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ZDARMA
Datum vydání: 27. února 2004

Bludovan

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor
z podpůrných programů obce Bludov na rok 2004
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 23.2.2004
vyhlášení výběrového řízení na podpory z Podpůrných programů obce Bludov na
rok 2004. Zájemci mohou požádat o poskytnutí podpory na tyto účely:
A)

Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný prvek, např. putovní
turistické tábory, hudební činnost, pobyt v přírodě, ochotnické divadlo
a výtvarná činnost.
Forma podpory:
Dotace až do výše 80% nákladů

B)

Podpora výsadby zeleně
Výsadba ovocných sadů
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stromů ve volné
krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových sadů na vlastních
i pronajatých pozemcích kromě domovních zahrad).
Forma podpory:
Úhrada až 100% ceny sadbového materiálu a příspěvek na náklady spojené
s výsadbou do 100,-Kč za strom.

C)

Podpora rozvoje sportu
Podporována bude činnost sportovních spolků částečnou úhradou nákladů
na trenéry a provozní náklady.
Forma podpory:
Dotace na odměny pro trenéry mládeže do 80% celkové výše. Příspěvek na
investiční akce. Příspěvek na úhradu provozních nákladů sportovních spolků
do 50% celkové výše.

D)

E)

F)

Podpora architektonického vzhledu obce
Stavební činnost v ochranném pásmu kulturních památek „Horní konec“.
Forma podpory:
Příspěvek do výše 100% zvýšených výdajů vyvolaných požadavky státní
památkové péče.
Podpora kulturní a spolkové činnosti
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění programů spolku.
Forma podpory:
Příspěvek do 70% nákladů.
Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií stanovených sociální
komisí při radě obce Bludova.
Forma podpory:
Příspěvek nebo bezúročná půjčka.

Postup při podávání žádostí:
Kdo může žádat:
a) občan trvale žijící v Bludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická osoba jejíž organizační
složka má sídlo v Bludově
c) vlastník nemovitosti v k.ú. Bludov

Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na formuláři schváleném radou obce, který bude k dispozici na obecním úřadě,
přičemž pověřený pracovník obecního úřadu žadateli poradí, jak formulář vyplnit.
Obsah žádosti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Identifikační údaje žadatele
Popis projektu, na který je žádána podpora
Položkový rozpočet projektu
Způsob zajištění vlastního podílu žadatele na realizaci projektu
Kdo a kdy bude projekt realizovat
Podpis žadatele (statutárního orgánu – jde-li o právnickou osobu) s
prohlášením, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé
7) Žadatel o podporu z dotačního titulu A,C,E k žádosti přiloží stručnou výroční
zprávu o činnosti za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat
především :
název, právní formu, sídlo, IČO, popř. číslo účtu žadatele
počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku
složení orgánů spolku
přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce – oblast příjmů
rozdělit na členské příspěvky, dary, státní dotace, dotace a příspěvky
od obce, příjem z akcií a ostatní příjmy – oblast výdajů rozdělit na odvod
členských příspěvků, investice, opravy vybavení, inventář, režie, hlavní
činnost
popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendářním roce
popis činnosti určené pro veřejnost v minulém kalendářním roce
Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující formální a obsahové náležitosti k projednání
a posouzení příslušné komisi rady obce, a to:
A)
B)
C)
D)

Komisi sociální - dotační titul F
Komise školské, kulturní, mládeže a sportu - dotační titul A,C, E
Komisi životního prostředí – dotační titul B
Komisi stavební – dotační titul D

Rozhodnutí o žádosti:
Žádosti lze podat do 25.3.2004 do 16.30 hodin na Obecním úřadě v Bludově.
Všechny včas podané žádosti předloží rada obce se svým stanoviskem i se
stanoviskem příslušné komise k rozhodnutí zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo
obce tyto žádosti hromadně projedná na svém nejbližším zasedání a rozhodne tak,
že vyčerpá nejvýše 80% částky určené rozpočtem obce na podpůrné programy.
O použití zbývající částky nevyčerpané zastupitelstvem obce rozhoduje rada obce.
Žádostem podaným po stanovené lhůtě je oprávněna rada obce vyhovět v
případech, kdy žadatel podal žádost později z omluvitelných důvodů
Poskytnutí podpory může být podmíněno.Na poskytnutí podpory není právní
nárok. Podpory se zásadně přiznávají na budoucí projekty. Na projekty již
realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštního zřetele hodných.
O poskytnutí podpory se sepíše se žadatelem smlouva s následujícím obsahem:
1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2) Účel, forma a výše podpory
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3) Podmínky obce pro přiznání podpory
4) Závazek příjemce podpory k jejímu vrácení v případě nedodržení stanovených
podmínek
5) Podpis účastníků smlouvy
Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor provádí po stránce věcné ta komise, která je

příslušná k posouzení daného dotačního titulu, kontrolu po stránce finanční provádí
kontrolní výbor, který též podá do 31.1.2005 souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.
V Bludově dne 23.2.2004
Ing.Jaroslav Balhar v.r.
místostarosta

Ing.Pavel Ston v.r.
starosta

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení obce Bludov pro rok 2004
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 23. 2. 2004 vyhlášení výběrového řízení na
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Zájemci mohou požádat o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na tyto účely:
Poř. č.

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Úrok p.a.

Horní hranice půjčky

01

Obnova střechy (krytina i
konstrukce) starší 10 let
Zřízení plynového nebo el. topení
ve stávajícím domě
Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě – stáří nad 10 let
Obnova fasády domu vč.oplechování u domu staršího 10 let
Výměna oken u domu staršího
10 let
Obnova fasády domu vč.
oplechování a výměny oken
u domu staršího 10 let
Zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let
Vybudování WC, koupelny nebo
sprchového koutu v bytě, kde
doposud není
Obnova střechy rodinných domů,
krytina i konstrukce
Při půdní nástavbě rušící plochou
střechu, prováděné v souvislosti
s opravou či modernizací domu
či bytu, při které vznikne byt min.
2+1 (s min. 50 m2 užit. plochy)
Při vestavbě bytu do půdního
prostoru, prováděné v souvislosti
s opravou či modernizací domu či
bytu, musí jít o byt minimálně 2+1
s min. 50 m2 užit. plochy

3 roky

4%

4 roky

4%

do 70 tis. Kč na 1 byt
v nejvyšším podlaží
do 40 tis.Kč na 1 byt

3 roky

4%

do 70 tis.Kč na 1 dům

d) přesný popis účelu, na který je úvěr (či úvěry)
požadován, při kumulaci titulů je třeba popis
provést odděleně
e) předpokládaná částka úvěru podle tabulek
a způsob jejího výpočtu
f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce
g) návrh zajištění závazku z úvěrové smlouvy (ručení,
zástavní právo) s uvedením všech potřebných
údajů pro posouzení, zda navrhované zajištění
je dostatečné

4 roky

3%

do 30 tis.Kč na 1 byt

Lhůta k podání žádosti:

4 roky

3%

do 20 tis.Kč na 1 byt

4 roky

3%

do 50 tis. Kč na 1 byt

4 roky

3%

do 40 tis. Kč na 1 byt

3 roky

3%

do 30 tis. Kč na 1 byt

3 roky

4%

do 70 tis. Kč na dům

8 let

3%

do 200 tis. Kč na
pořízený byt
(max. 2500,-Kč na 1 m2
užit. plochy)

02
03
04
05
06
07
08
09
10

11

Místo podání žádosti:

8 let

3%

do 150 tis. Kč na
1 nově pořízený byt
(max. 2000,-Kč na 1 m2
užit. plochy)

Úvěry lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy
o úvěru, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byl
úvěr poskytnut. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení úvěru. Částku nevyčerpanou ve
stanovené lhůtě je dlužník povinen vrátit, nepovolí-li rada obce na základě jeho písemně zdůvodněné žádosti
výjimku.
Jednotlivé tituly úvěrů s výhradou úvěru 04 – obnova fasády, úvěru 05 – výměna oken, úvěru 06 – obnova
fasády vč. výměny oken a úvěru 07 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na týž objekt,
lze kumulovat.

Podmínky poskytnutí půjčky:
O poskytnutí půjčky mohou požádat fyzické a právnické osoby, které vlastní bytové a rodinné domy a byty na
území obce Bludov a které přijmou závazek použít poskytnutý úvěr podle stanovených a ve smlouvě uvedených
pravidel ve prospěch těchto bytových a rodinných domů a bytů. Žadatel může použít poskytnutou částku
pouze k dohodnutému účelu. V případě zjištění použití půjčky k jiný účelům je dlužník povinen neprodleně
vrátit celou poskytnutou půjčku. Vrácení půjčky bude zajištěno ručením nebo zástavou nemovitosti.
Žadatel musí mít nemovitost, na kterou žádá poskytnutí půjčky, pojištěnou. Žadatel je povinen provádět
opravy a modernizace, na které mu byla poskytnuta půjčka, v souladu se stavebními předpisy.
V případě jejich porušení je povinen bezodkladně vrátit celou půjčenou částku.

