1939,
se rychle rozrůstala. Až v r. 1946 byla obnovena místní knihovna
a začala rychle nahrazovat své ztráty. Po sloučení se sokolskou
knihovnou měla 1270 svazků a v r. 1948 už to bylo téměř
2000 svazků.
Místní lidová knihovna byla umístěna v bývalém Rekově
hostinci a počet svazků dosáhl v r. 1959 počtu 3406, počet
čtenářů 458. V r. 1967 se knihovna přestěhovala do zámku
a zde ji, pouze ve dvou jiných místnostech, nejdeme i dnes.
V roce 1975 bylo v knihovně uskutečněno 50 besed nad
knihou a 8 výstavek.
V r. 2001 byla knihovna vybavena novým nábytkem
a od tohoto roku poskytuje knihovna vedle půjčování
knih a časopisů také internetové služby pro své čtenáře
i pro neregistrovanou veřejnost. Knihovna spolupracuje s
mateřskou školou, v roce 2003 proběhlo 13 kolektivních akcí.
Děti z MŠ se účastní akce „Virtuální galerie dětských kreseb“.

Vzpomínáme…
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Kresby významných míst regionu jsou pak vystavovány
na internetových stránkách Městské knihovny Šumperk.
Několik čtenářů soutěží v akci “Pohádková vlastivěda
šumperského okresu“. Vedle knih půjčuje knihovna i řadu
časopisů, v roce 2003 to bylo
celkem jedenáct titulů.
V současné době je otevírací doba každé úterý a čtvrtek
od 12.30 do 17.30 hodin. Výpůjční lhůta je jeden měsíc
a maximálně lze vypůjčit 25 svazků. Poplatek za registraci
na jeden rok činí 50.- Kč, pro děti , studenty a důchodce 20.- Kč.
Funkci knihovnice již více než 10 let vykonává paní Stanislava
Holinková
/Žouželková/. Knihovna Šumperk zajišťuje pro
bludovskou knihovnu nákup knihovních fondů, jejich
evidenci a knihovnické zpracování, finančně zajišťuje knihovnu
Obecní úřad Bludov.
V roce 2002 bylo zakoupeno 181 knih, uskutečnilo se
8251 výpůjček a počet návštěvníků dosáhl 1415, v roce 2003
bylo zakoupeno 240 knih, uskutečnilo se 8410 výpůjček a
počet návštěv 1386. Čtenářů bylo registrováno v roce 2003
dospělých 206 a dětí 66. Přitom na jednoho registrovaného
člena si často půjčuje i řada rodinných příslušníků. Z dospělých
čtenářů převažuje starší generace.
Závěrem malá prosba. Více než 200 svazků se už delší
dobu nevrátilo do knihovny. Prosím spolu s ostatními
čtenáři, udělejte si čas a půjčené knihy vraťte tam, kde je
jejich místo, a kde poslouží i dalším čtenářům. Současně
zveme také ostatní občany, kteří ještě nenašli cestu do
knihovny, aby v novém roce zavítali do bludovské
knihovny. Nebudou litovat.
Mgr. Jarmila Divišová

Kdysi velmi časté a známé akce Z, dobrovolné brigády a směny Národní fronty; to jsou výrazy,
které dnešní mladší generaci už nic neříkají. Tyto fotografie zachycují dláždění hřbitova
- směna Národní fronty 6. října 1973.

Příjezdy a odjezdy vlaků
Jízdní řád platí do 11. 12. 2004
Dne 29. 2. a 13. 6. 2004 mohou být vahlášeny změny v jizdním řádě

Bludov Lázně a Bludov > Šumperk
odjezd
Bludov
Lázně

příjezd
Bludov

4:14

5:15

5:55

7:17

7:52

10:14

12:08

15:06
15:52

17:00

18:13

19:23

20:38

22:50

Bludovan 8

Poznámky

0:43

0:48

Zábřeh n./M. (0:32) > Šumperk (0:48)

3:53

3:59

Zábřeh n./M. (3:42) > Šumperk (3:59)

4:18

4:24

Hanušovice (3:53) > Šumperk (4:24)
jede v x , 6

4:44

4:50

Zábřeh n./M. (4:33) > Šumperk (4:50)

5:24

5:30

Hanušovice (4:49) > Uničov (6:17)
jede v x , 6

5:37

5:44

6:01

6:08

příjezd

Bludov

Bludov
Lázně

Hanušovice

3:53

3:57

4:19

Šumperk (3:47) > Zlaté Hory (6:13)
jede v x , 6

4:46

4:50

5:22

Bludov (4:46) > Branná (5:49) jede v

5:29

5:34

6:04

Šumperk (5:18) > Jeseník (7:27)

6:51

6:56

7:25

Uničov (5:31) > Jeseník (8:36)

8:32

Šumperk (8:04) > Jeseník (9:50)

8:10

Poznámky

x

9:44

Zábřeh n./M. (9:10) > Jeseník (10:55)

9:52

10:24

Šumperk (9:41) > Hanušovice (10:24)

Zábřeh n./M. (5:24) > Šumperk (5:44)

11:40

11:45

12:15

Olomouc hl.n. (9:47) > Mikulovice (14:05)

Jeseník (4:20) > Šumperk (6:08)
jede v 1 - 6 , 12.IV., 5., 6.VII.

13:16

13:20

13:47

Šumperk (13:09) > Hanušovice (13:47)

14:04

14:08

14:36

Šumperk (13:56) > Jeseník (16:01)

14:36

14:41

15:12

Šumperk (14:24) > Hanušovice (15:12)
jede v x

15:26

15:31

15:58

Šumperk (15:19) > Jeseník (17:16)

16:34

16:39

17:07

Uničov (15:45) > Hanušovice (17:07)

18:57

19:02

19:27

Šumperk (18:51) > Mikulovice (20:58)

20:47

20:52

21:18

Šumperk (20:39) > Jeseník (22:25)

22:56

23:01

23:31

Šumperk (22:50) > Hanušovice (23:31)

Zábřeh n./M. (5:56) > Šumperk (6:15)

6:36

6:42

Zábřeh n./M. (6:22) > Šumperk (6:42)

7:06

7:12

Zábřeh n./M. (6:52) > Šumperk (7:12)
jede v x , 6

7:30

odjezd

9:22

6:15

7:23

Bludov a Bludov Lázně > Hanušovice

9:48

6:09

Branná (6:13) > Šumperk (7:30)
jede v x

7:42

7:48

Zábřeh n./M. (7:28) > Šumperk (7:48)

