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Bludovan
Oznámení

o době a místě konání voleb do Evropského
parlamentu

Starosta obce Bludov podle § 32 odst. 2
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů

1. Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční
dne 11. 06. 2004
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a dne 12. 06. 2004
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 1 je volební místnost
v Kulturním domě Bludov, č.p. 353;
ve volebním okrsku č. 2 je volební
místnost v Kulturním domě Bludov,
č.p. 353.
3. Voliči bude umožněno hlasování
po prokázání totožnosti a státního
občanství příslušným dokladem.
4. Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. V den voleb může obdržet
hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volební okrsky jsou rozděleny takto:

Volební okrsek č. 1

Volební okrsek č. 2

ulice:

ulice:

8. května

Tyršova

Bohutínská

U Rybníčku

Bludoveček

Vančurova

Družstevní

Úzká

B. Němcové

Vitonínská

Hrabenovská

Ve Sléví

Čapkova

Zahradní

Jana Žižky

V Potokách

Dr. Březiny

K Zámečku

Za Školou

Husova

Komenského

Ztracená

Jiráskova

Kroupova

Žerotínova

Krátká

Na Baloně

Lázeňská

Na Hradě

Masarykova

Nová Dědina

Na Viskách

Pod Baštou

Nádražní

Plk. Karla Hlásného

Nerudova

Rudolfa Kordase

Palackého

Řed. Fr. Léhara

Polní

Slepá

Příční

Sokolská

Stará

Školní
Tř. A. Kašpara

Špalkova

Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Volby do Evropského parlamentu (EP) – historický okamžik pro naši vlast
které vyznává křesťanská část českého národa a politika
KDU-ČSL, může významně pomoci v naplňování ideálů
meziválečného Československa. V té době jsme patřili
k tomu nejlepšímu co, se v demokracii vybudovalo
v celosvětovém měřítku. Samozřejmě myšleno pohledem
tehdejší doby. Nyní jsme však o více než půlstoletí dále
a na úroveň aplikace demokracie do všech částí našeho
života jsou nároky diametrálně jiné - ideály však zůstávají
Před rokem vyjádřili naši občané své odhodlání
patřit do společenství evropských národů a to nejen
pro geografickou polohu českých zemí, ale především
pro historickou zkušenost a tradici. K většinovému
ANO pomohlo i úsilí křesťanských demokratů, kteří
se významnou měrou podíleli na vysvětlující kampani.

a to podstatné.
Česká republika je zemí, která bude mít šanci
získat z Unie více financí, než do ní odvede. K tomu
je třeba mít znalosti a získat zkušenosti. To vidím jako
největší úskalí. Na tahu jsou především státní instituce,
pokud se týká pomoci a poradenství městům a obcím.
Podnikatelům pak příslušné komory. Samozřejmě i

Náš zmíněný návrat mezi evropské národy má

aktivity jiných subjektů jsou vítány, pokud pomohou

nadčasový rozměr, protože se české země vracejí tam,

dosáhnout na co největší objem financí pro Českou

odkud byly vytrženy fašistickým a poté komunistickým

republiku, její regiony, města a obce. Spektrum a

režimem. Návrat mezi křesťanskou západní civilizaci

možnosti jsou netušené, je nutné se zapojit a pracovat

je

sjednocování

každý podle svého poslání a postavení ve společnosti.

starého kontinentu, který započal na západě krátce

Stojíme nyní před volbami do EP, kam budou zvoleni

pokračování

přirozeného

procesu

po druhé světové válce. Je dobře, že se Česká
republika tohoto procesu začala účastnit záhy po
sametové revoluci, tehdy ještě jako Československo
a to politickými prohlášeními všech parlamentních
demokratických stran, kterým jsme dali své hlasy.

naši zástupci. Je to důležitý mezník, protože i naše malá
země bude moci hovořit do evropských záležitostí. EU
má nyní 25 členských států a její populace přesahuje
450 mil. obyvatel. EP reprezentuje občany EU, kteří
přímo volí jeho 732 členů - poslanců. EP je hlavní

O sjednocování si každý může představit cokoli.

demokratickou institucí a společně s Evropskou radou

Samozřejmě i dočasná negativa jako střet s vyspělou

(ER) má legislativní pravomoc. ER zajišťuje rovnováhu

ekonomickou částí Evropy, kterou bych však chápal

sil mezi občany a vládami členských zemí EU.

jako příležitost a nespornou výzvu českému národu ke

Rád bych vyzval občany a především voliče KDU-ČSL,

konfrontaci ve smyslu ukažme Evropě, že jsme národ
hodný existence v srdci Evropy, v prostředí vyspělých
národů a to nejen ekonomicky, ale i morálně. Vždyť
právě morální balast let minulých zatěžuje náš národ
jako nezvládnutelné břímě. K vymanění se z tohoto
tlaku potřebujeme zvednou hlavu, nedat se, ctít se
navzájem, všímat si okolí, věřit si a pomáhat bližnímu
svému. Trend posledních čtrnácti let od revoluce
nasvědčuje , že to půjde, ale je to „běh na delší trať“.
Celoživotní heslo našeho prvního prezidenta TGM
„nebát se a nekrást“ je nutné vzkřísit. Právě hodnoty,
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aby přišli 11. a 12. června k volbám do EP a volili politiku,
která staví morální, lidské a konzervativní hodnoty
na první místa při svém rozhodování. Křesťanských
poslanců je v současném EP více než třetina a jsou u
každých důležitých rozhodnutí. Přijďte i vy dát hlas našim
křesťanským poslancům, přesvědčte i naše příznivce, kteří
dosud váhají. Nechť vaši ruku vede srdce i rozum, volte
pravdu, spravedlnost, řád a svobodu pro všechny současné
i budoucí generace. Volte zástupce politiky KDU-ČSL.
za KDU-ČSL Bludov
Ing. Jaroslav Balhar
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S VÁMI A PRO VÁS, DOMA I V EVROPSKÉ UNII
Vážení spoluobčané!
Za několik dnů ve volební místnosti budete mít vůbec
po prve právo zvolit své zástupce do Evropského
parlamentu. Mnozí nám vytýkají, že předkládáme
kandidátku pro volby a při tom značný počet
našich příznivců v nedávném referendu nepodpořil
vstup ČR do EU. Ale právě proto, že jsme před
rokem hlasovali NE, musíme letos své zástupce
zvolit. Budou mít opravdu hodně práce, vždyť musí
odstranit, či alespoň napravit všechny špatné,
dokonce i krajně nevýhodně vyjednané podmínky
pro náš vstup do EU. A že k tomu můžeme mít
dosti velkou sílu, to nám zaručuje poměrně silné
levicové seskupení působící již dnes v EP. Také
Vás překvapilo stanovisko této levice k válečným
událostem na Balkáně, v Iráku, Afghánistánu ?
Rozhodně, jednoznačně a hezky nahlas vyjádřili
své NE! I toto je skutečným základem dobré
spolupráce i v ostatních oblastech.