Náležitosti žádosti o poskytnutí půjčky:
Žádost musí obsahovat:
a) identifikační údaje žadatele, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, u
právnické osoby obchodní jméno, sídlo a IČO
b) přesné označení předmětného bytového nebo rodinného domu či bytu
- adresa, číslo popisné, číslo parcely
- doklad o vlastnictví domu či bytu ne starší 60 dnů
- stavební povolení či jiný příslušný doklad o přístupnosti stavební akce, na níž či v jejímž
rámci je žádáno o úvěr
- příslušnou projektovou dokumentaci
c) předběžnou dohodu se zhotovitelem akce, na niž je žádán úvěr, s orientační cenou díla, jedná-li se o akci
prováděnou svépomocně, odhad nákladů, které budou po realizaci doloženy fakturami a účty
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Žádost lze podávat nejpozději do 25. 3. 2004 do
16.30 hodin. Žádosti doručené po uplanutí této
lhůty nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Žádosti se podávají na předtištěném formuláři na
Obecním úřadě Bludov osobně nebo doporučeně
poštou v obálkách označených logem „Výběrové
řízení – Fond rozvoje bydlení“.
Formulář žádosti si mohou zájemci vyzvednout u
referentky odboru ekonomicko - správního OÚ Bludov.

Výběr žadatelů:
Komise Fondu rozvoje bydlení vyhodnotí s
přihlédnutím k návrhu obecního úřadu předložené
žádosti o půjčky a předloží svůj návrh na
poskytnutí půjček zastupitelstvu obce. O výběru
žadatelů rozhodne zastupitelstvo obce Bludov tak,
aby do 30.4.2004 mohly být uzavřeny smlouvy.
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči
neprodleně písemně vyrozuměni.
Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy
o půjčce, která bude mít tento obsah:
-

identifikace smluvních stran
identifikace typu úvěru
celková částka úvěru, v případě více titulů i skladba
lhůta splatnosti úvěru
splátkový kalendář úroků a jistiny
způsob splácení
závazek žadatele použít poskytnutou částku k
dohodnutému účelu
sankce za porušení účelovosti (okamžité vrácení
půjčené částky plus 30% smluvní pokuta)
podmínku dodržení stavebních předpisů a
bezodkladného vrácení celého úvěru při jejich
porušení
zajištění závazků z úvěrové smlouvy
ujištění žadatele, že úvěrovaná nemovitost bude
po celou dobu splácení úvěru pojištěna
(sankce – smluvní pokuta 20%)
lhůta dokončení akce a sankce pro případ
nedodržení lhůty (smluvní pokuta 20%)

Právo na uzavření smlouvy o půjčce zaniká,pokud se
žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po
vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
V Bludově dne 23.2.2004
Ing. Jaroslav Balhar v.r.
místostarosta

Ing. Pavel Ston v.r.
starosta
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
„Odpuštění“ pohledávek obce – detailnější vysvětlení tohoto bodu 8. jednání
Zastupitelstva obce Bludov a ani neodebral. Soud tedy žalobu vrátil
Chtěl bych upřímně
Vážení spoluobčané, jelikož jsem
od spousty občanů slyšel vlnu kritiky na
postup rady obce a zastupitelstva obce
při „odpouštění“ pohledávek, považuji za
nutné věci blíže vysvětlit. Obec postupuje
při vymáhání pohledávek standardním
postupem a v souladu s právními
ustanoveními
platných
zákonů.
Tzn.
upomínky včetně upozornění k možnosti
předání pohledávky k právnímu vymáhání
až po soudní žalobu s návrhem na vydání
platebního rozkazu. V případě vedení
konkurzního řízení je to přihláška pohledávky
do konkurzního řízení. Metodicky je
tedy vše v pořádku. Nyní však blíže
k jednotlivým případům, kde již technicky
není vše, jak má být, a i žalovaná strana
má právo na obhajobu a samozřejmě
využívá chyb strany žalující.
1. Building for You s.r.o., Šumperk,
38 tis. Kč za prodej lešení v r. 1997.
Obec prodala zmíněné firmě lešeňový
materiál ze stavby ZŠ Bludov dne
19. 11. 1997. Firma však i po upomínkách
fakturu nezaplatila a dále se pak dostala
dne 30. 9. 1998 do konkurzního řízení.
První přezkumné jednání se konalo
28. 9. 1999, ale přihlášku pohledávky
věřitele zaslala obec po tomto datu a
Krajský obch. soud v Ostravě ji obdržel
až 12. 1. 2000. Z tohoto důvodu byla naše
pohledávka dle zákona o konkurzu a
vyrovnání soudem vyloučena z vyrovnání.
Proti tomuto rozhodnutí soudu nebylo
možné odvolání, proto současná rada
obce navrhla účetní odpis pohledávky.
K tomuto byl třeba souhlas zastupitelstva,
což se stalo.
2. Investa - Pavel Homola, Zábřeh,
27.965,- Kč za podej stavebního dříví
v r. 1998. Toto dříví předal na odvozním
místě panu Purovi ze Svébohova dne
8. 9. 1998 pan Člupný na pokyn Ing. Baslera
a to pouze proti podpisu na výkupním
- dodacím listu. Obě strany se dohodly,
že faktura bude zaslána na adresu
Investa - Pavel Homola. Tato firma stavěla
dům panu Purovi a toto dříví bude
prý použito na jeho stavbu. Firma
Investa - Pavel Homola však fakturu
neuhradila a ani nereagovala na upomínky.
Dokonce se nechal zapírat i p. Pur
a
nekomunikoval. Obec Bludov tedy
podaladne 29. 3. 2002 Okresnímu soudu
v Šumperku žalobu o zaplacení dlužné
částky a návrh na vydání platebního
rozkazu, který byl obratem vydán 12. 4. 2002.
Žalovaný Pavel Homola se však odvolal
z důvodu, že si žádné dřevo neobjednal
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obci pro doplnění chybějících podkladů,
skutkových tvrzení ke způsobu a formě
uzavření kupní smlouvy z 8. 9. 1998 atd.,
protože dřevo mj. odebral někdo jiný
než žalovaný Pavel Homola. 3.2.2003 byla
obec
nucena
žalobu
stáhnout
pro
nedostatek
průkazných
důkazů
proti
p. Homolovi. Následně rada obce navrhla
jako v předchozím případě již jen technický
krok – účetní odpis. Zde bych poznamenal,
že je to pouze tato jedna neuhrazená faktura
z celkového objemu cca 4 mil. Kč
realizovaných prodejů dříví z obecního
lesa za uplynulých 7 let. Určitě tento případ
posloužil k větší opatrnosti s prodejem a již
od té doby žádné pohledávky nejsou. Většinou
se platí hotově nebo se standardní splatností
14 dnů u dlouhodobých a prověřených
odběratelů.
3. Stočné za léta 1996-2002, za občany,
370.160,- Kč. Obecní zastupitelstvo se usneslo
na svém zasedání dne 18.12.1995 na obecně
závazné vyhlášce o výši vodného a stočného.
Stočné měl dle vyhlášky povinnost platit ten,
kdo vypouští odpadní vody (80 Kč/rok/občan
přihlášený k trvalému bydlišti). Vyhláška
nabyla platnost 1.1.1996 a do data 31.12.2001
byla vybrána částka 1.112.268,- Kč, kdy
byla zastupitelstvem zrušena podle zákona
č.128/2000 sb., par.84, odst. 2, písm. i) o
právu obce vydávat a rušit závazné vyhlášky,
protože od 1.1.2002 nemusíme platit za
znečišťování vod. Celkem obec za dobu 6 let
zaplatila z těchto peněz částku 1.239.625,- Kč
jako poplatek za znečišťování vodních
toků. Dlužná částka 370.160,- Kč je tedy
nedoplatek občanů, od jehož vymáhání
bylo nutno ustoupit. Je však nesporné, že
téměř všichni občané, vyjma těch, kteří mají
čističku či jímku na vyvážení, jsou
znečišťovateli
vodních
toků
svými
septikovými přepady. Proto se zastupitelstvu
tehdy jevilo logické přenést povinnost
platit za znečištění na občany. Tenko krok
však neměl oporu v žádné zákonné normě.
Tento problém znečišťování vodních toků
vyřeší jen splašková kanalizace a ČOV. Je
vydáno platné územní rozhodnutí a stavební
povolení je otázkou dnů. Žádost o výjimku
spoluúčasti státu z 80% je podána a koncem
března očekáváme první reakci Ministerstva
životního prostředí. Je tedy před námi
minimálně
25
mil.
investiční
akce,
která na několik let dočasně pozmění
stavebními aktivitami život v naší obci.
Cílem je nejen kanalizace, ale i následná
oprava všech komunikací, tedy další
finance. K tomuto tématu se budeme
logicky vracet častěji a informovat vás.