7:56

8:03

Zlaté Hory (5:31) > Šumperk (8:03)

8:57

9:04

Zábřeh n./M. (8:42) > Šumperk (9:04)

9:29

9:35

Zábřeh n./M. (9:17) > Šumperk (9:35)

10:19

10:25

Jeseník (8:38) > Šumperk (10:25)

10:32

10:38

Zábřeh n./M. (10:20) > Šumperk (10:38)

11:36

11:42

Zábřeh n./M. (11:24) > Šumperk (11:42)

3:21

3:33

Šumperk (3:15) > Zábřeh n./M. (3:33)

12:15

12:21

Hanušovice (11:40) > Šumperk (12:21)

4:07

4:18

Šumperk (4:01) > Zábřeh n./M. (4:18)

Zábřeh n./M. (12:30) > Šumperk (12:53)

4:48

5:00

Šumperk (4:37) > Zábřeh n./M. (5:00)

5:41

Šumperk (5:18) > Zábřeh n./M. (5:41)

12:46
13:58

Šumperk

VYSVĚTLIVKY:
x - jede v pracovní dny,
1 - 7 - dny v týdnu (pondělí-neděle)

12:53

Bludov > Zábřeh na Moravě
odjezd

příjezd

Bludov

Zábřeh na Moravě

Poznámky

13:32

13:39

Zábřeh n./M. (13:18) > Šumperk (13:39)

5:27

14:04

14:10

Jeseník (12:16) > Šumperk (14:10)

6:01

6:13

14:34

14:41

Zábřeh n./M. (14:20) > Šumperk (14:41)

Šumperk (5:53) > Olomouc hl.n. (7:22)
jede v x

15:12

15:18

Hanušovice (14:38) > Šumperk (15:18)

6:26

6:39

Šumperk (6:20) > Zábřeh n./M. (6:39)
jede v x , 6

15:26

15:33

Zábřeh n./M. (15:11) > Šumperk (15:33)

6:57

7:10

Šumperk (6:51) > Zábřeh n./M. (7:10)

15:59

16:05

Jeseník (14:04) > Šumperk (16:05)

7:58

8:11

Šumperk (7:50) > Zábřeh n./M. (8:11)

16:13

16:20

Zábřeh n./M. (16:00) > Šumperk (16:20)

8:46

8:59

Šumperk (8:40) > Zábřeh n./M. (8:59)

16:53

17:00

Zábřeh n./M. (16:38) > Šumperk (17:00)

9:31

9:43

Šumperk (9:23) > Zábřeh n./M. (9:43)

17:06

17:13

Hanušovice (16:31) > Šumperk (17:13)
jede v x

10:32

10:44

Šumperk (10:26) > Zábřeh n./M. (10:44)

11:29

11:43

Šumperk (11:22) > Zábřeh n./M. (11:43)

12:15

12:28

Šumperk (12:08) > Zábřeh n./M. (12:28)

13:47

14:00

Šumperk (13:41) > Zábřeh n./M. (14:00)

14:33

14:46

Šumperk (14:24) > Zábřeh n./M. (14:46)

15:13

15:28

Šumperk (15:05) > Zábřeh n./M. (15:28)

16:04

16:17

Šumperk (15:52) > Zábřeh n./M. (16:17)

17:37

17:44

Zábřeh n./M. (17:24) > Šumperk (17:44)

18:19

18:26

Hanušovice (17:45) > Olomouc hl.n. (20:22)

18:26

18:32

Zábřeh n./M. (18:11) > Šumperk (18:32)

19:24

19:30

Zábřeh n./M. (19:11) > Šumperk (19:30)

19:30

19:37

Jeseník (17:32) > Šumperk (19:37)
jede v 1 - 6 , 11.IV., 4.VII., 26.IX.,
nejede 12.IV., 6.VII., 28.IX.

16:44

16:56

Šumperk (16:37) > Zábřeh n./M. (16:56)

20:06

20:12

Přerov (18:12) > Šumperk (20:12)

17:41

17:53

Šumperk (17:30) > Zábřeh n./M. (17:53)

20:32

20:38

Zábřeh n./M. (20:20) > Šumperk (20:38)

18:40

18:52

Šumperk (18:34) > Zábřeh n./M. (18:52)

20:44

20:50

Lipová Lázně (19:12) > Šumperk (20:50)

19:30

19:42

Šumperk (19:18) > Zábřeh n./M. (19:42)

21:50

21:56

Zábřeh n./M. (21:38) > Šumperk (21:56)

20:57

21:09

Šumperk (20:51) > Zábřeh n./M. (21:09)

22:41

22:47

Zábřeh n./M. (22:30) > Šumperk (22:47)

21:50

22:01

Šumperk (21:44) > Zábřeh n./M. (22:01)

22:57

23:03

Mikulovice (21:01) > Šumperk (23:03)

22:32

22:46

Šumperk (22:26) > Zábřeh n./M. (22:46)

Autobusová doprava

Jízdní řád platí do 11. 12. 2004
Dne 29. 2. a 13. 6. 2004 mohou být vahlášeny změny v jizdním řádě

Tak, jako v loňském roce, i letos díky ochotě pana Jiřího Pattermana můžete
i vy využívat jeho pomůcky pro cestování autobusem.
BLUDOV - ŠUMPERK
odj.
5:06
5:07
5:09
5:10
5:29
5:46
6:06
6:13
6:17
6:19
6:34
6:35
6:41
7:12
7:23
7:25
7:26

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

(Štíty)
(Bludov)
(Zábřeh-Vyš)
(Mohel-Loštice)
(Chromeč)
(Mohelnice)
(Zábřeh-Vyš)
(Bušín)
Mohel-Loštice)
(Bludov)
(Mohel-Zábřeh)
(Mohelnice)
(Mohel-Loštice)
(Bludov)
(Bušín)
(Zábřeh-Vyš-Chr)
(Štíty)

pozn.
X
X
X
X
X
X
X
X, 6
X
X
X
X
X
X
X
X
X, 6

7:42

=

(Mohelnice)

X, škola

7:45

=

(Mohel-Zábřeh)

X

7:56

=

(Mohelnice)

X, škola

8:14
8:23
8:28
8:29
8:57
9:00
10:46

=
=
=
=
=
=
=

(Štíty)
(Mohel-Loštice)
(Buš-Olšany)
(Mohel-Loštice)
(Mohel-Loštice)
(Zábřeh-Vyš-Chr)
(Mohelnice)