Volme kandidátku č. 24 – kandidátku KSČM – jediné a skutečné levice, která :

-

JE PRO EVROPU DEMOKRATICKÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLUPRÁCE

-

CHCE EVROPU SOLIDARITY, SOCIÁLNÍCH PRÁV A ROVNOSTI VŠECH

-

JE PRO EVROPU EKONOMICKY PRODUKTIVNÍ, EVROPU UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE, OCHRAŇUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

-

CHCE EVROPU OTEVŘENOU SVĚTU, EVROPU MÍRU A SPOLUPRÁCE

-

SPOLU S EVROPSKOU LEVICÍ CHCEME SYSTÉMOVOU PŘEMĚNU
KAPITALISTICKÉ EVROPY V SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVOU SPOLEČNOST

Našim kandidátům opravdu můžete věřit! :
Poslanec PhDr. Miloslav R a n s d o r f, CSc. - možná poslední polyglot dneška
První československý kosmonaut Ing. Vladimír R e m e k – je znám velmi dobře
Poslanec Ing. Jaromír K o h l í č e k, CSc. – dříve ředitel oceláren na Kladně
Poslanec MUDr. Jiří M a š ť á l k a - lékař - kardiolog
RSDr. Ing. Věra F l a s a r o v á - dříve ekonomka Vítkovických železáren
. . . a dalších 26 kvalitních kandidátů.
Skutečně stačí - hlasovací lístek č. 24 - KSČM – vhodit do volební urny.
A ani s preferenčními hlasy se nemusíte zatěžovat!
Děkujeme Vám! Naši Vás nezklamou !
ZO KSČM v Bludově
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Přijďte volit a dejte svůj hlas ODS
Proč?
Od okamžiku podání přihlášky
České republiky do Evropské unie
přistupujeme k tomto procesu se
dvěma základními prioritami:
- Aby členství bylo výhodné pro
občany České republiky.
- Aby členství bylo výhodné pro
Českou republiku.
Chceme stejné šance pro
všechny občany Evropské unie,
bez ohledu, zda pocházejí ze
„starých“ nebo nových členských
zemí.
Chceme stejné šance pro
všechny členské země Evropské
unie, bez ohledu na jejich rozlohu
nebo počet obyvatel.

Desatero nejdůležitějších úkolů ODS v Evropském parlamentu
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Chceme rychle odstranit nerovné podmínky v některých klíčových oblastech (např. volný pohyb osob či služeb,
platby našim zemědělcům, účast v Schengenském systému), zavedené vůči nám během jednání
o našem přístupu do EU.
Budeme souhlasit pouze s takovou ústavní smlouvou EU, která nezhorší naše postavení v EU oproti stavu,
zaručenému nám smlouvou o našem přístupu do EU.
Budeme vždy prosazovat jednoduché a přehledné evropské zákony místo záplavy předpisů a nařízení,
směřujících k nadměrné regulaci a nárůstu evropské byrokracie.
Chceme, aby si Evropa a Severní Amerika v bezpečnostní a politické oblasti nekonkurovaly, ale úzce
spolupracovaly, a aby NATO i nadále zůstalo páteří bezpečnostní transatlantické vazby.
Budeme podporovat posílení akceschopnosti EU v boji proti mezinárodnímu terorismu, avšak bez nadbytečného
omezování osobních svobod občanů či další byrokratizace.
Budeme usilovat o provedení zásadní reformy společné zemědělské politiky EU, která je diskriminační vůči
našim zemědělcům, poškozuje spotřebitele a deformuje jednotný trh EU.
Chceme zachovat daňovou a fiskální politiku včetně zdravotních, sociálních a penzijních systémů ve výlučné
pravomoci národních orgánů – vlády a parlamentu, protože její předání na evropskou úroveň není pro Českou
republiku výhodné.
Budeme usilovat o rozumné a efektivní rozdělování prostředků z evropského rozpočtu bez plýtvání či jejich
dalšího navyšování, které by v konečném důsledku platila i Česká republika.
Podpoříme smysluplné využívání finančních prostředků z fondů EU, zejména na rozvojové projekty krajů, měst
a obcí, na dobudování dopravní infrastruktury státu a na ochranu životního prostředí.

10. V Evropském parlamentu budeme spolupracovat s jeho nejsilnější frakcí EPP-ED, vycházet však budeme
vždy v první řadě z obhajoby zájmů České republiky.

Navštivte naše volební stránky

www.EU.ODS.cz
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Zveme Vás k volbám do Evropského parlamentu, v němž máme
čtvrtý nejsilnější poslanecký klub. Zelení budou hájit Vaše zájmy:
1) OBČAN JE VÍC NEŽ POLITIK
Budeme hájit Vaše právo podílet se na rozhodování o záležitostech, které mají vliv na Váš život. Nejsme a nebudeme
zavázáni různým finančním zájmům, vždy budeme dbát o to, aby slovo „občan“ znamenalo víc než slova „investor“,
„úředník“ či „politik“.
2) ZDRAVÍ LIDÉ VE ZDRAVÉ PŘÍRODĚ
Budeme hájit Váš zájem na tom, aby se zdravé potraviny ekologického zemědělství staly všeobecně dostupnými, a
to jak cenově, tak množstvím. Daně občanů nesmí financovat převážení průmyslových potravin a jiného zboží po
dálnicích Evropou sem a tam, neboť množství dopravy katastrofálně narůstá. Budeme hájit Váš zájem, aby chemický
průmysl přestal obchodovat se všemi látkami, u nichž předtím neprokázal, že se nejedná o jedy.
3) KULTURA A VZDĚLÁNÍ JSOU NEJVĚTŠÍM BOHATSTVÍM
Budeme prosazovat, aby každá evropská země přijala závazek vydávat nejméně 1% svého rozpočtu na kulturu.
Zasadíme se o to, aby Evropská unie poskytovala výraznou podporu rozvoji vzdělávání, řádově vyšší než všechny
dosavadní české vlády.
4) LEPŠÍ POSTAVENÍ ŽEN I DALŠÍCH ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN

Budeme hájit právo každého člověka nepodstupovat různé ústrky jen proto, že patří k některé ve
společnosti znevýhodněné skupině či menšině. Budeme hájit právo žen i jejich rodin na důstojné postavení
odpovídající Evropě 21. století – a začínáme u sebe: polovina míst na naší kandidátce patří ženám.

ROZHODUJTE VY!
STRANA ZELENÝCH - VOLTE Č.9

Zelení do Evropy: čistý vzduch do české politiky!
VOLIT STRANU ZELENÝCH DOPORUČUJÍ NAPŘÍKLAD:
Martin Stropnický, ředitel Divadla na Vinohradech, bývalý ministr kultury:
„Zelení mě přesvědčili svým kvalitním evropským programem. Je pozitivní, sebevědomý a současně
realistický. Naivně nejásá, populisticky nestraší a nehlásá ani ono pověstné ,ano, ale´. K myšlence evropské
integrace se hlásí bez kalkulu, zato s přesnou představou toho, co je skutečným zájmem České republiky.“
Hana Librová, socioložka, autorka knih o ekologicky příznivém způsobu života:
„Je naléhavě potřeba, aby v zastupitelských orgánech u nás i v Evropě měla slovo Strana zelených.
Volme ji, aniž bychom na ni měli nereálné požadavky; tak jako jiným stranám jí přiznejme právo na
kompromisy i na vnitřní neshody.“
Reinhold Messner, horolezec, zelený poslanec v Evropském parlamentu:
„Zelená politika jako jediná myslí především na kvalitu života a zájmy celku. Proto doporučuji
českým občanům, aby se zúčastnili evropských voleb a hlasovali pro českou Stranu zelených.“
Helena Houdová, Miss ČR 1999, organizátorka pomoci znevýhodněným dětem:
„Stranu zelených v evropských volbách podporuji, protože Jakuba Patočku znám již přes deset let a
vím, že je to člověk, který vždy šel cestou, jež i v mém pojetí hodnot vede správným směrem. A nenechá
se zlobovat. Proto mu věřím.“