poděkovat všem
občanům, kteří diskutovaný poplatek řádně
zaplatili, neboť se tyto peníze nikde neztratily,
ale jak uvádím, byly řádně použity k výše
uvedené platbě. Budeme se snažit tuto chybu
částečně napravit tím, že budeme dávat
více financí z obecního rozpočtu do aktivit
dotýkajících se maximálního počtu obyvatel,
tj. údržba obce, příspěvky zájmovým
organizacím, škole a školce, do kulturního
domu, knihovny, atd. Pevně věřím, že
tento omyl obci odpustíte a nezanevřete na
představitele obce jak ty minulé, tak i ty
současné.
4. Pan Bedřich Kaňa, Bludov, 154.677,Kč, poplatky z r. 1994. Jedná se o pohledávku
z místních poplatků z prodeje alkoholických
nápojů a tabákových výrobků podle platebních
výměrů ze dne 20. 9. 1994 č.j. 1689/94
a 1690/94. Bližší písemné informace k vývoji
této pohledávky kromě starých upomínek
nemám, ale je jisté, že byla promlčena jak
podle obchodního (po 3 letech), tak podle
občanského (po 4 letech) zákoníku, protože
se obec neobrátila s pohledávkou na soud
ve zmíněné zákonné lhůtě.
*******
Na závěr si dovolím připomenout, že
obec podala ke Krajskému obch. soudu
žalobu na společnost Bludovit s.r.o., která
dluží na nájemném 1.686.098,- Kč a to
postupně od r. 1994. Za občany nemá již
obec žádnou pohledávku, která by byla
promlčená či nedobytná. Výše uvedené
„odpuštění“ je nutným krokem, abychom
tyto pohledávky mohli účetně odepsat, jak
výše zmiňuji. Na tuto skutečnost nás již
několikrát upozornil audit obecního účetnictví.
Velmi rád bych rozptýlil obavy či názor
poctivých občanů, že „Neplatit“ se „Vyplatí“.
Připouštím, že někdy to tak na první pohled
může vypadat. Určitě nejsme obec, která
má na rozhazování a klidně odpouští
občanům a podnikatelům jejich závazky. Že
může občas dojít k pochybení je nasnadě.
Budeme se snažit, aby těch pochybení či
snad někdy jen opomenutí bylo co nejméně.
Když jednotlivec či skupina desetkrát
rozhodne a jedno rozhodnutí je mylné, tak
se bude mluvit jen o tom jednom pochybení.
Dalších devět správných nějak zapadne.
Nestěžuji si, je to úděl rozhodování.
Je dobře, že se o obecních věcech otevřeně
mluví a i kritizuje. Často však sklidí
kritiku ten, kdo se snaží dát věci do
pořádku. Veřejné finance jsou pod veřejnou
kontrolou a je to tak bezpochyby správně.
Ing. Jaroslav Balhar
místostarosta
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UPOZORNĚNÍ

Obecní úřad Bludov nabízí k prodeji neupotřebitelný majetek – kancelářský nábytek a nepotřebné
vybavení bývalé kuchyně v MŠ Bludov.

Seznamy výše uvedeného majetku jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Bludov, kancelář č. 5, 1. patro, sl. Svatoňová.
Zájemci mohou do seznamů nahlédnout a přihlásit se v období od 1.3. do 12.3.2004.
Za OÚ Bludov
Úřední hodiny:
pondělí a čtvrtek 7.30 – 11.30
12.30 – 16.30 hodin
Gabriela Svatoňová

KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka
“Kdo v srdci žije, neumírá”.
Dne 28. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka, pana

Zdeňka Vlčka.
Vzpomínají dcery s rodinami.

V pátek 27. 2. 2004 by oslavila paní

Marie Snášelová
70. narozeniny.
Zároveň to byly 17. 1. 2004 3 roky, co nás
navždy opustila. Nikdy nezapomenou
dcera Marie a syn Miloslav s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit s naší milovanou
manželkou a maminkou, paní

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům
V březnu 2004 oslaví:
Janíček František
Pospíšil Josef
Kašecká Květoslava
Matura Karel
Kotrašová Anežka
Macháčková Marie
Zatloukalová Cecílie
Kulhaj Josef
Skoumalová Květoslava
Kubíčková Ludmila
Jurásková Josefa
Hojgrová Anna
Janíček Jan
Pazour František

Vitonínská 554
Za Školou 783
Nádražní 567
Špalkova 56
Komenského 876
8. května 587
Úzká 138
8. května 277
Lázeňská 270
Bludoveček 193
Boženy Němcové 842
8. května 58
Stará 288
J. Žižky 245

70
70
70
70
75
75
75
80
81
82
83
85
87
93

Karlou Kronichovou
Zvláštní poděkování patří také lázním v Bludově.
Za slova útěchy a květinové dary upřimně děkuje
manžel, dcera Karla s rodinou a syn Tomáš.

Dne 15. března vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní

Jana Riedlová

Dne 2. března oslaví své 75. narozeniny paní

Anežka Kotrašová.
Vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších let přeje
dcera s rodinou.

z Bludova.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel
a dcery Jana a Vladislava s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 14. března se dožívá 85. narozenin paní

Anna Hojgrová
Mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let
přejí dcery Anna a Marie s rodinami.

Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s mým manželem, tatínkem a dědečkem, panem

Josefem Březinou
Zvláštní poděkování panu Ing. Janíčkovi za jeho
slova. Za slova útěchy a květinové dary všem
upřimně děkuje manželka a synové s rodinami.
Zdenka Březinová, manželka.
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Dne 30. března 2004 oslaví své 93. narozeniny čestný
člen Sboru dobrovolných hasičů v Bludově bratr

František Pazour.

Do dalších let mu přejí členové sboru
hodně zdraví a spokojenosti.
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Kulturní dům Bludov
Vás zve na divadelní představení

Dobytí Severního pólu
Čechem Karlem Němcem
5. dubna 1909
V podání Divadelního
souboru ŠOK
ze Starého Města
pod Sněžníkem

Neděle 7. března 2004 v 17.00 hodin

Vstupné 20.- Kč
Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd
do Divadla Šumperk
Karel Cón – Marie Procházková – Miroslav Krejča

Muzikantská Liduška
Muzikál

Pozvánka na březen 2004
Pátek
Neděle

5. 3.
7. 3.

20..00
17.00

Středa

10. 3.

9.30

Čtvrtek

11. 3.

15.00

Sobota
Sobota

13. 3.
13. 3.

14.00
16.00

Sobota
Pátek

20. 3.
26. 3.

16.00
18.00

Sobota
Sobota

27.3.
27. 3.

9.00
19.00

Neděle

28.3.

17.00

Pondělí

29. 3.

10 a 11.30

Ples KSČM
Divadelní představení „Dobytí
Severního pólu“
Postupová soutěž ZŠ
PARAGRAF 11/55
Hašlerovy písničky – Klub
důchodců
Oblastní kolo trampské PORTY
Koncert KPH na zámku
- houslový recitál
Přehlídka harmonikářů
Zahájení výstavy Můj koníček IV.
- výstava otevřena do 9. 4. 2004
Zahájení autoškoly
Zájezd do Divadla Šumperk
- Muzikantská Liduška
Divadelní představení
“HLEDÁ SE TENOR”
Divadelní představení pro ZŠ

Kulturní dům Bludov vás zve do Klubu důchodců
v Bludově na hudební pořad

Po starých zámeckých
schodech

Balada o nenaplněné lásce
na motivy povídky Vítězslava Hálka

V sobotu 27. března 2004

ve čtvrtek 11. března 2004

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

Začátek v 15.00 hodin
Hašlerovy písničky
zpívá a hraje Karel Šedivý

Přihlášky v KD Bludov

Divadelní ochotnický soubor

BLUD V TYÁTRU vás zve na
reprízu veselohry H. Haneka

Hledá se tenor
Neděle 28. března 2004
v 17.00 hodin
Kulturní dům Bludov
Režie J. Vohralíková
Hudební doprovod
Junior JAZZ Band z Velkých Losin

- vstupné dobrovolné Bludovan 5

- Vstup volný -

Kulturní dům Bludov Vás zve na výstavu sbírek a výrobků

MŮJ KONÍČEK IV.
Zahájení v pátek 26. března 2004
v 18.00 hodin
Kulturní program
Úvodní slovo - vystavovatelé
Výstava bude otevřena:
Sobota a neděle 27. a 28. března od 10 do 16 hod.
V pracovní dny 29. 3. – 9. 4. 2004 od 8 do 17 hod.

- vstupné dobrovolné Prosím zájemce, kteří by se chtěli výstavy zúčastnit jako
vystavovatelé, aby se přihlásili v KD co nejdříve.
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Kulturní dům Bludov a Česká tábornická unie - jesenická
oblast srdečně zvou všechny příznivce trampských,
folkových a country písniček na

Oblastní kolo TRAMPSKÉ PORTY
v sobotu 13. března 2004
začátek ve 14.00 hod.
Kulturní dům Bludov

Kruh přátel hudby Bludov
Vás zve na

Houslový recitál
V sobotu 13. března 2004 v 16.00 hod.
zámek Bludov

Hrají:

-vstupné 20 Kč-

Trampská Porta je mezinárodní česko-slovenský festival. Vyhlašovatelem v ČR je Česká tábornická unie.
Oblastní kolo je nejzákladnější kolo, ze kterého postupují vítězové do mezinárodního semifinále a finále,
které se uskuteční v Ústí nad Labem. Soutěžní i nesoutěžní části festivalu mají za úkol přispět k rozvoji
nové autorské tvorby a k popularizaci především trampské, ale i country, folkové a bluegrassové hudby
a jejich interpretů.