7+
X
X
6
X
X
X

11:37

=

(Štíty)

X, 6

11:39

=

(Mohel-Loštice)

X

12:47

=

(Mohel-Zábřeh)

X, škola

13:07

=

(Štíty)

7+

13:10
13:13

=
=

(Štíty)
(Mohel-Zábřeh)

X
X

13:24
13:29
13:36

=
=
=

(Zábřeh-Vyš-Chr)
(Zábřeh-Vyš-Chr)
(Mohelnice)

X
6, 7 +
X

13:36
13:40

=
=

(Mohelnice)
(BRNO)

6, 7 +
7+

13:52
14:26

=
=

(BRNO)
(Buš-Olšany)

X
6

14:31
14:39
14:58
15:17
15:18
15:27
15:47
15:48
15:49
15:50
16:13
16:22
16:28
16:42
16:49
16:52
17:02
17:16
17:31
17:40
18:02
19:09
19:19
19:35
20:02
20:02
20:19
22:13

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

(Bušín)
(Bludov)
(Postřelmov-Chr)
(Mohel-Loštice)
(Mohelnice)
(Bludov)
(Bušín)
(Mohel-Loštice)
(Zábřeh-Postř-Chr)
(PRAHA)
(Zábřeh-Vyš-Chr)
(Bludov)
(Mohelnice)
(Zábřeh-Postř-Chr)
(Štíty)
(BRNO)
(Štíty)
(Mohel-Loštice)
(Ští-Bušín)
(Zábřeh-Vyš)
(Štíty)
(Bušín)
(Mohel-Loštice)
(BRNO)
(Zábřeh-Po-Chr)
(Zábřeh-Vyš)
(Mohel-Zábřeh)
(Bušín)

X
X
X
X
X, škola
X
X
7+
X
6, 7 +
X
X
X,škola
X
7+

Bludovan 9

X
X
7+
X
6
X
X
5, škola
7+
X
7+
X

ŠUMPERK - BLUDOV
odj.
4:55
4:55

=
=

5:17
5:30
5:35
5:40
5:55
6:00
6:00
6:15
6:30
6:40
6:45
6:55
7:40
7:50
8:25
8:30
9:05
9:10
9:30
9:50
10:00
10:55
11:00
11:30
12:00
12:25
12:25
12:40
13:05
13:10
13:15
13:35
13:45
14:00
14:15
14:15
14:25
14:35
14:45
14:50
14:50
14:50
14:55
15:00
15:20
15:35
15:35
15:55
16:00
16:00
16:05
16:10
16:30
17:05
17:20
17:35
18:15
18:30
18:30
19:10
19:45
21:17
22:15

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Zábřeh-(Chr-Postř)
Moh-Zábřeh(Chr.-Postř)
Bušín
BRNO
Štíty
Mohelnice
Bludov
Mohelnice
Zábřeh-(Vyš)
Mohel-Zábřeh
Buš-Olšany
Bludov
Mohel-Loštice
Zábřeh-(Chr-Vyš)
Mohel-Zábřeh
Zábřeh-(Vyš)
Mohelnice
Štíty
BRNO
Mohelnice
Štíty
Zábřeh-(Vyš)
Mohelnice
Ští-Písařov
Mohelnice
Zábřeh-(Vyš)
Mohel-Zábřeh
Zábřeh-(Vyš)
Štíty
Mohel-Loštice
BRNO
Mohelnice
Bušín
Štíty
Buš-Olšany
Mohelnice
Bludov
Moh-Zábřeh
Mohel-Loštice
PRAHA
Bušín
Mohel-Loštice
Zábřeh-(Vyš)
Mohel-Zábřeh
Štíty
Bludov
Mohel-Zábřeh
Mohel-Loštice
Zábřeh-(Vyř)
Bludov
Mohel-Loštice
Zábřeh-(Chr-Vyš)
Ští-Bušín
Buš-Olšany
Mohel-Zábřeh
Mohelnice
Zábřeh-(Vyš)
Mohelnice
BRNO
Zábřeh, (Vyš)
Štíty
Mohel-Zábřeh
Mohelnice
Bušín
Ští-jen Bludov
NEALKO!

pozn.
X
X
X, 6
X
X
X
X
X, škola
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X,6
X
7+
X, škola
X
X
X, 6
X, 7 +
X
6
6
X
5, škola
X, škola
X
7+
X
7+
X
X, škola
X
6, 7 +
X
X
X
X
X
X
X
X, škola
X
X
X
X
X, 7 +
X,škola

odj.
5:06

=

5:17

=

5:37
5:52
6:13
6:14
6:27
7:00
7:10

=
=
=
=
=
=
=

7:53
8:04
8:37
9:12
9:22
10:04
10:13
11:11
11:44
12:11
12:39
12:53
13:15
13:23
14:11
14:31
14:41
15:03
15:04
15:07
15:33
15:48
15:51
16:10
16:17

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

16:41
17:19
17:34
17:49
18:25
18:44
19:22
19:58

=
=
=
=
=
=
=
=

1.
2.
3.
4.

5:33-AS! Zábřeh(Chr-Postř)
5:33-AS! (Moh);Zábřeh(Chr-Post)
5:56-ČD! BRNO
6:15-ČD Mohelnice
6:32-ČD Mohelnice
6:38-ČD Zábřeh-(Vyš)
6:40-AS! Mohel-Zábřeh
7:23-ČD Mohel-Loštice
7:38-ČD Zábřeh(Chr-Vyš)
8:12-ČD Mohel-Zábřeh
8:27-ČD Zábřeh-(Vyš)
8:57-ČD Mohelnice
9:26-ČD! BRNO
9:44-ČD Mohelnice
10:27-ČD Zábřeh-(Vyš)
10:33-ČD Mohelnice
11:32-ČD Mohelnice
12:07-ČD Zábřeh-(Vyš)
12:35-ČD Mohel-Zábřeh
13:02-ČD Zábřeh-(Vyš)
13:16-ČD Mohel-Loštice
13:30-ČD! BRNO
13:48-ČD Mohelnice
14:29-ČD Mohelnice
14:45-AS! Moh-Zábřeh
15:00-ČD Mohel-Loštice
15:25-ČD Mohel-Loštice
15:28-ČD Zábřeh-(Vyš)
15:20-AS! Mohel-Zábřeh
15:48-AS! Mohel-Zábřeh
16:08-ČD Mohel-Loštice
16:10-AS! Zábřeh-(Vyš)
16:31-ČD Mohel-Loštice
16:43-ČD Zábřeh(Chr-Vyš)
17:05-ČD Mohel-Zábřeh
17:38-ČD Mohelnice
17:58-ČD Zábřeh-(Vyš)
18:09-ČD Mohelnice
18:43-ČD! BRNO
19:10-ČD Zábřeh, (Vyš)
19:41-ČD Mohel-Zábřeh
20:13-ČD! Mohelnice

pozn.
X
X
X
X
X, škola
X
X
X
X
X
X
X
X
X, škola
X
X,6
X, 7 +
X
6
X
5, škola
X, škola
7+
X, škola
X
X
X
X
X
X, škola
X
X
X