Strana zelených nabízí pestrou kandidátku zajímavých osobností:
Jakub Patočka, šéfradaktor Literárních novin, ochránce přírody, sociolog, Brno
Jana Ulbrychtová, rozhlasová novinářka, místopředsedkyně Strany zelených, Praha
Zuzana Lapčíková, cimbalistka, zpěvačka, etnografka, Topolná
Jaromír Štětina, novinář a obhájce lidských práv, Praha
Rut Kolínská, žena Evropy 2003, zakladatelka Sítě mateřských center, Praha
Tereza Boučková, spisovatelka a scénáristka, Sv. Jan pod Skalou
Jaroslav Pavlíček, polárník a ochránce přírody, Písek
Pavel Dobeš, písničkář, Hradec Králové
a mnoho dalších

Bludovan 5

Bludovan 5/2004

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do Evropského
parlamentu
- UPOZORNĚNÍ

Informační kancelář Evropského parlamentu informuje
občany, že na telefonním čísle 810 800 000 byla
zřízena informační modrá linka k červnovým volbám
do Evropského parlamentu. Operátoři na lince jsou
připraveni poskytnout občanům České republiky základní
informace o volbách každý den včetně víkendu
od 8:00 do 20:00 hodin. Volání mimo provozní
hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy
zodpovězeny operátory během následujícího dne.
Linka bude v provozu ještě několik dní po ukončení
voleb a je zpoplatněna jako místní volání.

Zprávy z matriky
K 31. 12. 2003 bylo v Bludově 3168 osob.
V roce 2003 se narodilo 20 dětí, z toho bylo 11 chlapců a
9 děvčat. 12 dětí se narodilo v porodnici v Šumperku, 6 dětí
v Zábřeze,
jedno dítě ve Šternberku a
jedno v Olomouci.
V knize manželství za rok 2003 bylo zapsáno 43 uzavření
manželství. Z toho u OÚ Bludov bylo uzavřeno 25 sňatků,
v kostele sv. Jiří v Bludově 18 sňatků. Z těchto 43 sňatků
se ve 14 případech jednalo o jednoho nebo oba snoubence
z Bludova.
V tomto roce uzavřelo manželství též 10 párů, z nichž
aspoň jeden snoubenec byl z Bludova u jiného úřadu nebo
v kostele, a to:
MěÚ Šumperk
OÚ Postřelmov
OÚ Ruda nad Moravou
OÚ Litomyšl
OÚ Hanušovice

3
1
1
1
1

páry
pár
pár
pár
pár

kostel Tišnov
kostel Vranov u Brna
kostel Postřelmov

1 pár
1 pár
1 pár

V roce 2003 zemřelo 33 občanů z Bludova, z toho 21 mužů
a 11 žen. V 16 případech byli uloženi na hřbitově a v
17 případech se konala kremace.
K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 66 osob a
odstěhovalo se 64 osob.
J. Březinová

Projev k 59. výročí osvobození
Vážení spoluobčané,

čas je neúprosný a nedá se ošidit. Každý první květnový
týden a každý poslední týden v měsíci
říjnu se scházíme
u příležitosti připomínky bolesti a hrdinství, u příležitosti
připomínky smrti a nového života. A jsme setkání od setkání
starší. Již téměř nikdo z bludovských
nepamatuje události roku 1918. A ti, kteří
prožívali osvobození Bludova v květnu
1945 jako děti, jsou dnes v důchodovém
věku. Neznamená to však, že stejně
rychle, jako se vzdalujeme od oněch
nešťastných let nacistické nadvlády, že
máme stejně rychle zapomínat na odkaz
říjnového a květnového státního svátku.
Řadu let se scházíme před pomníkem,
na němž je vyryto mnoho jmen – symbolů
slzí a bolesti. Jsou na něm jména
mnoha hrdinů. Hrdinů ze své vůle, i těch,
kteří možná ani hrdiny být nechtěli, ale
podivné hry osudu je k tomu přiměly.
Jsou to hrdinové let výjimečných a chvil
neobyčejných.
Co to znamená pro nás, v dobách míru,
dostatku a hojnosti? Nic víc a nic méně, než abychom i my
dokázali být hrdiny - byť jen hrdiny všedních dnů. Všedních dnů,
kdy mezi hrdinství patří i starost o své blízké či starost o své
okolí. Je to hrdinství neokázalé, hrdinství dobrého a plného
života. Naše země a naše obec potřebuje tato hrdinství minimálně
tak, jako ona hrdinství výjimečná.
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Letošní květnové oslavy jsou ale přece jen trochu zvláštní
a vybočují z řady předchozích květnových oslav. Před necelým
týdnem se naše země stala členem Evropské unie. V tomto společenství
se naše země schází bok po boku se státem, jehož představitelé
kdysi spřádali plán totální likvidace našeho
národa a připravovali plán přivlastnění si naší
vlasti. Nikoli tisíc, ale téměř šedesát
„let již naší vlastí přeletělo“ od oněch dnů.
Odpovězme si každý sám na výzvu,
kterou nám začátek května tohoto roku nabízí.
Pokud jsme tak již neučinili, odpusťme
ve svém nitru všem utlačovatelům naší
vlasti. Utlačovatelům našim či našich blízkých,
utlačovatelům ze západu či z východu, či
dokonce utlačovatelům zrozeným v naší zemi.
Vstupme do nové fáze národních dějin očištěni
od starých křivd a od starých bolestí.
A věřme přitom, že ti, kterým jsme připraveni
odpustit, o toto odpuštění skutečně stojí.
Vstupme do nových dějin jako právem hrdé
a sebevědomé společenství. Jako společenství,
které si je vědomo svých vlastních předností
i nedostatků. Jako společenství, které je
připraveno převzít zodpovědnost za sebe i za svět kolem sebe.
Je to velká výzva, která vyžaduje velké nasazení. Je to
výzva, která vyžaduje spolupráci nás všech.
Ing. Pavel Ston
starosta
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11. jednání Zastupitelstva obce Bludov
Dne 26. dubna 2004 v 17.15 – 20.40
proběhlo jedenácté zasedání zastupitelstva
obce. Přítomno bylo 14 zastupitelů, Ing.
František Březina byl z důvodu služební cesty
omluven. V polovině jednání opustil zasedání
Oto Böser. Starosta obce Ing. Pavel Ston
pověřil Ing. Jana Šaje vyhotovením zápisu,
ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo Ing.
Karla Janíčka a Marii Znojovou. Navržený
program schůze schválilo zastupitelstvo všemi
hlasy.
Starosta předložil zprávu o splněných
úkolech, jež zastupitelstvo uložilo radě obce.
První úkol se táhl jednáními zastupitelstva již
celý rok a týkal se společnosti Obecní lesy.
Konstatoval, že rada úkol - na základě nezávislé
kontroly zpracovat organizační a personální
opatření s cílem dosáhnout fungování
společnosti na dosažitelné podnikatelské
úrovni – splnila. Jednak se zlepšila činnost
standardních mechanizmů řízení společnosti
– valné hromady a dozorčí rady, jednak se
zlepšila spolupráce mezi oběma jednateli
společnosti. Výsledkem všech těchto procesů
je skutečnost, že hospodářské výsledky jsou
lepší než v minulosti. Dále rada plní úkol
připravit koncepci využití areálu zahradnictví,
kdy vytipovala tři firmy, které odbor výstavby a
životního prostředí (OVŽP) vyzval k vypracování
návrhu. Třetí úkol se týkal problému trativodu
na tzv. Paťalově zahradě, o jehož legálnosti
zazněly na předminulém zasedání pochybnosti.
Trativod se týká splaškové i dešťové vody, je
ukončen drenážním podmokem. Ačkoli byla
stavba v roce 1959 povolena, trativod není
zapsán v katastru nemovitostí. Rada připravila
variantní řešení prodeje pozemku, jež se na
této schůzi také projednalo.
V následné diskusi JUDr. Josef Sedláček
projevil nesouhlas s názorem rady obce, že
úkol týkající se Obecních lesů je splněn. Podle
jeho názoru nemá prohlášení, které rada
vydala, žádný vztah k tomu, co bylo radě obce
původně uloženo. Dále prohlásil, že podle jeho
názoru trativod splaškové vody na Paťalově
zahradě nemohl být zkolaudován ani v roce
1959. To však vzápětí z pléna vyvrátil vedoucí
OVŽP Jan Fousek. Zastupitelstvo následně
8 hlasy ( 5 proti, 1 se zdržel) splnění úkolů
schválilo. Co se týká pozemků na Paťalově
zahradě, zastupitelstvo 8 hlasy (3 proti, 3 se
zdrželi) rozhodlo, že pozemky se nebudou
prodávat do doby, než se problém trativodu
vyřeší výstavbou splaškové kanalizace.