Jindřich Pazdera - housle
Václav Mácha - klavír

Program:

Petr Iljič Čajkovskij
Ervín Schulhof, Antonín Dvořák

- vstupné 30,- Kč -

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Z bludovských kronik
... Dle příslušných dekretů prezidenta
republiky bylo v Bludově řádným úředním
řízením prohlášeno za konfiskáty ve
prospěch Čsl. republiky:
1. Veškerý majetek hraběcí rodiny
Žerotínů v Bludově, a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ch)
i)
j)
k)
l)
m)

žerotínský zámek č. 81 se vším
příslušenstvím
oba velkostatky, Dolní a Horní
dvůr
lihovar u Dolního dvora
budova s hostincem „Na nové“
a nájemními byty
panská lesovna nebo myslivna
2 domky u lesovny pro panské
hajné a panské služebníky
domek č. 80, v němž bydlíval
panský zahradník
2 domky na hrázkách, č. 268
domek č. 273 naproti hrázkám
panský domek pod Zámeckým
rybníkem
hájovna u Horního dvora
hostinec „Na zámečku u Horního
dvora“, č. 192
vodní pila u bludovského mlýna
panské lesy ve výměře kolem
150 ha

2. Bludovský mlýn (Habermannův)
3. Dům č. 348 („Reků hostinec“)
4. Dům č. 360
5. Domek č. 212
6. Domek č. 215
7. Domek č. 235
8. Domek č. 466
9. 2 domky u silnic do Sudkova
u bludovského nádaraží…
Bludovan 6

Žerotínský zámek zůstával do r. 1949
pod národní správou. V době nár. správy
byl přidělen zámek k rekreačním účelům.
Potom byla přidělena zámecká budova na
vlastní žádost obci Bludovu s povinností
prováděti udržování, opravy a adaptace
jen se schválením Památkového úřadu
pro Moravu a Slezsko v Brně. Vnitřní
zařízení zámku bylo převzato do státní
správy a z Bludova odvezeno. Zemědělský
majetek u zámku převzala rovněž obec
Bludov. Lesy z bludovského hraběcího
panství byly zestátněny a dány pod
správu státních lesů. Jejich část byla
přidělena obci Bludovu…
Velkostatky Horní a Dolní dvůr
obhospodařoval
po
převratu
nadále
dosavadní nájemce „Rolnická cukrovarní
akciová společnost, a to až do
konce r. 1946. Nato byly pozemky
„Dolního“
dvora
z
jara
1947
rozparcelovány mezi bludovské, povětšině
drobné
zemědělce.
Hospodářské
a
správní budovy „Dolního“ dvora byly
při parcelaci přiděleny k lihovaru,
který byl od r. 1947 združstevněn…
Z kravína velkostatku zřídil lihovar
pro svou potřebu skladiště brambor.
Lesovnu, č. 279 a dva přilehlé domky,
novou hájovnu u Horního dvora převzala
správa státních lesů. Hostinec „Na
zámečku“ byl dán pod národní správu…
Habermannův
les
ve
Vlčím
dole
byl
přidělen
obci
Bludovu.
Obec obdržela též Reků hostinec …
… Zůstalo v Bludově po převratu
125 Němců. Uvedených 125
Němců
tu zůstalo proto, že měli k Bludovu
bližší vztah; buď to byli starousedlíci,
měli tu majetek a příbuzné, nebo žili
ve
smíšeném
manželství.
Němcům

ze smíšeného manželství bylo potom
dovoleno zůstati zde. Do západní
německé
zóny
bylo
odstěhováno
7 Němců a do východního pásma
Německa 1 Němec. Všem Němcům
bez rozdílu byl zkonfiskován majetek
ve prospěch státu…
V době bytové nouze za 1. republiky
bylo vykázáno obecním vedením několika
chudým místo na obecní stráni pod
Brusnou, aby si tam zřídili bydliště, načež
tito nemajetní lidé, toužící po tom, aby
měli vlastní střechu nad hlavou, postavili
bez stavitelského plánu a dozoru ze
všelijak sehnaného stavebního materiálu
jedenáct chaloupek. Tak vznikla nová
část Bludova, která dostala časové jméno
„Habeš“. Domky obdržely v r. 1951 řádná
domovní čísla a „Habeš“ trvá dále…
Brzy po osvobození v roce
1945 vyjednával MNV v Bludově s
MUDr. Miroslavem Sloupenským a žádal
ho, aby se vrátil na své původní
místo obvodního lékaře v Bludově.
MUDr. Sloupenský začal dvakrát týdně
dojížděti autem do Bludova do lázní
za vykonáváním lékařské praxe, ale do
Bludova na místo obvodního lékaře se
nevrátil. Koncem října 1946 byl sem
přikázán
příslušnými
zdravotnickými
úřady asistent nemocnice v Brně
MUDr. Karel Boleslav, rodák z Kuřimi.
Jenom jeho nenáročnosti lze děkovati,
že přetrpěl první tak skromné počátky
pobytu v Bludově. MUDr. Karel Boleslav
je první státní obvodní lékař po převratu
v r. 1945 v Bludově. Pro svou povahu
a pochopení pro starosti venkovského
lidu získal brzy oblibu v obci i širokém
okolí…
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Začátkem r. 1947 navrhoval MNV
v Šumperku MNV v Bludově, aby se
po příkladu obcí Temenice, Vikýřovice,
Nový Malín a Dolní Studénky rozhodl
pro sloučení obece Bludova s městem
Šumperkem v jednu městskou obec.
MNV v Bludově se postavil velkou
většinou proti tomuto návrhu a nevzdal
se samostatnosti obce…
Cesta k Zámečku byla v r. 1947
obcí
Bludovem
důkladně
opravena
silnou
navážkou
štěrkového
písku.
Navážka na cestu byla však, bohužel,
s vrchního úseku v poměrně krátkém
čase dešťovými přívaly spláchnuta…

MNV v Bludově se snažil zmírniti
citelný nedostatek vhodných bytů v obci
tím, že pojal do pracovního plánu pro
r. 1948 v rámci dvouletého budovatelského
plánu státního stavbu dvou bytových
jednotek pro byty místních učitelů. Původní
usnesení bylo o něco později změněno
na postavení 4 bytových jednotek…
Od počátku května až do žní bylo
v r. 1947 trvalé teplé a suché počasí.
Po celou dobu ani jednou nezapršelo.
Následky byly smutné; hrozil hlad…
V r. 1948 byla provedena úprava
řečiště Moravy blízko nad bludovským
mlýnem. Prokopáním se zatáčka odstranila,

řeka

usměrněna přímo ke mlýnu…
Po výzvách několikrát z úředních
míst opakovaných, aby se zakládala
hřiště a cvičiště tam, kde se k tomu v
této době naskýtá příležitost, usnesla
se rada MNV v Bludově přikázati pole
za zámeckým parkem, která získala při
parcelaci zdejšího velkostatku, sportovnímu
klubu v Bludově a to na věčné časy.
…Sportovní
klub
zatím
provedl
organizační změnu, přivtělil se k jednotě
„sokol“ a nazývá se „Sokol - oddíl
kopané v Bludově, používá nadále
hřiště u bludovských lázní, které má
být po úpravě nového hřiště zrušeno….

před vypuštěním rozkládalo 11 rybníků,
patřících Žerotínovu velkostatku. Je to
téměř celá levá strana bludovských
polností od dnešní silnice č. 11 ve směru
Bludov - Chromeč až po řeku Moravu
a téměř po řeku Desnou u Sudkova. Ač
se to zdá téměř nemožné, bylo to tak.
Citujme vzpomenutého Karla Dytrta,
tehdejšího učitele bludovské měšťanky:
„V trojúhelníku, jejž tvoří sudkovská
a postřelmovská silnice a řeka Morava,
bývaly dva rybníky - Starý a Nový. Onen
měl dva ostrůvky s čihadlem na lovné
ptactvo vodní. I na opačné straně
postřelmovské silnice se leskly hladiny
rybníků Bezděka, Ryšána (ryšavého podle
barvy vody) a nejblíže mlýna byl pstruhový
rybníček. Novodědinská silnice (dnešní
ulice Nová dědina - pozn. SB) spojuje
se se stání silnicí tam, kde kdysi
potok Vitonín pramenící pod Petrovicí
napájel rybníček Křtalt (od německého
Gestalt - pěkný vzhled mající). Zde se
ještě před sto lety krčila ke hrázi téhož
rybníka malá obecní pazderna, a kde se
Křtaltem sousedil rybník Kozelek, stojí
nyní skupina nových domků. Ještě před

sto a několika lety (vztahuje se stejně
jako předchozí údaj k roku 1937) leskla
se na místě dnešních sirných lázní hladina
rybníku Zrcadlo. Po jeho vypuštění byl
na místě založen remízek asi takový,
jaký je na dně bývalého rybníka Špalku.
(Remízek ve Špalku byl zrušen při
socializaci vesnice v šedesátých letech
dvacátého století - pozn. SB). Na okraji
remízy byla studánka - sirný pramen.
Později lesík vyklučili a studánku
zasypali.
V roce 1929 byl opět tento pramen
statkářem Zd. Pospíšilem vyhledán a
odkryt.“ Asi 200 m za dnešní mateřskou
školou směrem k postřelmovské silnici
„při hrázi rybníka Špalku a Bezděka byl
na podezdívce, do níž vložili pamětní
spis neznámého obsahu a několik
měděných mincí, starý mlýnský kámen,
z jehož čtyřhranného otvoru čněl do
výše dřevěný sloupek s obrázkem. Snad
to bylo místo, na kterém ranila mrtvice
sedláka Špalka, když spatřil na svém poli
vybudovaný rybník.“ Tento obrázek byl
od doby, kterou popisuje K. Dytrt, při
rozvážení rybniční hráze zbylé po rybníku