X, škola
X, 7 +
X
7+
X
7+
X

7+
X
X
X

odj.
4:45
4:52
5:23
5:40
5:55
6:20
6:20
6:23
7:00
7:14
7:25
7:34
8:00
8:07
8:32
8:34
10:23
11:17
12:25
12:50
13:00
13:05
13:12
13:14
13:23
13:35
14:55
14:55
15:21
15:30
15:50
16:05
16:15
16:37
17:01
17:15
19:04
19:20
19:40
19:40
20:00

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ČD (Zábřeh-Vyš)
ČD! (Mohel-Loštice)
ČD (Mohelnice)
AS! (Zábřeh-Vyš)
ČD (Mohel-Loštice)
AS! (Mohel-Zábřeh)
ČD! (Mohelnice)
ČD (Mohel-Loštice)
ČD (Zábřeh-Vyš-Chr)
ČD (Mohelnice)
AS! (Mohel-Zábřeh)
ČD (Mohelnice)
ČD (Mohel-Loštice)
ČD (Mohel-Loštice)
ČD (Zábřeh-Vyš-Chr)
ČD (Mohel-Loštice)
ČD (Mohelnice)
ČD (Mohel-Loštice)
ČD (Mohel-Zábřeh)
ČD (Mohel-Zábřeh)
ČD (Zábřeh-Vyš-Chr)
ČD (Zábřeh-Vyš-Chr)
ČD (Mohelnice)
ČD (Mohelnice)
ČD! (BRNO)
ČD (BRNO)
ČD (Mohel-Loštice)
ČD (Mohelnice)
AS! (Zábřeh-Postř-Chr)
ČD (Mohel-Loštice)
ČD (Zábřeh-Vyš-Chr)
ČD (Mohelnice)
AS! (Zábřeh-Postř-Chr)
ČD! (BRNO)
ČD! (Mohel-Loštice)
ČD (Zábřeh-Vyš)
ČD! (Mohel-Loštice)
ČD (BRNO)
ČD (Zábřeh-Post-Chr)
ČD (Zábřeh-Vyš)
ČD! (Mohel-Zábřeh)

Nejsou uvedeny výjimky (svátky vánoční apod.)
Bludov – Zábřeh 5:06 (škola) a 5:17 (zámek)
– stejný autobus (projíždí dvakrát)
Odjezdy Zábřeh, Štíty, Bušín jsou od školy
Odjezdy Mohelnice, BRNO, PRAHA jsou od zámku

Poznámky:
X, škola
X, 7 +
X
7+
X

ZÁBŘEH-BLUDOV

BLUDOV-ZÁBŘEH

X = pracovní dny
6 = soboty (nejedou 1. a 8.5.)
7+ = neděle a státní svátky

pozn.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X, škola
X
X, škola
X
6
X
X
X
X
X, škola
X
X
6, 7 +
X
6, 7 +
7+
X
X
X, škola
X
7+
X
X, škola
X
X
X
X
5, škola
7+
X
7+

Bludovan 1/2004

Z bludovských kronik
…Koncem května 1945 počalo se
opět úřadovat na místním poštovním úřadě
umístěném již od počátku jeho zřízení
v panské vrátnici u vchodu do dvora
velkostatku…
V srpnu 1945 byla v Bludově zřízena
stanice stráže národní bezpečnosti. (SNB)…
Místo stržených mostů přes řeku
Moravu, betonového u bludovského a
železného u chromečského mlýna, bylo
hned v prvních dnech po osvobození
započato se stavbou náhradních nouzových
mostů dřevěných…
Aby se mohlo začít pravidelně
vyučovat ve zdejších školách, bylo nutno
uvésti předem školní budovy do řádného
stavu. Hned, jakmile se z ní vystěhovaly
oddíly ruské armády, provedl tam MNV
opravy nákladem asi 10.000,- Kč. Při
nízkých cenách a tehdejších mzdách
(zedník měl 5,- Kč na hodinu) byla to
částka (poměrně) vysoká. Vyučování bylo
opět zahájeno ještě před prázdninami
dne 25. června na škole obecné a
měšťanské a 1. září na škole mateřské…

LISTÁRNA

Po osvobození se stal farářem
v Bludově místní kaplan P. Oldřich
Koutný, který se vrátil jako politický
vězeň z koncentračního tábora v Terezíně.
Místo shořelé farské stodoly byla
postavena na vhodnějším místě blíže fary
nová větší stodola za vydatné podpory
farníků a MNV…
Ještě v r. 1945 na naléhání MNV
byla v domku, který zde postavila firma
Baťa ze Zlína těsně před okupací
(č.583) vedle obecního domu, znovu
otevřena prodejna a správkárna obuvi s
pojmenováním OKG (obuv, kůže, gumy),
přejmenovaná později na „Jas“…
Dobu
okupace
přežilo
pouze
mlékárenské
družstvo
s
družstevní
mlékárnou a záloženské společenstvo.
Při bývalém hospodářském lihovaru
žerotínském se utvořilo ze zemědělců
z Bludova a ze širokého okolí lihovarské
družstvo se slibnou budoucností…
Hned po převratu se hlásily k životu
a zahájily opět činnost: Tělocvičná jednota
„Sokol“ Bludov. Tělocvičná jednota „Orel“
(Lidovecká). Čtenářsko - zábavní katolický
spolek „Svatopluk“…
Mezi členstvem „Sokola“ a „Orla“

v době 1. republiky z politických důvodů
proti sobě nepřátelsky zaujatých, nacházely
nyní ohlas myšlenky o sjednocené
výchově v Československu; nastalo určité
sblížení a spolupráce i společné cvičení
tělovýchovné. Bohužel, ne na dlouho.
„Orel“ se začal zase brzy separovat, ačkoli
„Sokol“ k tomu nezavdával příčiny. Sbor
dobrovolných hasičů byl znovu ustaven
(na pokyn Okresní hasičské jednoty
na valné hromadě 29. 6. 1945. Záhy byl
založen Svaz československé mládeže.
Ještě v r. 1945 byl založen Svaz československo-sovětského přátelství na utužení
přátelských vztahů mezi naším občanstvem
a našimi ruskými osvoboditeli….
Volby do ústavodárného Národního
shromáždění v r. 1945 byly provedeny
ve IV. čtvrtletí tohoto roku…
Již v r. 1945 se stěhovali bludovští
na zkonfiskované majetky po Němcích.
Koncem roku 1945 bylo v obci:
domovních čísel … 591
domácností
… 720
obyvatel
… 2 390
Z toho Němců
…
65
jiných národností …
63