Zpráva o činnosti rady obce
Od
posledního
řádného
zasedání
zastupitelstva se rada sešla obce celkem na
4 jednáních. Kromě celé řady otázek, z nichž
některé předložila k projednání zastupitelstvu,
se
zabývala
především
následujícími
záležitostmi. Projednala veškeré náležitosti
ohledně vyhlášení výběrového řízení na ředitele
MŠ Bludov. Odsouhlasila pronájem nebytových
prostor v Kulturním domě za účelem dalšího
provozování kosmetického salonu. Schválila
smlouvu o poskytování pravidelného servisu
na udržování veškeré výpočetní techniky
na OÚ s firmou ASI Mohelnice, smlouvu
s Agroprojektem Brno na vypracování přehledu
stavebních objektů a prací pro plán péče o
krajinu, smlouvu s RTS Brno o zajištění veřejné
obchodní soutěže na akci ČOV a kanalizace,
smlouvu o dílo na úpravu bytu v ZŠ a smlouvu
o dílo s firmou STEM, a.s. Přerov na výstavbu
veřejného osvětlení v lokalitě Vlčí důl.
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Následnou širokou diskusi zahájil Ing. Karel
Soural dotazem na stavbu čističky a kanalizace
- kolik se bude platit firmě zajišťující veřejnou
soutěž a kdo stanovoval podmínky této soutěže
– domnívá se, že podmínka ročního obratu
firmy ve výši 400 mil. Kč je diskriminující, neboť
vyloučí ze soutěže firmy z blízkého okolí.
David Horáček se zeptal, zda je v podmínkách
zakotveno využití místních zdrojů např. dodávky
písku z obecní pískovny. Starosta odpověděl,
že podmínky byly stanoveny tak, aby se o
akci ucházely pouze firmy ekonomicky silné,
které taková zakázka „nepoloží“ a které by
byly schopny překlenout i případné finanční
problémy obce. Pokud jde o využití místních
zdrojů bude toto zakomponováno do smlouvy
s vítěznou firmou. JUDr. Sedláček se dotázal,
zda je pravda, že firmy typu Ekozis jsou touto
podmínkou ze soutěže vyloučeny a zda to bylo
cílem. Starosta odpověděl, že záměr to jistě
nebyl, že záměrem bylo vybrat ekonomicky
silnou firmu.
JUDr. Sedláček se dále dožadoval
podrobností k uvedeným stavebním akcím,
konkrétně k úpravě bytu v ZŠ, veřejné osvětlení
koupaliště a úpravy na čp.69 (Habermannův
mlýn). Ve věci školního bytu starosta
odpověděl, že na doporučení sociální komise
rozhodla rada o provedení jednoduché úpravy
tak, aby byt mohl sloužit dvěma žadatelům
– bude mít společnou kuchyň a sociální
zařízení. Podle předsedkyně sociální komise
Marie Znojové se počítá s tím, že na dobu
určitou zde bude ubytována paní Směřičková
a další dle doporučení sociální komise. Paní
Směřičková je v současné době ubytována
v domě pro matky s dětmi v Šumperku, kde
na její pobyt obec měsíčně finančně přispívá.
Tento pobyt musí v krátké době skončit. Počítá
se však s tím, že po rekonstrukci čp. 69 se do
něj dotyčná přestěhuje. PhDr. Balík upozornil,
že ji obec nemá povinnost ubytovat. Starosta
vyzval J. Fouska, aby objasnil akci veřejného
osvětlení koupaliště. Ten vysvětlil, že firma,
která provádí kabelizaci nízkého napětí nabídla
obci, že položí do výkopů i kabely veřejného
osvětlení. Ing. Jan Basler se zeptal, jak daleko
budou stožáry osvětlení od sebe, zda to
nebude předimenzováno jako na „Kostelním
Vrchu“. Vedoucí OVŽP odpověděl, že projekt je
zpracován dle platné normy.
Ing. Soural vznesl dotaz, zda smlouva
na údržbu zeleně má i nějaký harmonogram
časový a prostorový. Jednatelka společnosti
Marie Balharová odpověděla, že smlouva
se dělala na základě minulých let, k čemuž
nikdo nevznesl připomínky. Zároveň vyzvala
zastupitele (a jistě i občany) ke spolupráci
s tím, že pokud budou mít pocit, že se někde
zeleň neudržuje tak, jak by se mělo, ať jí dají
vědět. Co se týče rekonstrukce čp. 69 – obec
zatím na tuto akci nedostala dotaci. Výběrové
řízení proběhlo vloni, ale vítězná firma by
zřejmě letos nemohla dostát závazku, proto
byla smlouva uzavřena s firmou Premier Invest
s.r.o., jež skončila na druhém místě. Ing. Karel
Janíček se zeptal, kdo a kdy opraví díry v silnici
na tř.Adolfa Kašpara. J. Fousek bez časového
upřesnění slíbil, že díry budou zaasfaltovány.
Zastupitelstvo následně přednesenou zprávu
o činnosti rady obce 8 hlasy (6 se zdrželo)
schválilo.