Plakátovací plochy
V loňském roce jsme se dočkali
sedmi
nových
plakátovacích
ploch
místo původních, které byly odstraněny.
Různé informace a pozvánky na nových
plochách najdete na následujících místech:
před obchodem Urban, před vinárnou
Rosso, vedle telefonní budky naproti
Nealku, na horním konci u lip, na hlavní
křižovatce u trafiky, u parkoviště před
zámkem a před obchodním domem.
Za každou zaplatil Obecní úřad Bludov
částku kolem 10.000,- Kč.
J. Divišová

Bludovské rybníky
Slyšíme-li nebo přečteme-li si jména
Špalek, Fěrtušek, Ryšán, Kozelek, tak
většina starších bludovských občanů ví,
že to jsou názvy někdejších rybníků. Ve
kterých místech se přesně rozkládaly,
kdo je založil a kdy byly vysušeny, ví už
málokdo. Při čtení následujícího textu
zavzpomínejme na bludovskou minulost a
odpovězme si na výše naznačené otázky.
Rybniční hospodářství založili v Bludově
Tunklové ve druhé polovině 15. století
zřejmě proto, že v husitských válkách se
zmenšil počet poddaných a pole neměl
kdo obdělávat. Od přeměny zemědělství
na rybniční hospodaření zřejmě očekávali
zvýšení příjmů ze svých polností. Rybníky
nezakládali pouze v Bludově, ale na
většině svého panství. Tunklům patřil v té
době Zábřeh, Brníčko, Ruda, Hoštejn,
Šumperk, Bludov, Třemešek a Rabštejn.
Není bez zajímavosti, že rod Tunklů měl
ve svém erbu rybu.
Kdysi dávno, když jsem poprvé četl
brožurku od Karla Dytrta „Bludov Informační spisek pro návštěvníky Severní
Moravy“ vydanou v roce 1937, mne
zaujala rozlehlost plochy, na které se
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Špalku v šedesátých letech dvacátého
století opět přemístěn. Dnes je v zahradě
p. Ladislava Straky za čp. 53. „Roku
1830 bylo možno z těchto míst naposledy
se dívati na hladiny jedenácti rybníků
na pláni pod Bludovem rozložených.
V r. 1831 počali je páni rušiti. O tři roky
později byly (dle staré mapy) napuštěny
ještě tři tyto rybníky: Nový, Špalek a Veselý
a u mlýna pstruhový rybníček. Špalek
byl z nich největší. Táhl se od dědiny
až po řeku Moravu k Mezimořské
(tj. mez řeky Moravy). Ostatní jako
Zrcadlo a Fěrtušek (od německého
Fürtuch - zástěra) (tento byl za dodnes
zachovanou hrází u dnešní ulice Zahradní
- pozn. SB) byly již vysušeny, ale chalupa
porybného
(jmenoval
se
Konečný)
pod rybníkem Veselým (tento byl mezi
Špalkem a Fěrtuškem pod dnešní
mateřskou školou - pozn. SB) byla ještě
nějaký čas zachována.“ (Dytrt 1937:
str. 17 - 18) Tolik doslovné citace od
Karla Dytrta, upřesnění názvů rybníků
převzato od Jana Březiny.
Vysvětlení, proč byl vybudován
tak velký počet rybníků, lze vyhledat v
Dějinách obce Bludova, jejichž autorem
je Dr. Jan Březina. Citujeme ze str. 43:
„Rybníky dělily se na potěrné, výtažné,
kaperné a na komory. V rybníku potěrném
líhla se z jiker mláďata - potěr neboli
plod, jenžto zůstal zde rok až dvě léta.
Potom se vyvezla mláďata do menších,
mělkých rybníků, aby rychle rostla. Na
podzim je však vždycky vylovili, protože
rybníky hluboko zamrzaly. Vylovené
rybky převezli do komory, hlubokého to
a tichého rybníka nablízku hlídky, kde
byly dobře opatřeny a přečkaly v klidu
zimu. Na jaře rybky z komory vybrali a
převezli do rybníků výtažných, kde rostly
dále, až jejich velikost dopouštěla, aby
mohly býti dány do rybníků kaperných.
Tu zůstaly jeden až tři roky, až vyspěly
v ryby vážící 1,5 až 2 kg. Kaperné
rybníky musely míti hlubší místa, aby
se do nich mohly ryby na zimu stáhnouti
k zimnímu spánku. Nad těmito místy
vysekávali v ledu otvory, aby vzduch
měl volnější přístup k vodě. Do kaperných
rybníků nasazovali také jiné druhy
ryb, zejména štiky a jiné dravé ryby,
aby hubily bezcenné rybky malé, po
případě, aby likvidovaly kapří plod
vzniklý z předčasného tření.
Rybníky bludovské byly napájeny
vodou dílem z potoka Vitonína, dílem
z rybníků sousedních vodními troubami,
troubním košem a odtokem. Z Fěrtušku
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byl vejpad do rybníka Veselého. Ostrovy
ve Starém rybníku byly vytvořeny
svezením země z Nového rybníka. Starý
rybník měl dvoje vodní stavidla aneb
opusty do mlýnské struhy. Nový rybník,
nejníže založený, měl trouby, chaloupku
a odtok do nejpřednějšího oupadlí.
Rybníky Zrcadlo a Křtalt přijímaly vodu
z řeky Moravy struhou zvanou Polovodí,
ale též voda od splávku potoka Vitonína
byla vedena do obou oněch rybníků.
Odtok ze struhy Polovodí ústil též do
největšího rybníka - do Špalku. Hrází
bylo z části užito na násyp železniční trati,
když byla roku 1873 stavěna, z části
na zvýšení sousedních luk.“ (Březina
1956: str. 178).
Jaký užitek rybniční hospodářství
přinášelo, si je možno částečně učinit další
citací Březinových Dějin: „Z vylovovacího
výkazu z října 1797 vychází najevo, že
ve Starém rybníce bylo tenkrát chyceno
celkem 11 kop štik, 138 kop kaprů a 14
kop ostatních méněcenných druhů ryb.
Libra velkých kaprů byla po 8 krejcarech,
štik po 10 krejcarech. Pětilibrová štika
(2,8 kg) stála 50 krejcarů. Kapři byli
podle velikosti prodáváni po 18, 15, 12,
10, 9 a 4 krejcarech. Libra přebraných
ryb byla po 5 a 6 krejcarech. Ryby
dostávali i deputátníci. Ryby šly rychle
na odbyt, prodávaly se obyčejně přímo
u sádek (haltýřů) nebo na hrázi rybníků.
Za 25 centů (po 56 kg) utrženo na 800 zl.
Ryby odebírala vrchnostenská kuchyně,
Zámeček,
olejníkova
hospoda
při
olejně,
frankštátský
a
bratrušovský
hostinec, chromečský panský výčep,
pan vrchní, kontrolor, purkrabí, farář,
mlynář, zahradní, šumperští měšťané,
hospodářští správcové z Chudobína (ves
u Litovle), Bouzova, Doubravice a jiní
lidé.“ (Březina 1956: str. 177)
Posoudit, zda 800 zlatých za prodané
ryby je málo nebo mnoho, je téměř
nemožné. Neznáme náklady na provoz
rybníků, neznáme ostatní souvislosti.
Můžeme pouze porovnat s ostatními
příjmy, které měla bludovská vrchnost,
o nichž se zachovaly doklady. Kupř. kupní
smlouva na bludovský (Habermannův)
mlýn z 18. října 1797: „Oznamuje se, že
Jan Einaigel, majetník mlýna v Bludově
č. 69 odstoupil podle své poslední vůle
synu svému Petru Einaigelovi bludovský
mlýn se všemi právy a povinnostmi podle
zákupní (emfyteutické) smlouvy z r. 1718
a zvláště také podle své vlastní smlouvy
kupní s Frant. Riedigerem, sjednané
31. srpna 1758 a 4. října t.r. potvrzené.