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

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR NA LOUČENSKÉ VLOČCE
Ve dnech 4. - 5. prosince 2003 před druhou adventní
nedělí se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání sborů
Loučenská vločka 2003. Šest stovek dětí, mezi něž patřil
i Dětský pěvecký sbor z Bludova ve spojení s Dětským
pěveckým sborem VI.ZŠ ze Šumperka, prožilo svá
vystoupení v místním kině ve velmi příjemné atmosféře.
V rámci šesti koncertů se představilo bezmála 17
pěveckých těles z blízkého okolí i z míst vzdálenějších,
jako je Opava, Bruntál, Litoměřice, Valtice aj.
Kromě zpívání využilo asi 15 sbormistrů možnosti strávit
čtvrteční večer na semináři se zkušenými lektorkami a pohovořit
si o záludných zákoutích sborové práce s Ivou Kleinovou
a Evou Petrášovou z opavského pěveckého sboru „Domino“.
Toto setkání navštívili také dva velmi vzácní hosté: paní
Jaroslava Macková (IPOS Artama Praha) a pan Alois
Motýl (ŠDS Motýli); o akci měla zájem také média.
I když letošní Vločka nezažila ani jednu skutečnou
sněhovou vločku, neubralo to nic z její atmosféry, kterou
tvoří především zpívající děti. Podle slov organizátora

- sbormistra Petra Lukáše - byli zpěváčci „naprosto báječní
a do poslední notičky naplnili představu o pohodovém
setkávání velkého množství lidí, kteří chtějí ostatní pobavit
a potěšit či příjemně naladit“.
Velké a oprávněné poděkování patří: Mgr. Petru
LUKÁŠOVI - za kamarádské přijetí do velké sborové
rodiny, Mgr. Jarmile DIVIŠOVÉ a OÚ Bludov - za organizační
a finanční pomoc, vedení VI.ZŠ - za spolupráci a organizaci,
SRDPŠ VI.ZŠ - za finanční příspěvek na dopravu dětí,
rodičům, kteří DPS doprovázeli a pomohli s organizační
stránkou a mnoha dalším za podporu, včasnou a účinnou
pomoc.
Z Vločky se děti vracely radostné a plánující další
společná vystoupení s Dětským pěveckým sborem ze šumperské
VI. ZŠ, z nichž se již uskutečnila společná vánoční besídka;
jsme rádi, že jsme se viděli a slyšeli s mnoha milými lidmi
a těšíme se na další shledání v krajině tónů, hlasů a múz.
Ester Muroňová

Čekání na tři krále
Tak jako již několik let jsme se chystali na tříkrálovou sbírku.
Za prvé proto, že důchodci rádi přispějí finanční částkou na
dobrou věc. Za druhé, že je to poměrně bezpečné a občané
věří, že vybrané peníze se dostanou do správných rukou.
Jelikož však svátek připadl na 6. ledna, t.j. úterý, předpokládala
jsem, že Tři králové budou chodit v sobotu 3. 1. 2004.
Nepřišli ani v neděli. V pondělí ráno při nákupu jsem se ptala
Bludovan 10

dalších žen z ulice J. Žižky a okolí a asi
čtyři další ženy říkaly, že k nim Tři králové
rovněž nenašli cestu. Jedna paní myslela, že
budou chodit v úterý, což jsem nepovažovala
za reálné. Myslím, že to bylo chybou v
organizaci, snad cestu najdou příští rok.
Dana Hojgrová
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- Brašnářství Pudil
- KartoTISK Bank

Mikulášská ...
V sobotu 6. prosince 2003 navštívila
řada z vás tradiční Mikulášskou besedu
pro důchodce. V bohatém programu se
vystřídalo několik žánrů, od vystoupení
mladého
bludovského
kouzelníka,
Michala Janzy, který překvapil svou
profesionalitou, přes působivý vánoční
program v podání souborů Markovice
Postřelmov a Senioři Šumperk, až po
bujaré vystoupení mažoretek a tanečnic
kankánu v provedení statných hochů
z Cechu přátel pátého ročního období
z Mohelnice. Závěr pak patřil dvojici
muzikantů z Horní Čermné, jejichž
vystoupení si nic nezadalo s vynikající
úrovní
předcházejících
vystoupení.
Vytvořili
pěkný
závěr
příjemného
a zábavného odpoledne. Návśtěvníci si
mohli také vyzkoušet pečení a zdobení

Mikulášská pro důchodce

perníčků a získat některou z výher
v tombole. Poděkování patří všem
členkám sboru pro občanské záležitosti
za
pomoc
s
organizací,
členům
pionýrské
skupiny
za
každoroční
zdobení vánočního stromu v kulturním
domě a samozřejmě sponzorům, kteří
věnovali dárky do tomboly.
Jsou to:
- Státní léčebné lázně Bludov
- Obecní úřad Bludov
- Kulturní dům Bludov
- Sbor pro občanské záležitosti
- Monáda Drink Bludov
- Keramik Váňa
- Pension Vlčí důl
- ASD software Šumperk
- Trafika R. Jašek
- Agrega Bludov
- Jan Kacer

Na dětskou mikulášskou besídku
byla tentokrát po dvou letech pozvána
skupina Pavla Nováka. Vystoupení bylo
pěkné, ale čekali jsme, tak jako minule,
že se členové kapely ujmou i rozdávání
dárků. Bohužel si s sebou nepřivezli
žádné kostýmy, i když tak bylo
domluveno. Situaci však naštěstí zachránili
Páni z Bludova, kteří se pohotově
změnili v Mikuláše a čerty a mohli
tak dětem připravit zábavné rozdávání
dárečků, na které všechny děti čekaly.
Takže Pánům z Bludova patří
mimořádné poděkování za zásah v pravou
chvíli.
Mgr. Jarmila Divišová
Mikulášská pro děti