Zpráva o hospodaření obce k 31. 3. 2004
K 31. 3. 2004 činily rozpočtové příjmy ve
skutečnosti 11 496 tis. Kč, což představuje
cca 37 % rozpočtovaných příjmů. Na tomto

vysoce pozitivním vývoji se podílí jednak vyšší
plnění všech daňových výnosů, jednak přijetí
neinvestiční dotace od krajů ve výši 3 695 tis.
Kč na školství. Výdaje rozpočtu ke stejnému
datu vykázaly ve skutečnosti výši 9 164 tis.
Kč, což představuje cca 29 % rozpočtovaných
výdajů. Zůstatek finančních prostředků na
účtech obce činil k 31. 3. 2004 5 853 tis. Kč
(včetně zůstatku z roku 2003 ve výši 3 520
tis. Kč). Tento stav financí obce umožňoval
v průběhu prvého čtvrtletí plynule a bez
problémů hradit závazky obce v předepsaných
lhůtách splatnosti. Zastupitelstvo zprávu o
hospodaření všemi přítomnými hlasy schválilo.

Schválení žádostí na podpory
z podpůrných programů obce na
rok 2004
Na tomto zasedání zastupitelstva byly
rozdělovány peníze na podporu mládeže,
kultury, ekologie a sportu. Oproti minulým
letům
došlo
ke
znatelnému
nárůstu
prostředků určených na tuto činnost. Naprosto
samozřejmé již také je, že o přidělení těchto
peněz rozhoduje zastupitelstvo (nikoli pouze
rada, jako tomu bylo až do roku 2000), a to
jednorázově na celý rok. Do podmínek přidělení
peněz byla v letošním roce poprvé zařazena
nutnost předložit výroční zprávu o činnosti,
prostřednictvím které se mohli zastupitelé
i členové jednotlivých komisí přesvědčit,
kdo vlastně o podporu žádá a jakou vyvíjí
činnost. Kdo výroční zprávu neodevzdal, byl
automaticky z přidělování vyřazen, neboť jinak
by došlo k porušení vyhlášených podmínek.
Jednotlivá sdružení si na to příště musí dát
větší pozor! Ke cti naší obce slouží, že na sport
na jedné straně a na ostatní aktivity přiděluje
téměř stejné finance, což není samozřejmostí.
V rámci výběrového řízení na poskytnutí
podpor bylo letos podáno 40 žádostí, které byly
projednány v příslušných komisích. Rada obce
žádosti posoudila, vzala v úvahu doporučení
komisí a
s vlastním vyjádřením předložila
zastupitelstvu obce ke schválení. V diskusi
navrhl PhDr. Balík, aby se příspěvek mladým
hasičům zvýšil z 50 000 na 82 400,- Kč, tak
jak to doporučila školská a kulturní komise.
Vysvětlil, že komise, jíž předsedá, navrhla
nekrátit příspěvek na činnost mládeže u nikoho,
kdo splnil podmínky, proto nerozumí tomu, proč
se tak stalo pouze u mladých hasičů. Jejich
činnost považuje do budoucna pro obec za
nezastupitelnou. V následném hlasování však
tento návrh schválen nebyl (7 pro, 2 proti, 4 se
zdrželi). Jelikož nebyl žádný další pozměňovací
návrh, hlasovalo se o položkách na mládež,
kulturu a sport jako o celku ve znění, které
předložila rada – zastupitelstvo tyto finance
12 hlasy schválilo (1 proti). Všemi hlasy a bez
připomínek zastupitelstvo schválilo finance na
žádosti projednané komisí životního prostředí.
Po dvojím hlasování zastupitelstvo neschválilo
žádost o podporu ze sociálního podpůrného
programu.
Stavební komise projednala 4 žádosti,
u nichž se však posléze objevily některé
nedostatky. Na návrh Ing. Janíčka a D.
Horáčka zastupitelstvo jednohlasně shodlo
na tom, že schválení těchto žádosti odloží
na své příští zasedání, s tím, že pracovníci
OVŽP kontaktují jednotlivé žadatele s žádostí o
doložení chybějících dokumentů.
Schválení žádostí občanů o půjčky
z Fondu rozvoje bydlení na rok 2004
Žádost o půjčku si podali pouze dva
občané z Bludova, žádosti projednala specielně
jmenovaná komise, která je obě doporučila,
zastupitelstvo jednohlasně půjčky schválilo.
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Majetkoprávní záležitosti
žádost pana Pavla Matěje o odprodej části
pozemku
Firma
Pneucentrum
Matěj
Bludov
s.r.o. požádala o odkoupení části pozemku
přiléhajícímu k její provozovně. Tato parcela
však není ve výlučném vlastnictví obce
Bludov, ale v podílovém spoluvlastnictví obce
Bludov a Ing. Karla Mornsteina. Rada záměr
odprodat pozemek schválila za podmínky, že
bude souhlasit i Ing. Mornstein. Jeho souhlas
byl předložen 22. 4. 2004. Dodatečně se
však zjistilo, že doložený geometrický plán už
neodpovídá skutečnosti, neboť zde zasahují
komplexní pozemkové úpravy. Parcely jsou
přečíslovány a na katastrálním úřadě je na
nich dána plomba, což znamená, že prodej by
nemohl být do katastru zapsán, dokud nebudou
právoplatně provedeny komplexní pozemkové
úpravy. Po kratší diskusi se zastupitelstvo
jednomyslně rozhodlo své definitivní rozhodnutí
odložit až do doby provedení pozemkových
úprav.
žádost Josefa Pregeta o odprodej části
pozemku
Josef Preget požádal o odkoupení malého
pozemku za jeho novostavbou. Zastupitelstvo
odprodej schválilo za cenu 35,- Kč/m2 s tím,
že bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch
obce Bludov, týkající se odvodňovacího příkopu
a spočívající v povinnosti vlastníka pozemku
udržovat na svůj náklad jeho funkčnost.
žádost Martina Janíčka o odprodej části
pozemku
Martin Janíček žádal o odprodej čtvrtinového
podílu pozemku pod tzv. učitelskými bytovkami
u Nové čp. 593. Tento čtvrtinový podíl dosud
vlastní obec, ostatní 3 vlastníci bytů si již své
podíly pozemku pod bytovkou odkoupili. Po
krátké diskusi zastupitelstvo 9 hlasy (4 se
zdrželi) rozhodlo o odprodeji pozemku za 35,Kč/m2.
žádosti o odprodeje pozemků přiléhajících
k bludovským lázním (Léčebné lázně Bludov,
Luděk Březina, MUDr. Zdeněk Pospíšil)
Úvodem starosta uvedl, jak vlastně došlo
k záměru odprodat tyto pozemky o celkové
výměře přes 3 ha, kdy se na obec obrátil
MUDr. Jiří Riedl se žádostí odkoupit pozemky
zhruba vymezené novou ulicí Čapkovou,
lázeňskou alejí a samotnými lázněmi.
Pozemky jsou podle něj zapotřebí k dalšímu
rozvoji lázní. Vzápětí požádal o odprodej části
pozemku (asi 2 000 m2) přiléhající k pozemku
jeho a jeho bratra Luděk Březina, který na
něm zamýšlí vysadit sad pro odhlučnění, kdy
k hluku dochází díky nadměrnému provozu
na komunikaci v blízkosti pozemku. Po
zveřejnění záměru prodat pozemky požádal o
jejich odprodej i MUDr. Zdeněk Pospíšil. Ten
se cítí být zavázán odkazem svých předků
rozvíjet bludovské lázeňství. Jelikož podle něj
vše nasvědčuje tomu, že mu soud přiřkne
vlastnictví pozemků jižním směrem od lázní,
rád by se koupí projednávaných pozemků
stal nezanedbatelným při dalším rozvoji
lázní. Starosta uvedl, že se zúčastnil jednání
s ředitelem lázní i dalšími žadateli.
JUDr. Sedláček uvedl, že zastupuje jako
advokát Pospíšilovy v jejich restitučním sporu,
ale necítí se podjatý. Myslí si, že obec by si
dotčené pozemky měla ponechat na pozdější
dobu. Luděk Březina z pléna uvedl, že žádá
jen malou část a nevidí důvod, proč by se mu
nemohlo vyhovět. JUDr. Sedláček upozornil na
to, že asi v budoucnu bude předepsána