Vlastník mlýna bude užívat trojí složení
- dříve bylo jen dvojí - na mouku a
jedno na proso, bude ročně platit 176
zlatých
rýnských
nájmu
správnímu
úřadu a dodávat 6 moravských měřic
ovsa pokladnímu úřadu bludovskému
(Březina 1956: str. 161, částečně kráceno).
Zrušení (vysušení) rybníků vysvětluje
Březina takto: „Bludovu přibylo za údobí
1780 - 1820 značně mnoho popisných
čísel. R. 1820 měl Bludov s Novou dědinou
již 300 čísel a jistě přes 1200 obyvatel.
Rostl rychleji, než bylo možno uspokojivě
zaměstnat jeho lid v místním zemědělství.
Továrny šumperské ještě jej nepotřebovaly,
tu se dala r. 1830 správa bludovského
panství, jehož vlastník hrabě František
Josef ze Žerotína - Lillgenau byl od roku
1828 předsedou Hospodářské společnosti
moravské a slezské, do rušení bludovských
rybníků, protože se jí asi nevyplácely a
protože doufala, že z obdělávání půdy,
kterou rybníky zabíraly, více vytěží.
Poslední rybníky byly do r. 1842
vypuštěny a zaorány. Když rybníky
vzaly za své, bylo z bažin rybničních při
obecních pastviskách (pozemky mezi
rybníky byly obecními pastvinami - pozn.
SB) vykáceno olší pro vrchnost a později
byly poraženy i lípy na hrázích. Tam,
kde se před lety zrcadlily hladiny rybníků,
kde sídlila hejna vodního ptactva, pestří
se nyní luční kvítí, vlní se obilí a pěstují
se okopaniny. Ale škoda, že alespoň
jeden vhodný z tolika rybníků nezůstal
na památku, aby byl chloubou Bludova,
aby se po 100 letech (psáno v roce 1956
- pozn. SB) nebylo musilo v Bludově
zakládati nákladné koupaliště (Březina
1956: str. 178, částečně kráceno).
Jak vidíme, historie bludovského
rybníkářství je nesmírně zajímavá a
bohatá. Snad si po přečtení tohoto článku
umíme odpovědět na zpočátku položené
otázky a snad víme, že když se řekne
bludovské rybníky, nemyslíme tím pouze
ony větší louže u zámku a u Bartůňků.
Stanislav Balík st.
leden 2004
Použitá literatura:
Březina, Jan (1956):
Dějiny obce Bludova, strojopis.
Dytrt, Karel (1937):
Bludov - informační spisek pro návštěvníky
Severní Moravy, Okrašlovací spolek
v Bludově.
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Vzpomínáme
Rok 1974 - výstavba prodejny potravin „Okál“ na dolním konci

LISTÁRNA

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

Základní škola Karla
staršího ze Žerotína Bludov
Hodnocení klasifikace a chování za
I. pololetí školního roku 2003/2004
Za I. pololetí šk. roku 2003/2004
bylo klasifikováno celkem 326 žáků.
Na I. stupni bylo 51 žáků výborných,
pět žáků dostatečných a neprospívající
nebyl nikdo. Pochvalu třídního učitele
dostalo 49 žáků, pochvalu ředitele
školy 4 žáci. Důtku ředitele dostal 1 žák.
Na II. stupni bylo 68 žáků s
vyznamenáním, 36 žáků dostatečných,
nedostatečný nebyl žádný žák. Pochvalu
třídního učitele obdrželo 74 žáků,
pochvalu ředitele školy dostalo 20 žáků.
Napomenuto bylo 6 žáků, důtku tř. učitele
dostali 3 žáci, důtku ředitele školy také
3 žáci a druhým stupněm z chování
byli hodnoceni také 3 žáci. Bylo
zameškáno celkem 8 352 hodin (z toho na
I. st. 3498 hodin), což činí na jednoho
žáka v průměru 21,9 hod. Na II. stupni
zameškali žáci 4854 hod. a průměr na
žáka je 29,2 hod. Všechny hodiny byly
řádně omluveny (až na dvě).

Pořadí tříd podle prospěchu:

I.st.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

I.B.
I.A.
2.tř.
4.B.
III.A.
III.B.
IV.A.
V.tř.

průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr

1,00
1,12
1,14
1,23
1,25
1,27
1,28
1,50

II.st.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

8.A.
9.B.
7.A.
6.A.
7.B.
9.A.
6.B.
8.B.

průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr

1,55
1,58
1,61
1,62
1,65
1,68
1,76
1,78

Pololetní vysvědčení 1. A, 2003/2004

Mgr. Petr Pešák

Pololetní vysvědčení 1. B, 2003/2004
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Zápis do 1. tříd
Nápisem „Vítáme Vás, kluci a holčičky
ve škole!“ začal 23. ledna zápis
dětí do prvních tříd Základní školy
v Bludově. Prvního září se těšíme na
23 dětí, které ukázaly, že jsou na vstup do
školy velmi dobře připraveny.
Mgr. Soňa Likavcová

Zápis do 1. třídy, 23. 1. 2004
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kamarády setká zase za rok. Jistě k nim
přibudou další, kteří se dovedou radovat
ze sportu, čerstvého vzduchu a kamarádství.
Mgr. Ivana Patková

Florbal

Vydařený lyžařský výcvik
ZŠ je za námi
V prvních lednových dnech (4.1.10.1.2004) se uskutečnil tradiční lyžařský
kurs ZŠ Bludov, opět za finanční podpory
SRPDŠ.
Skvělí lyžaři, kteří se tentokrát
výcviku zúčastnili, měli k dispozici celý
areál Hynčic po Sušinou. Letos dokonce
využili možnosti večerního lyžování.
Slunečné počasí bylo zárukou pohody
a radosti ze sportu. A ani silný mráz,
který se letos blížil k hranici arktických
teplot, děti neodradil. Mohly se vyřádit
na perfektně vysněžených a upravených
svazích.
Instruktoři zajistili jak naprostou
bezpečnost výcviku, tak báječnou atmosféru
závěrečných závodů, které ozdobili všichni
účastníci svými nejlepšími výkony.
Správná parta sportovců se se svými

V
závěru
loňského
roku
se
uskutečnilo na III. ZŠ v Šumperku okresní
finále ve velkém florbalu. Celkem 10
škol, nejlepší z okrskových kol, bojovalo
o titul okresní přeborník.
Celodenní boje ve skupině, v semifinále
a nakonec i ve finále vynesly naši školu
na 2.místo v okrese.
Blahopřejeme.

Markéta Balharová a Tereza Brokešová

Stolní tenis

Ve stolním tenisu máme v soutěži
základních škol 2 okresní
přeborníky.
Jsou to Markéta Balharová a Tereza
Brokešová,
které
v
kategorii
III
- 6. a 7. tříd, vyhrály okresní přebor
škol, který proběhl 21.1.2004 v šumperské
herně. Děkujeme za reprezentaci školy!

v kategorii 2. ročníků a 4. ročníků
jsme obsadili druhá místa.
Vyvrcholením soutěže bylo okresní
kolo konané v Šumperku dne 20.1.2004.
V konkurenci 16 škol dosáhli žáci
naší školy velmi pěkného úspěchu. Žáci
5. tříd skončili na 3 místě, 2. a 3. tříd
na 4. místě.

Pobyt v přírodě

Teoretická příprava žáků, jak se
chovat v mimořádných situacích, umět
se ochránit, pomoci kamarádovi při
úraze, dále evakuace školy a v neposlední
řadě zvýšení fyzické kondice - to všechno
je součástí „Pobytu v přírodě“.
Po hodině teorie se chlapci a děvčata
rozdělili podle svých zájmů do několika
skupin. Žáci I. stupně obsadili po procházce
okolní kopce a jejich hlavní činností
bylo bobování a sáňkování.
II. stupeň už měl náročnější program
- část jich autobusem odjela lyžovat
do Štědrákovy Lhoty, další žáci měli
sraz na Bohutínské sjezdovce , někteří
bruslili na Vlčím dole, vedle nich lyžovali
nad koupalištěm další borci a u školy
byl ještě připraven závod na běžkách.
Pobyt v přírodě se vydařil, protože
bylo i mimořádně krásné slunečné počasí.
Mgr. Jindřich Blaťák

Šplh

V tradiční soutěži ve šplhu máme
na 1. stupni velmi dobré výsledky.
V okrskovém kole, které se konalo
13. ledna 2004 na 4. ZŠ v Zábřehu,
jsme v kategorii 5. tříd byli první,

Chválíme…
Měsíčník Bludovan, vztahující se k dění ve
vesnici Bludov dle mých informací vychází pravidelně
od roku 1996. Za tu dobu se přes své „dětské nemoci“
/u místního periodika zbytečné všeobecné informace
jako různé recepty, romány na pokračování atd./
dopracoval různými vlnami kvality, kdy v roce 1997
a 1999 dosáhl dobré úrovně, přes stagnaci v r. 2000
v obsahové stránce, až po dnešní podobu. V posledním
roce jsem zaznamenala nejen formální zlepšení
měsíčníku bez zbytečného balastu, ale hlavně vzrostla
kvalita co do obsahu.
Konečně se začal naplňovat hlavní smysl místních
periodik – různé informace z místa, články mapující
současnost i minulost obce, zajímavosti vztahující
se k obyvatelům a událostem v samotné obci… atd.
Hodně zdaru a neusnout na vavřínech.
Krausová J.
Ostrava
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Maškarní ples