Mikulášská pro důchodce

10 kilometrů za dvě minuty !
Cestou do Chromče směrem na
„Lóčení“ máme možnost spatřit dvě
dopravní značky, které nám už nejméně
dvacet let praví, že od Chromče je do
Červené Vody 20 km. Druhá je umístěna
u „Lóčení“ a
tvrdí, že do Červené
vody jest už pouze km 10! Tato
vzdálenost se dá na kole ujet pohodlně
asi za dvě minuty. Čili podle těchto
ukazatelů jste si to „mastili“ na kole
300km/hod. Tedy je vlastně velikánské
štěstí že, podle těchto dvou, (tedy vlastně

tři, ona je mezi nimi ještě třetí tabule,
která tvrdí, že do Červené Vody je km 19.
Snad aby bylo vidět, že toto Silnice berou
vážně) se vám neměří rychlost. Nevím
proto, jak mám věřit - nevěřit všem ostatním
značkám silničním. Uvedená vzdálenost
je podle mého odhadu ve skutečnosti asi
1 km. Víte o tom, páni silničáři, že i v
takovém stavu jsou cesty? A to není už
otázka peněz, ale úplně něčeho jiného!
R. Řežucha

Vánoční ŠACHOVÝ TURNAJ
proběhl v sobotu 13. 12. 2003 v kulturním domě.
Dopolednne DĚTI:
umístění

jméno

body

1). místo

Helenka Juránková

9

2). místo

Filip Horký

8

3). místo

Jan Pavlík

4). místo

Petr Juránek

5). místo

7

Sponzoři turnaje
Největší zásluhu má vedoucí
kulturního domu paní Divišová,
Obecní úřad, vedení podniku
a.s. Agrega, Keramika - Pavel
a Martina Kašparovi.
Za děti i dospělé děkuje Jaroslav Dobeš.

Odpoledne DOSPĚLÍ:

umístění

jméno

5 1/2

1). místo

Pavel Frolek

Katka Stonová

5

2). místo

Jaroslav Dobeš

4 1/2

6). místo

Jirka Znoj

3

3). místo

Jiří Pavlů

4 1/2

7). místo

Ondra Ston

2 1/2

4). místo

Vladimír Strašil

3

7). místo

Tomáš Pavlík

2 1/2

4). místo

Karel Hlásný

3

7). místo

Lukáš Pavlík

2 1/2

5). místo

František Šebela

1

8). místo

Martin Březina

1

5). místo

David Horák

1
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OBRAZOVÉ NOVINY

Z vánočních koncertů
V posledních letech se stává velmi pěknou tradicí pořádání
adventních koncertů. Již tato slavnostní předvánoční doba
vybízí k rozjímání, bilancování a vzpomínání na ty, které máme
rádi, na ty, kteří již nejsou mezi námi, ale zejména na ty, kteří
jsou opuštění, nemocní a nemají možnost se radovat z pěkných
dárků a trávit ty nejkrásnější svátky v roce se svými nejbližšími.
Myslím, že každý z nás by chtěl udělat někomu radost.
Lidská solidarita a snaha pomoci tém, kteří to nejvíce
potřebují je v každém z nás, jen má mnoho různých podob
a tváří. Adventní koncerty jsou toho zářným příkladem.
Jako v předchozích letech tak i letos bludovská
Canzonetta pod vedením paní Sedláčkové organizovala vánoční
koncerty a tradiční zpívání koled na nádvoří bludovského
zámku. Celkový výtěžek z těchto akcí činil 11.052,- Kč a opět
byl věnován dětem z Kojeneckého ústavu a Dětského domova
v Šumperku.
Chtěli
bychom
touto
cestou
upřimně
poděkovat
Canzonettě, paní Sedláčkové a všem, kteří se podíleli na
organizaci koncertů a samozřejmě všem posluchačům, kteří
finanční částkou přispěli ve prospěch dětí z Kojeneckého
ústavu a Dětského domova v Šumperku.
Za všechny děti
MUDr. Ivana Hanselová, ředitelka
a kolektiv pracovníků zaměstnanců
Kojenecký ústav a Dětský domov
Šumperk

30. 11. 2003 - 1. adventní koncert
Jako hosté účinkovaly:
1) Dětský pěvecký sbor 4. ZŠ Zábřeh
2) Dětský dechový soubor ZUŠ Šumperk

21. 12. 2003 - Vánoční koncert v Bludově. Vánoční mše Jiřího Zrunka
s doprovodem orchestru.

7. 12. 2003 - 2. adventní koncert
Hostem koncertu byl komorní soubor učitelů ZUŠ
Zábřeh “Camerata quintet”

23. 12. 2003 - “Zpívání u stromu”.

14. 12. 2003 - 3. adventní koncert

19. 12. 2003 - Canzonetta Bludov a Collegium
Bucinatorum, Zábřeh - vánoční koncert v kostele
nanebevzetí Panny Marie ve Štítech.
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příčná flétna - Jana Šubová
ZUŠ Šumperk

zpěv - Šárka Hlochová,
Tomáš Křovina
Pražská konzervatoř

klavír - Jitka Zejdová
JAMU Brno
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RŮZNÉ

Dětská výtvarná soutěž

Zpíváte rádi?
Máte vztah k hudbě a rádi
zpíváte? Neplýtvejte svým
hlasem pouze doma, ale přijďte
rozšířit naše řady a zazpívat si
společně s námi.
Rádi přivítáme nové členky
i členy. Náš sbor se věnuje
především hudbě z období
baroka.
Zkoušky každé pondělí od
18.30 hod.
v Mateřské škole v Bludově.
Na nová setkání se těší
Canzonetta Bludov.

Pátek 21.listopadu 2003 - předávání cen vítězům Dětské výtvarné
soutěže na téma „Vánoce“

Poděkování
Naše domovy již nezdobí rozzářené
vánoční stromy, ale v mnohých z nás
trochu té kouzelné sváteční atmosféry
zůstává.
Zabalili a předali jsme společně
dárek, který pomůže jedné velké rodině,
kde se nevolá „táto, mámo“, ale „teto“.
Děkuji tedy těmito řádky všem, kteří
jakkoli přispěli a pomohli dát dohromady
částku 11.025,-Kč pro Dětský domov
v Šumperku.
Poděkování patří také ThDr. Hynku
Wiesnerovi,
Obecnímu
úřadu
Bludov
a Ing. Karlu Mornsteinovi za poskytnutí
farního kostela a zámku k uskutečnění
všech prosincových koncertů.
Věřím, že našemu pěveckému sboru
zachováte přízeň i nadále.