velikost lázeňských parků a pozemky by
k tomu mohly sloužit. Navíc je zde dost
diskutabilní cena těchto pozemků. Ing. Janíček
upozornil na to, že část pozemku, který chce
koupit L. Březina, slouží jako odvodňovací
příkop a nemělo by se na to zapomenout a
řešit komplexně s bývalým tokem Vitonína.
Po krátké diskusi zastupitelstvo jednohlasně
schválilo starostův návrh neprodávat pozemky
ani lázním, ani MUDr. Pospíšilovi. Následně
zastupitelstvo nepodpořilo ani prodej části
pozemku Luďku Březinovi (0 pro, 6 proti, 7 se
zdrželo). Starosta se pak dotázal L. Březiny,
zda by měl zájem pouze o příkop, přiléhající
k jeho parcele. Ten odpověděl, že ne a nemá
zájem ani o pronájem.

Žádost VHZ, a.s. o změnu formy
kmenových akcií obce Bludov z formy
„na majitele“ na formu „na jméno“
Starosta vysvětlil technické důvody, které vedly
Vodohospodářská zařízení a.s. k žádosti o
změnu právní formy akcií. Zastupitelstvo tuto
změnu jednomyslně odsouhlasilo.
Splacení dluhu 1,6 milionu Kč společnosti
Bludovit s.r.o. vůči obci
Starosta uvedl, že dnešního dne (26. 4.) došlo
k uhrazení pohledávky v celé výši. Obecní radě
se tak díky velkému tlaku, který na dlužníka
vyvinula, podařilo vymoci dlouholetý dluh o
celkové velikosti více než 1,6 milionu Kč!
Ing. Basler následně upozornil na to, zda
by nebylo vhodné zavést nějaký kontrolní
mechanizmus, aby se dalo uhlídat množství
vytěžené suroviny. Starosta si to poznačil jako
připomínku.
Vyúčtování ceny tepla za rok 2003
– rozpočtová změna, schválení výsledku
hospodaření obce za rok 2003 a Audit přezkoumání hospodaření obce za r.2003
Společnost OLB s.r.o. vypracovala v rámci
vyúčtování ceny tepla za rok 2003 výsledné
kalkulace ceny tepla na jednotlivé kotelny,
které jsou ve vlastnictví obce a které na
základě smlouvy s obcí Bludov tato společnost
provozuje. Na základě výsledných kalkulací
cen tepla je zapotřebí finančně vypořádat
zálohy na dodávky tepla, které byly vůči
jednotlivým kotelnám v roce 2003 uplatněny.
Je nutné v rámci vyúčtování skutečných
nákladů na cenu tepla za rok 2003 doplatit
částku 482.215,- Kč. Zastupitelstvo tuto spíše
účetní operaci schválilo 10 hlasy (1 proti, 2 se
zdrželi).
Zastupitelstvo bez dlouhé diskuse všemi
hlasy schválilo Závěrečný účet obce Bludov za
rok 2003 vč. zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce.

Zrušení obecně závazných vyhlášek
Na upozornění ministerstva vnitra, oddělení
dozoru Šumperk dalo obecní zastupitelstvo
právně do pořádku zrušení vyhlášky o ochraně
životního prostředí v obci Bludov z roku 1991,
kterou zrušilo již v roce 1999. Pro novou
právní podobu starého zrušení hlasovalo 11
zastupitelů (1 proti, 1 se zdržel).
Jednomyslně také zastupitelstvo zrušilo
již 9 let neúčinnou vyhlášku o cenové regulaci
nájemného z nebytových prostor.
Velká diskuse se rozpoutala okolo zrušení
vyhlášky o požadavcích pro umisťování
a výstavbu reklamních, informačních a
propagačních zařízení na území obce Bludov

ze dne 1.7.2000. Zrušení této vyhlášky bylo
projednáváno na zasedání zastupitelstva
23. 2. 2004 s tím, že bude nejvhodnější odložit
rozhodnutí na příští zasedání a do té doby
připravit nový návrh ve smyslu stavebního řádu
a projednat ho ve stavební komisi. Vzhledem
k tomu, že se tato záležitost dostala k řešení až
na Krajský úřad Olomouckého kraje k vedoucí
oddělení legislativy a dozoru, obdržel starosta
obce výzvu, aby obec předmětnou vyhlášku
předložila ke kontrole. Poněvadž je nesporné,
že vyhláška je v rozporu se zákonem, bude
obec zcela jistě vyzvána k jejímu zrušení.
Rada
obce
navrhla
variantní
řešení.
PhDr. Balík se vyslovil pouze pro zrušení
vyhlášky staré s tím, že nová podle jeho
názoru není potřeba. JUDr. Sedláček
připomněl, že není vyjasněno jak má nová
vypadat. Po krátké diskusi především mezi
JUDr. Sedláčkem a PhDr. Balíkem, kdy první
se vyslovoval pro co nejpřísnější regulaci,
a druhý naopak prosazoval myšlenku, že
by obec neměla omezovat svobodu občanů
svobodně nakládat se svým majetkem (plotem,
fasádou apod.). Návrh PhDr. Balíka na zrušení
protiprávní vyhlášky nebyl podpořen (7 pro,
5 proti, 1 se zdržela). Vyhláška tak zůstala
v platnosti, ale s pravděpodobností hraničící
s jistotou bude v nejbližší době obec stejně
Krajským úřadem donucena ji zrušit a buď
přijmout novou regulaci, nebo tuto činnost
neregulovat (jako ve všech srovnatelných
obcích okresu Šumperk – Postřelmov, Libina
apod.).