Pobyt v přírodě 28. 1. 2004

Nechce se věřit tomu, že v sobotu
31. 1. 2004 tomu bylo již 10 let, kdy jste se
společně s námi mohli bavit na tradičním
maškarním plese. Opět jej pořádala místní
pionýrská skupina ve spolupráci s KD.
Nechyběly mažoretky ze 4. ZŠ Šumperk,
program zpestřila skupina historického šermu „Páni z Bludova“,
ti hlavně svým nečekaným a překvapivým závěrem.
Za tu dobu se na organizaci a přípravách podílelo nemalé
množství dobrovolníků. Někteří nechyběli ani jednou, ale my
děkujeme všem, kteří měli a mají zájem nám pomáhat.
Bez sponzorů by nebylo bohaté tomboly. Vkusně vyzdobený
sál, příjemné prostředí a hlavně masky! Bez nich by maškarní
ples nebyl plesem. Letošní vítěz „Střihoruký Edvard“ zaujal
každého svou originalitou.
Snad to přiláká i další „stonožky, salónky, pračlověky,
naháče či duhové energie, abychom i nadále měli chuť a vůli
další maškarní plesy pořádat.
Dana Plíhalová
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K ČETBĚ NOVÝCH KNIH ZVE MÍSTNÍ KNIHOVNA:
ŘÍMSKÁ MADONA LUCREZIA BORGIA
/JEAN PLAIDY/
historický román Lucreziina životního
příběhu.
ZÁHADNÁ LUCREZIA BORGIA
/JEAN PLAIDY/ navazuje na první díl.
POSLEDNÍ Z AMAZONEK
/STEVEN PRESSFIELD/
mistrovsky podané vyprávění o válce a
pomstě. Je to podmanivý román z prastarého
světa, strhující epos o lásce a boji, který
vdechuje život velikému mýtu o kruté
kultuře ženských válečnic - Amazonek.
OCHRÁNCE /DAVID MOREL/
nejnovější autorův román zavádí čtenáře
do atraktivního prostředí profesionálních
strážců osobní bezpečnosti významných
a bohatých prominentů, kteří si mohou
dovolit špičkové služby, jež dalece
přesahují pouhou tělesnou stráž.
99 FRANKŮ
/FRÉDERIC BEIGBEDER/
jak život v reklamní agentuře mění lidské
osudy? Román s autobiografickými prvky.
CESTA DO MALŠIC /KAREL KUNA/
současný český autor - povídky.
CELEBRITY PRO AFRIKU
/HELEN FIELDINGOVÁ/
hlavní hrdinka příběhu, pětadvacetiletá
Rosie, pracuje v propagaci jednoho
londýnského nakladatelství, ale její
nespokojenost
s
vlastním
životem,
milencem i touha radikálně vyřešit své
osobní problémy ji dovedou do jednoho
z uprchlických táborů v africkém státě....

OMYL KOMISAŘE PALMUA
/MIKA WALTARI/
šlo o nešťastnou náhodu, nebo o
úkladnou vraždu? Další úkol pro
helsinského komisaře a jeho pomocníka.

NINA NIC NEPOVÍ
/KATHERINE APPLEGATE/
všichni společně vyrostli na malém
ostrově. Myslí si, že jeden o druhém vědí
vše... ale právě začínají objevovat pravdu.

SPECIÁLNÍ OPERACE
/W.E.B.GRIFFIN/
detektivka plná napětí pojednávající o
jednom velkoměstském policejním sboru...

PROHNANÍ PŘEMYSLOVCI
/ROMAN FERSTL/
kniha vás přenese do časů raného
středověku. Dozvíte se například:
Co měl Boleslav proti svému bratrovi,
proč musely být vyhlazeny celé rodiny,
jak si žil pražský biskup.....

ÚTOK NA BAGDÁD /LEO KESSLER/
autor tímto příběhem z jara jednačtyřicátého
roku otevírá vstupní kapitolu historie
legendárního pluku SS Wotan, který
později prošel celou 2. světovou válkou.
ARMÁDA DUCHŮ /HAMPTON SIDES/
autor zrekonstruoval z výpovědí přímých
účastníků událostí 2. světové války
detailní průběh celé operace - osvobození
posledních zajatců tábora v Cabanatuanu.
PŘES KRVAVÉ ŘEKY /KAREL RICHTER/
československý východní odboj bez
cenzury a legend.
POUŠTNÍ RŮŽE /MARY JO PUTNEY/
romantický příběh mladičké Julie a
viktoriánského gentlemana Rosse. Ničivá
síla lásky ji zaskočí natolik, že od manžela
po svatbě uteče. Po 12 letech se opět
setkají.....
TEREZA /MAGDA VÁŇOVÁ/
příběh o problémech čtyřicetileté ženy,
která
není
spokojena
se
svým
osmnáctiletým manželstvím, a proto se
rozhodne vše ukončit rozvodem. Nemá
ani tušení o milence svého manžela,
a to je zdrojem řady překvapení
a humorných nedorozumění.

DROGY /ANITA GANERY/
autentické výpovědi lidí, kteří se ve
svém životě nebo práci setkali s
drogami zblízka. Od extáze k agonii.
OBRÁZKY VYNÁLEZŮ
/ÉMILIE BEAUMONT/
prostřednictvím výstižných ilustrací a
jednoduchých doprovodných textů uvede
knížka děti do podivuhodného světa
malých i velkých objevů, které změnily
náš život.
ARKTIDA A ANTARKTIDA
/BARBARA TAYLOR/
kniha provede dětské čtenáře po
rozlehlých ledových pláních kolem obou
polů Země. Krásné barevné fotografie.
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
/SALLY TAGHOLM/
pro školáky i předškoláky - obrazový
průvodce. Kniha se zabývá všemi stránkami
přírody během jejího ročního cyklu
proměn. Přibližuje vliv ročních období
na sport, svátky, stravování či zdraví.

OMEGA /MICHAEL DIMERCURIO/
rozhodující
podmořská
bitva
mezi
americkou ponorkou Devilfish a sovětskou
Kaliningrad, která je posledním triumfem
vojenské techniky. Roli zde hrají i
soukromé cíle - vyrovnání starých účtů.

HRDÝ BUDŽES /DOUSKOVÁ IRENA/
žákyně druhé třídy základní školy Helenka
Součková provází 70. lety 20. století,
prvními roky husákovské normalizace....

BIOLOGICKÝ ÚDER /TOM CLANCY/
politické vraždy, genetické laboratoře,
supermoderní technologie a neprůhledné
struktury teroristických organizací - to
jsou hlavní ingredience, jimiž autor
okořenil nyní již čtvrtý díl úspěšné
série POWER PLAYS.

a plány se
Krétě bude
nemocnici
v sádře.
zkoušku?

NAŠE VLAST
/PAVEL AUGUSTA - FRANTIŠEK HONZÁK/
ilustrovaná encyklopedie obsahuje
informace slovem i obrazem o historii
a současnosti České republiky.

ROBINSON CRUSOE
/DANIEL DEFOE/
klasický příběh obohacený o zajímavá
fakta a fotografie.

Místní knihovna.

KOUŘOVÁ CLONA
/DICK FRANCIS/
detektivní příběh z dostihového prostředí.
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POKOJ S VYHLÍDKOU
/JUTTA TREIBEROVÁ/
pro čtenářky od 12 let - sny
Petře rozplynuly - místo na
muset trávit čtrnáct dní v
a další týden s nohou
Vydrží její láska první

ORLI
/JEMIMA PARRY-JONESOVÁ/
zajímavá knížka plná informací i nesmírně
zajímavých fotografií vás zavede do světa
největších létajících dravců. Poznejte, jak
rostou, létají, loví a zabíjejí svou kořist.
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Pozvánka na školní postupovou soutěž ...
Od roku 2000 probíhá projekt s
názvem PARAGRAF 11/55 (jinými
slovy za pět minut dvanáct). Projekt
vyhlašuje Aliance 18, což je seskupení
lidí, jejichž cílem je dodržování Zákona
o ochraně před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi. Tento zákon zakazuje
prodávat tabákové výrobky osobám
mladším 18 let a není ze strany
prodejců dodržován.
Cílem projektu PARAGRAF 11/55
je přiblížit dětem poutavou formou
problematiku zákonu, poukázat na problém
jejich nedodržování a zároveň jim rozšířit
obzor v otázkách práva a pohledu na
moderní fungující společnost.
Paragraf 11/55 je určen žákům 2. stupně
základních škol. Je to postupová soutěž o
ceny, která je každým rokem realizována ve
dvou krajích, 13-ti oblastech a 78 školách.
Vyvrcholí v květnu 2004 v Senátu
Parlamentu ČR nesoutěžním kolem. Naše
škola byla vybrána k účasti v letošním
4. ročníku. (Letos je soutěž připravena
v Olomouckém a Libereckém kraji.)
Podmínkou účasti školy v okresním kole
je zorganizovat školní kolo a sestavit

pětičlenné družstvo, které pak bude školu
reprezentovat. Našimi soupeři v okresním
kole budou zástupci základních škol
v Hanušovicích, Rudě nad Moravou,
Sudkově, 3. ZŠ v Zábřehu a 5. ZŠ
v Šumperku. Soutěž je veřejná a probíhá
formou komponovaného pořadu. Vítězné
družstvo postupuje do kola krajského.
Školní kolo proběne v KD Bludov
ve středu 10. března 2004 v dopoledních
hodinách (9:30-13:00). Soutěže se zúčastní
6 pětičlenných družstev složených ze žáků
2. stupně, kteří budou muset prokázat
své znalosti a šikovnost v 5-ti disciplínách.
Nad správností odpovědí a dodržováním
pravidel bude bdít porota, složená ze
známých osobností obce Bludova.
1.) Soutěžní kolo - Zákon
(vědomostní disciplína).
Soutěžícím je položeno 12 otázek
z oblasti práva s výběrem odpovědí.
2.) Soutěžní kolo - Jak bys to vyřešil?
(prezentace vlastních názoru).
Družstva si vylosují 1 z témat, které
buď obhajují nebo mu oponují (např.