Kalendář akcí
2004 v Bludově
Současně s prvním číslem
Bludovanu dostáváte i Kalendář akcí,
které jsou v Bludově na rok 2004
připravovány.
Věřím, že vám, stejně jako
v loňském roce, tento stručný přehled
bude pomůckou při organizování
a plánování vašehoprogramu
a pořadatelům poslouží
k orientaci v termínech dodatečné
plánovaných akcí.
J.Divišová

Irena Sedláčková
Pěvecký sbor Canzonetta Bludov

Poděkování

Můj koníček IV.
Koncem března letošního roku bude v Kulturním domě Bludov zahájen v pořadí již

Děkuji panu Ladislavu Snášelovi
a Josefu Hrubovi, členům
hasičského sboru, kteří před
plesem přemístili věšáky v šatně
kulturního domu a umožnili tím
pohodlnější práci všem budoucím
„šatnářům“
J. Divišová
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4. ročník výstavy „Můj koníček“.

První tři výstavy s touto tématikou v letech 1999, 2000 a 2002 se setkaly s nebývalým
zájmem vystavovatelů i návštěvníků. Věřme, že i letošní výstava bude mít alespoň takový
úspěch jako ty předchozí.
Obracím se znovu na všechny, kteří by se chtěli výstavy zúčastnit jako vystavovatelé
/dospělí i děti/,

aby se přihlásili v Kulturním domě Bludov do konce února 2004.
Jedná se prakticky o všechny druhy „koníčků“ – sběratelství, modelářství, ruční práce,
výtvarné práce atd., - všechno, co
se dá pod tento pojem zahrnout a co lze vystavovat.
J.D.

Bludovan 1/2004

Skautská doba vánoční
Již několik let se pro bludovské skauty
nesou Vánoce ve znamení pomoci a
potěšení druhým. Vánoce pro nás začínají
vždy několik málo dní před Štědrým
dnem, kdy obcházíme staré a nemocné
bludovské spoluobčany s Betlémským
světlem a přáním všeho dobrého. Končí pro
nás Tříkrálovou sbírkou, kdy pomáháme
Charitě sestavit skupinky tříkrálových
koledníků, kteří se snaží obejít Bludov
dům od domu, přinést požehnání (protože
písmena napsaná svěcenou křídou na
dveře K + M + B 2004 znamenají vedle
tradičních jmen Kašpar, Melichar, Baltazar
také zkratku řeckých slov Ať Pán žehná
tomuto domu) a vyzvat k solidaritě s těmi,
kdo se mají hůř než my. Chceme čtenářům
Bludovanu zprostředkovat naše zážitky
z obou těchto propojených událostí.

Betlémské světlo

Do Štědrého dne už zbývají
jen dvě noci. Všichni se

Tříkrálová sbírka
2004

těší, až zazní slova písně „Narodil se Pán“,
při kterých si připomenou, že uběhly už
dvě tisíciletí od toho, kdy se v Betlémě
v jesličkách narodil Ježíš Kristus. V dnešní
den, 22. prosince, se sešli bludovští skauti
a skautky. Mají důležité poslání, které
bylo svěřeno nejen jim, ale i mnoha
dalším skautům z celého světa. Skautskou
„štafetou“ k nám totiž dorazilo světlo, které
pochází až z Betléma! My se rozcházíme
po Bludově a zvoníme u více než padesáti
domů, ve kterých bydlí staří, nemocní,
či opuštění lidé. „Přinášíme vám světlo z
Betléma a s ním vánoční radost a pokoj
do vašich srdcí.“ Při zapalování svíčky
a předávání betlémského světla jsme v
jejich očích nejednou zahlédli slzy dojetí.

Tříkrálová sbírka

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
vinšujeme vám...“ zanotovali jsme první
slova známé písničky a s nadějí zvonili u
dveří dalšího z mnoha domů. Už slyšíme
kroky... S napětím zpíváme další sloky.
Otvírají se dveře a v nich stojí babička.

Charita Šumperk děkuje

všem
koledníkům
(těm
nejmenším
i
dospělým)
i
štědrým
dárcům.
V Bludově bylo do 15 pokladniček

celkem

32.042,-

Kč.

Ještě
jednou
děkujeme
všem
koledníkům, kteří se nenechali odradit
ani mrazivým počasím, a také těm, kteří
svou štědrostí pomohli charitnímu dílu
u nás i v zahraničí.

za Charitu Šumperk
Vlastimil Štrpka a Oldřich Tanert

Podlahářské práce Fa KULHAJ
- nabízí - doporučuje - provádí

Jaroslav KULHAJ
Kroupova 808
789 61 BLUDOV
tel./fax: 583 238 450, mobil: 608 819 919

dodávka + montáž - plovoucích podlah laminátových i dřevěných pro různé druhy
zátěže - záruka 10 až 15 let, bytové i komerční prostory
pokládka - parketových, palubových, dřevotřískových podlah vč. dodání materiálu
renovace - starých dřevěných podlah broušením vč. lakování povrchu
ekologickými laky vysoké kvality
dodávka - podlah. krytiny PVC Novilon - nová generace zatepleného lina
- lina pro sportovní účely
prodej + montáž - bytových i zátěžových koberců vč. olištování - velký výběr
- dále možnost dodání přechodových a ukončovacích lišt
svařování - spojů koberce (pevný a málo viditelný spoj)
montáž schodů - z PVC, laminátových nebo dřevěných dílců, koberce nebo
korku v kombinaci s velkým výběrem schodišťových kovových profilů
lepení - podlahového i obkladového korku včetně dodání materiálu
vyrovnání - podkladu samonivelační stěrkou - beton, dlažba atd.
lepení - zateplovacích polystyrenových podhledů, obkladů na stropy i stěny
nabídka - udržovacích a čisticích přípravků na PVC, plovoucí podlahy, parkety atd.
pronájem - i prodej brusky na beton vč. vysavače
elektrické nářadí - příslušenství zn. FLEX, SEBALD, úhlové brusky, pásové pilníky,
přímé brusky, leštičky, sekací a bourací kladiva, speciální brusky
pro sádrokartonáře
Využijte zimních slev a možnosti účtování ceny s 5 % DPH do května 2004!
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Petra Novotná
středisko Františka Pecháčka Bludov