Sdružení cestovního ruchu Šumpersko
- Jeseníky
Zejména pro účely vytvoření územních,
organizačních,
kulturních,
sportovních
a materiálně finančních podmínek pro
napomáhání
rozvoje
cestovního
ruchu
v regionu Šumpersko – Jeseníky bylo založeno
volné a dobrovolné Sdružení cestovního
ruchu Šumpersko - Jeseníky. Členství ve
Sdružení předpokládá úhradu členského
příspěvku ve výši 2 Kč na obyvatele a rok
(stav k 1.1.) Zastupitelstvo vstup do tohoto
sdružení podpořilo 12 hlasy (1 se zdržel).
V té souvislosti JUDr. Sedláček podal
informaci o činnosti (či spíše nečinnosti)
sdružení Hanušovicko a Šumpersko, kde obec
zastupuje.
Různé
Ing. Soural se zeptal, zda budou u ZŠ silniční
retardéry. Jak se však vzápětí dozvěděl,
tato komunikace není v majetku obce, tudíž
obec tam nemá možnost retardéry umístit.
PhDr. Balík pozval jménem školské a kulturní
komise všechny přítomné zastupitele na
kladení věnců u pomníku padlých 7. 5. 2004.
Vyjádřil své přesvědčení, že není důvod, aby
se přítomní zastupitelé nepřipojili ke starostovi
a radě a dělili se na dvě skupiny – jednu
u pomníku a druhou na druhé straně silnice.
M. Znojová vznesla připomínku k průběhu
pouti. Podle jejího názoru malby na atrakcích
nejsou vhodné pro děti a hudební repertoár
už vůbec ne. Ing. Janíček upozornil na to,
že v okolí lázní je stavební uzávěra a pokud
ví, bude se brzy pokládat základní kámen
kapličky. Má proto obavu, aby starostův projev
nevyzněl jako souhlas s porušením zákona.
Starosta mu odpověděl, že se o skutečnosti,
že má při svěcení pramenů a základního
kamene kapličky pronášet projev, dozvěděl
až z plakátu.
PhDr. Stanislav Balík
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KULTURNÍ OKÉNKO

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

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 19. 6. budou tomu 2 roky, co nás
navždy opustila

V červnu 2004 oslaví:

Vitoslava Zamykalová

Losová Marie
Skoumal Josef
Weiserová Anna
Homola Jaroslav
Kašpar Miroslav
Matějíček František
Musilová Zdenka
Doubravová Zdeňka
Schmiedová Edeltruda
Stonová Bronislava
Kubíček Antonín
Šubrt Vladislav
Sedláček Antonín
Směšný Alois
Kozák František

Školní 702
8. května 65
Na Hradě 315
Hrabenovská 376
Lázeňská 359
Palackého 467
8. května 378
Vančurova 624
Masarykova 443
Boženy Němcové 837
Palackého 466
Špalkova 287
Vančurova 615
Družstevní 110
Nová Dědina 8

70
70
70
80
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
84

Truksová Milada

Nová Dědina 11

85

S láskou vzpomínají manžel, děti, vnoučata
a pravnoučata. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

Život je jak pohádka pouhá, pro každého
je jinak dlouhá. Loučit ses nechtěl, chtěl
jsi tolik žít, musel jsi předčasně odejít.
Spíš svůj tichý sen, hrob tmavý je tvým
domovem. Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv
vítr s sebou vzal a nám jen vzpomínky
a bolest zanechal.
Dne 19. 6. 2004 uplyne jeden smutný rok, co od nás navždy
odešel můj drahý manžel, náš milovaný tatínek, pan

Josef Polášek
V sobotu 25. září 2004 vzpomeneme jeho nedožitých 50. narozenin.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka, syn Josef, dcera Lucie, syn Radim
a rodina.

Pozvánka na červen 2004
So

5. 6.
16.00 hod.
Festival Františka Pavlů - Kostel sv. Jiří

Pá a So

11. a 12. 6.
Volby

So

12. 6.
12.30 hod.
Dětský den - Kostelíček

Pá

18. 6.
17.30 hod.
Zájezd na Rusalku - Moravské divadlo Olomouc

So

19. 6.
14.00 hod.
Myslivecké posezení - Myslivecká chata Vlčí důl

Ne

20. 6.
18.00 hod.
Koncert - Kostel sv. Jiří

Pá a So

26. a 27. 6.
Výstava drobného zvířectva - zahrada
za kulturním domem
12 - 18 hod. - sobota
8 - 17 hod. - neděle
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Jubilanti

Dne 16. června oslaví své 80. narozeniny
pan František Matějíček.
Do dalších let přejí manželka a děti s rodinami hodně zdraví,
spokojenosti a radosti z poslechu dechové hudby.

Sbor dobrovolných hasičů v Bludově
blahopřeje svým členům.
Dne 1. června 2004 oslaví čestný člen sboru bratr František
Kozák svých 84 let, dne 4. června 2004 oslaví své 83. narozeniny
bratr Antonín Sedláček a bratr Alois Směšný bude slavit dne
14. června 2004 svých 83 let.
Všem oslavencům přejí členové sboru do dalších let hodně
zdraví, pohody a spokojenosti.

Zlaté svatby v Bludově
V roce 2004 slaví padesát let společného života
tyto manželské páry:
Marie a Karel Kohoutovi
Karla a Jiří Valentovi
Ilonka a Jindřich Maturovi
Drahoslava a Jan Březinovi
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově přeje
všem oslavencům hodně zdraví, štěstí a vzájemného
porozumění do dalších společných let.
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Komorní smíšený pěvecký sbor

CANZONETTA Bludov
Vás srdečně zve

v sobotu 5. června 2004 v 16 hodin
DO KOSTELA SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ
na

5. ROČNÍK
HUDEBNÍHO FESTIVALU
FRANTIŠKA PAVLŮ
Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor Žerotín, Brandýs n/Orl.
Smíšený pěvecký sbor, Bruntál.
Chrámový smíšený pěvecký sbor, Jabloné n/Orl.
Smíšený pěvecký sbor Kantika, Litovel.
Soubor Camerata Quintet, Zábřeh.
Komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta, Bludov.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
do Moravského divadla Olomouc
na premiéru
opery Antonína Dvořáka

RUSALKA

®

V pátek 18. června 2004

Odjezd od KD Bludov v 17.30 hodin.
Cena včetně vstupenky
a cesty 250,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Základní organizace Českého svazu chovatelů
v Bludově
zve všechny občany na

Výstavu drobného domácího zvířectva
v zahradě za Kulturním domem v Bludově. Výstava bude
otevřena po posouzení zvířat státními posuzovateli.

Sobota 26. června 2004 od 12 do 18 hodin
Neděle 27. června 2004 od 8 do 17 hodin.