“Měla by být omezena televizní
reklama?”).
3.) Postav věž (manuální disciplína)
Soutěžící staví v časovém limitu co
nejvyšší věž z papírových kartiček.
4.) Kdybych byl ředitelem školy
Úkolem soutěžících je na základě
fiktivního příběhu napsat 3 nové
a zrušit 3 již zavedené povinnosti
a práva žáku.
5.) Porušíš zákon? (tipovací soutěž)
Podstatou tohoto kola je tipnout si
věk 6-ti figurantů ve věku 15-20 let.
Součástí školního kola bude i divácká
soutěž. Každý z diváků obdrží při vstupu
hlasovací lístek, který po vyplnění
vhodí do hlasovacího bubnu. Jednotlivá
kola
budou
proložena
kulturním
vystoupením.
Rodiče a fandové školy, přijďte
nás podpořit, pomozte nám vytvořit
báječnou soutěžní atmosféru v sále,
využijte jedinečnost této akce!
ZŠ Bludov

Sbor pro občanské záležitosti v roce 2003
V loňském roce pracoval sbor v nezměněném složení - členky Anna
Krišová, Anna Krátká, Růžena Sládková, Blažena Fingerová, Dana
Plíhalová, Jitka Souralová, Marie Matějčková, Dagmar Urbášková a
předsedkyně Jarmila Divišová. Navštívily jsme s přáním a dárečkem
celkem 143 jubilantů, kteří dosáhli 70, 75, 80 a více let, přály jsme
ke zlaté i diamantové svatbě. Dvakrát jsme vítaly s matrikářkou
OÚ nové občánky Bludova a na začátku školního roku prvňáčky
v bludovské škole. Pomáhaly jsme s přípravou a organizací
setkání šedesátníků a pětasedmdesátníků, pozvaly jsme vás na
koncert dechové hudby Vlčnovjanka, přehlídku mládežnických

kapel FOTRC a dětský maškarní karneval. Na podzim to pak
byl už XI. ročník výšlapu za bludovským špekáčkem, posezení
v zahradě a tradiční mikulášská besídka pro děti a důchodce.
Před Vánocemi jsme opět zavítaly do pensionu popřát spolu
s pěveckým kroužkem KD. Všechny tyto akce a ještě další
plánujeme i v tomto roce. Děkuji všem členkám za mimořádně
časově náročnou práci a věřím, že i nadále zůstanou věrny
této činnosti.
J. Divišová

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezdy do Polska

Pionýrská skupina Bludov pořádá letní
dětský tábor

Český Těšín
Sobota 17. dubna 2004 – odjezd od KD
v 5.00 hod., cena 210.- Kč

KLODZKO
Sobota 24. dubna 2004
Úterý 18. května 2004
odjezdy od KD
v 6.00 hod., cena 120.- Kč

Přihlášky v KD.
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Hynčice pod Sušinou 2004
od 3. do 13. srpna 2004

pro děti od 6 do 15 let, ubytování ve zděné
budově, strava 5 x denně
cena 2.300.- Kč
přihlášky v Kulturním domě Bludov,
tel. 583 238 177

Občanské sdružení Blud v tyátru
hledá šikovného studujícího obchodní akademie, který by
vykonával funkci jednatele. Uvítáme obdivovatele divadelního
umění, který má u nás možnost získat zkušenosti pro
svou budoucí profesi za symbolickou odměnu. Jedná
se především o účetní a manažerskou činnost. Zájemci
se mohou hlásit osobně v KD každé úterý v 18 hod.
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RŮZNÉ

ŽELEZÁŘSTVÍ - NÁŘADÍ

J. INDRA BLUDOV

světová značka elektrického nářadí
do 31. 3. 2004
8450

6226DWE

elektrická příklapová vrtačka

elektropneumatická vrtací kladiva 24 mm

příkon: 560 W
počet otáček: 0-2800 min-1
počet příklepů: 0-44800 min-1
hmotnost: 1,7 kg

SDS-plus
780 W
1-1100 min-1
0-4500 min-1
2,7 J
2,3 kg

9527NB

9,6 V/2ks NiCd 1,3 Ah
10 mm
1,4 kg

750 W
11000 min-1
115 mm
1,4 kg

6.490 Kč

4.990 Kč

HR2440

6.990 Kč

běžná cena: 2.690 Kč

5.990 Kč

4.170 Kč

2.690 Kč

AKČNÍ

Upozornění

LÁZNĚ BLUDOV

Pokud nejste spokojeni se svou zdravotní
situací, můžete ji lázeňskou léčbou
změnit.
Rehabilitační třítýdenní léčba plně
hrazená pojišťovnou Vás zbaví bolesti
kloubů, páteře a šlach.
Šetrné výplachy tlustého střeva,
vylučování odpadních látek pomocí
infrasauny a suchých uhličitých koupelí,
zprůchodnění lymfatického systému
lymfodrenáží a komplexní diagnostika
těla přístrojem Oberon a Bodystat vytvoří
základ pro získání zdraví a optimální
váhy.

Informace: recepce 7 - 19 hodin,
tel.: 583 301 211

PRODÁM
klasickou, velmi zachovalou pokojovou
stěnu, leštěný mahagon.
Cena: 4.000.- Kč
Kontakt:
Plhák Zdeněk, Bludov, Špalkova 566,
tel.: 604 469 832
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SLEVY

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.
Do kulturního domu je možný
bezbariérový přístup
ze zahrady
za kulturním domem.
Informace v KD

AUTOŠKOLA DIVIŠ ŠUMPERK

zahajuje výuku v Kulturním domě
Bludov
•
•
•
•

osobní automobil cena 5 500,- Kč
motocykl, malý motocykl
skupina A1
2 800,- Kč
skupina A
2 800,- Kč

PRODEJE

v kulturním domě
březen 2004
Po
1. 3.
Čt
4. 3.
Čt
11. 3.
Po
15. 3.
Út a St 16. 3. a 17. 3.

levný textil – cena za 1 kus
15.- Kč
Čt
Pá
Po
Čt
Pá

18. 3.
19. 3.
22. 3.
25. 3.
26. 3.

KD Bludov pořádá zájezd na

FLORU OLOMOUC
neděle 25. dubna 2004
odjezd 8:00 hodin od KD

Zahájení v sobotu 27. 3. 2004 v 9:00 hodin
v Kulturním domě Bludov.
Platba - možnost i na splátky.

Cena za cestu 100,- Kč.

Informace na telefonu 603 494 256
Střídání jízd u KD Bludov

PŘIHLÁŠKY V KD.
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OBRAZOVÉ NOVINY

Vánoční šachový turnaj - 13. 12. 2003

Foto J. Divišová

Dětský maškarní karneval 1. 2. 2004

Maškarní ples 31. 1. 2004

Vánoční šachový turnaj - 13. 12. 2003

Dětský maškarní karneval 1. 2. 2004

Dětský maškarní karneval 1. 2. 2004

Dětský maškarní karneval 1. 2. 2004

Květy paní operety 13. 2. 2004
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Maškarní ples 31. 1. 2004

Maškarní ples 31. 1. 2004
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
Správné znění tajenky z minulého Bludovanu: …říkáme opak toho, co děláme.
Vylosována byla Irena Čulíková, která získává vyšetření na přístroji Bodystat v hodnotě 300.- korun.
Bodystat - špička v oboru obezitologie. Přístroj pracuje na principu bioelektrické impedanční analýzy a vypočítává, jaké procento
tělesné hmotnosti je tvořeno tukovou tkání.Výsledky vyšetření vytvářejí základ individuálního programu pro získání optimální
váhy. Výherce se může na procedury objednat přímo ve Státních léčebných lázních Bludov do konce měsíce března 2004.
Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. března 2004.

Lidé si byli dříve bližší. Museli, ... (Zbytek citátu S. J. Leca si můžete vyluštit v dnešní křížovce).
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