LÁZNĚ BLUDOV

vybráno

Počátkem ledna probíhala také na
území šumperského děkanátu rozsáhlá
charitativní sbírka, která se pojí se
svátkem Zjevení Páně. Jsme velmi rádi,
že můžeme touto cestou poděkovat

S dojetím poslouchá naše zpívání. „Dnes
k vám přišli tři vzácní hosté – mudrcové
od východu. Nyní se vám představí: „Já
jsem Kašpar. Mé jméno znamená strážce
pokladu.“ „Melichar, jméno mé. Znamená
Pán je světlo.“ „A já jsem Baltazar, což
znamená Ochraňuj můj život.“ „Přinesli
jsme vám dary – cukr, neboli bílé zlato a
posvěcenou křídou vám na dveře napíšeme
naše znamení K+M+B 2004. Chtěli
bychom vás také poprosit o příspěvek na
potřebné lidi, kteří jsou nemocní, opuštění
či hladoví.“ Babička nám ráda přispěla a
ještě nám dala sladkosti na posilněnou.
Rozloučili jsme se písničkou: Dej Bůh
štěstí tomu domu... a i když byla veliká
zima, posilněni radostí z milého setkání
jsme vykročili dál. Příjemné bylo, že
většina lidí nás přijala v dobrém a tak
si odnášíme z Tříkrálové sbírky dobrý
pocit z toho, že jsme pomohli, a hezké
vzpomínky.

Nabízíme lékařské metody:
Hydrocolon terapie - výplachy tlustého
střeva
Manuální a přístrojová lymfodrenáž
Infrasauna a suché uhličité koupele
Komplexní diagnostika těla přístroji
Oberon a Bodystat.

Informace – recepce
tel. 583 301 211

Upozornění
Nabízíme možnost imobilním
občanům, kteří by měli zájem
zúčastnit se některé z akcí
v Kulturním domě Bludov,
že mohou požádat prostřednictvím
kulturního domu o odvoz
vozidlem Charity Šumperk.
Informace v KD
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Prodám koše a trháčky,
opletu demižony.
Snášel Miroslav
Nádražní 732, Bludov

NOVÉ KADEŘNICTVÍ
Dámské:

Nabízím výuku
francouzského jazyka
pro začátečníky.
Inf.: 736 609 734

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí
--Úterý
--Středa
--Čtvrtek 8:00-17:00 dle objednávek
Pátek
8:00-17.00 dle objednávek

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pánské:

8:00-11:00
8:00-11:00
-------

13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00

Kadeřnictví najdete v budově Bludovská a. s., II. patro
Telefonické objednávky 723 535 925 - Vladimíra Balatá.

ZAHRADNICTVÍ U ZÁMKU
Aktuální informace!!

Nastává čas stříhání ovocných stromů, okrasných keřů
a tvarování listnatých živých plotů!!

Nové nabídky!!

Dárkové balení u nás zakoupeného zboží i Vámi donesených předmětů s
možností květinové dekorace.

Od 1. 3. 2004 prodej krmiv pro drůbež, psy, kočky...
Stálé nabídky!!

Květinové vazby, pietní vazby umělé i rostlé, pokojové květiny, semena,
zeminy, hnojiva, květináče, svíčky, dárkové předměty.
Další informace a zahradnické rady - v prodejně “Zámecké oranžerie”
denně po-pá 7-17 hod.,
v so 8-11 hod., nebo na tel.: 583 238118.

PRODEJE

v kulturním domě
únor 2004
Út
Čt
Po
Čt
Po

3. 2.
5. 2.
9. 2.
12. 2.
16. 2.

Út a St
17. 2. a 18. 2.
levný textil – cena za 1 kus 15.- Kč
Čt
St

19. 2.
25. 2.

SPORTOVNÍ OZVĚNY
Aerobik MIX

Aerobik JUNIOR
KDE:

od 5. 1. 2004

KDE:

Čtvrtek 15:00-16:00
(od 6-10 let)

Sokolovna Bludov

Pondělí 19:00-20:30
(aerobik - low+high, posilování)

Přízemí mateřské školky

Čtvrtek 16:00-17:00
(od 11-16 let)

Sokolovna Bludov

Středa
19:00-20:30
(step aerobik + posilování)

Školní tělocvična Bludov

S sebou: pití, podložku, ručník a dobrou náladu.

Čtvrtek 19:00-20:30
(aerobik - low+high, posilování)

Přízemí mateřské školky

VSTUP : 10,- Kč

S sebou: pití, podložku, ručník a dobrou náladu.

Na vaši návštěvu
se těší Ludmila Maturová

VSTUP : 15,- Kč

od 8. 1. 2004

Na vaši návštěvu se těší Ludmila Maturová

Billiard club Bludov
pořádá VII. ročník turnaje
Bludov cup

Areobik

v Sokolovně
Po
St
Čt

v sobotu 21. února v KD Bludov (zadní vchod)
prezentace 14.00 – 14.30 hod.

19 - 20:30
18 - 19 (pro starší ženy)
19 - 20:30

startovné 50.- Kč

S sebou: podložku a 10,- Kč.
A. Fazdová
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Pohár pro vítěze, odměny pro nejlepší čtyři hráče
!!! pohár pro nejlepšího nováčka !!!
info: 777 965 965, http://sweb.cz/bcbludov
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
Správné znění tajenky z minulého Bludovanu:
1. mnoho štěstí v novém roce
2. porybný, ovčácký mistr, písař, dráb

Vylosována byla - Svatoňová Zdeňka, která získává sérii léčebných
procedur /infrasauna, perličková koupel a masáž/. Výherce se může
na procedury objednat přímo ve Státních léčebných lázních
Bludov do konce měsíce února 2004.

Vítěz dnešní křížovky bude mít možnost absolvovat následující sérii léčebných procedur:
Autotrakční lehátko – pacient se pohybem paží dle instruktáže rehabilitační sestry překlápí do horizontální
a posléze do vertikální polohy.
Termální koupel minerální – pacient je ponořen v termální lázni o teplotě 37°C po dobu 20 min., následuje odpočinek
v zábalu 10 minut.
Tajenku dnešní křížovky můžete
Masáž šíje – rehabilitační pracovník provádí klasickou masáž trapézových svalů.
posílat do 15. února 2004

Politika je akrobacie, při níž udržujeme rovnováhu tím, že ... (Zbytek citátu M. Barrése naleznete v tajence dnešní křížovky).
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