Výstava bude obeslána zvířaty okresů Šumperk, Jeseník
a Olomouc, vystaveni budou králíci,
holubi, hrabavá i vodní drůbež,
okrasní ptáci a terarijní zvířata,
bude možno zakoupit kvalitní
a oceněná zvířata pro další chov. Občerstvení, kolo štěstí,
jihomoravská vína. Srdečně zvou bludovští chovatelé.
Bludovan 10

Skupina historického šermu
„Páni z Bludova“
Kulturní dům Bludov
Pionýrská skupina Bludov
vás zvou na

Dětský den
„Odpoledne plné pohádek, her, soutěží a překvapení …“

Sobota 12. června 2004
12.30 – 15.00 hod. Pohádkový les
/z horního konce od Beránka ke Kostelíčku/
14.00 – 18.00 Program u Kostelíčka:
• Kouzelník Michal Janza
• Pohádky v podání divadla Magnet z Bruntálu
• Ukázky výcviku psů
• Šermíři „Páni z Bludova“
• Meče, blesky – AKÁDA
• Skupina brejkového tance
• Hry a soutěže
• Jízda na koních
• Bohaté občerstvení

-vstupné dobrovolné-

Komorní smíšený pěvecký sbor
CANZONETTA Bludov
Vás srdečně zve
v neděli 20. června 2004 v 18 hodin
DO KOSTELA SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ
na

KONCERT
K 70. výročí úmrtí malíře
Adolfa Kašpara
Účinkují:
Komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta
Bludov
Soubor Collegium Bucinatorum Zábřeh

-vstupné dobrovolné-
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století
do roku 1948 (II. pokračování)
Občanská záložna
Důkaz o hospodářském rozvoji Bludova
lze nalézt i ve vzniku prvního místního
peněžního spolku – Občanské záložny, který
byl ustaven 28. ledna 1886, kdy se na jeho
první valné hromadě sešlo 21 zakládajících
členů. Základní podíl činil 10 zlatek. Prvním
ředitelem se stal rolník Hynek Merta z čp.
161 (dům naproti oranžérii) a pokladníkem
tehdejší starosta Petr Minář z čp. 119 (dnes
statek rodiny Hrochových). O tři roky později
měla Občanská záložna již 79 členů se 115
podíly, v roce 1907 dokonce 204 členů a
její roční příjem činil 160.000 rakouských
korun. Ředitel Hynek Merta nechal na svůj
náklad v r. 1895 vymalovat tzv. průmyslovou
výmalbou farní kostel sv. Jiří. Práce byla
zadaná Antonínu Mühlovi z Nové Paky, za
což obdržel 3000 zlatých. Občanská záložna
zakoupila pro kostel dvě korouhve (sv. Jiří a
sv. Rozálie) v roce 1893. V r. 1898 pak nový
baldachýn (tzv. nebesa používaná při průvodu
na svátek Božího Těla). V roce 1899 opět
z výsledku hospodaření pořídila záložna pro
kostel „Boží hrob“.
Byla peněžním ústavem, který v roce
1900 financoval stavbu Národního domu
čtenářského spolku Svatopluk (dnešní
Kulturní dům). Že se jednalo o značnou
částku, je zřejmé z toho, že ještě v roce
1928 činil dluh Svatopluku v záložně 29.940
Kčs. Mezi pamětníky se traduje, že dluh
byl z daňových důvodů uměle udržován.
Po vybudování Národního domu sídlila
Občanská záložna v jedné místnosti v prvním
patře, za což platila Svatopluku nájem. V roce
1922 vzrostl počet členů záložny na 606, což
byl trojnásobek r. 1907. Protokoly z jednání
dozorčí rady ani účetní knihy se nezachovaly.

Spořitelní a záloženský spolek
Můžeme už jen spekulovat nad tím, zda
podpora římskokatolické církve Občanské
záložně či na jejích valných hromadách
zveřejňované hospodářské výsledky (zřejmě
však obojí) byly důvodem, proč skupina
občanů, kteří v r. 1897 opustili spolek
Svatopluk a založili Sokol, založila 12.
května 1901 Spořitelní a záloženský spolek
(Reifaisenku) v Bludově. Tento peněžní ústav
s ručením neomezeným měl 16 zakládajících
členů. Vstupní (závodní) podíl byl stanoven
na 20 korun. Postupně se členská základna
rozrůstala nejen do Bludova, ale i do blízkého
okolí (Chromeč, Bohutín). V roce 1917
měl spolek 190 členů. Prvním předsedou
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dozorčí rady byl v r. 1901 zvolen František
Wicenec c. a k. školní inspektor v Bludově,
místopředsedou rolník Jan Benda ml. (syn
bývalého dlouholetého starosty z let 1860
– 1879). Fr. Wicenec byl předsedou do r. 1907,
kdy na funkci rezignoval. Nový předseda byl
zvolen až v r. 1908 a stal se jím Jan Benda ml.,
na Bendovo původní místo byl zvolen učitel
Rudolf Kordas. V r. 1910 byl R. Kordas zvolen
předsedou dozorčí rady a jeho náměstkem byl
ustanoven Antonín Prokeš, správce pošty
v Bludově. Předsedou byl R. Kordas jen do
r. 1912, kdy ho střídal rolník Josef Ženožička.
Po něm nastoupil na roky 1913 a 1914 učitel
Václav Blažek a od roku 1915 do roku 1918
byl předsedou František Ston. Do roku 1939
k uvedeným „přibyli“ ještě Josef Hošek,
František Kulil, Josef Člupný, Jan Pecháček,
Alois Svozil, Josef Kotrlý, Antonín Ptáček,
Alois Nesét, Petr Plod.
Spolek byl již od svého vzniku členem
Ústřední jednoty záložen v Praze. Po celou
dobu trvání byl veden činovnicky. Úřadovalo
se vždy v neděli odpoledne. Úroky z vkladů
byly stanoveny na 3 – 3,5 %, hypoteční
půjčky měly úrok 4,5 % a půjčky směnečné
byly stanoveny na 4,75 %. Spolek nepůjčoval
pouze svým členům, ale finančně podporoval
hlavně Sokol. Dosvědčuje to zápis z r. 1903,
dle kterého bylo pro tělocvičnou jednotu Sokol
Bludov zapůjčeno 256 korun na zaplacení
stolařské práce. Peníze byly půjčeny na člena
ředitelstva spolku učitele Vladimíra Valentu,
který byl zároveň členem Sokola. V roce 1904
byla Sokolu zapůjčena částka 10.000 korun na
zaplacení stavby sokolovny. Další půjčka, jejíž
důvod není uveden, byla Sokolu poskytnuta r.
1915 a činila 8.000 korun. Od roku 1911 se
pravidelně každoročně zapisovaly do protokolu
dozorčí rady také roční účetní uzávěrky. V r.
1910 měl spolek jmění 275.084 korun 64
haléřů, na dluzích 274.189 korun 92 haléřů.
Čistý zisk dosáhl 897 korun 72 haléřů. Za
dva roky nato byl čistý zisk téměř o polovinu
větší, a to 1518 korun 41 haléřů. Příjmy činily
přes 310.000 korun. Příjmy postupně klesaly
a před začátkem první světové války v r.
1914 dosáhl spolek 1298 korun zisku. Počet
členů postupně narůstal. Při své likvidaci
měl 314 členů s 314 podíly. V r. 1936 činila
odměna pokladníka 8000 Kčs ročně, tzv.
„hotové vydání představenstvu a dozorčí radě“
(odměna a občerstvení) činilo v r. 1937 11.950
Kčs. To je možná také důvodem značného
počtu funkcionářů. O odměny za členství
v představenstvu a dozorčí radě se zasloužilí

členové postupně dělili. Aktiva spolku v r.
1937 činila 3.098.079,65 Kčs. Po připojení
Bludova k Německé říši je účetnictví vedeno
v říšských markách – v r. 1939 činila aktiva
346.118,48 RM, zisk 1276,38 RM, odměna
pokladníka 1000 RM ročně, hotové vydání
představenstvu a dozorčí radě 1401 RM.
Valné hromady pořádal spolek v hostinci Julie
Plodové (dnes dům keramika Dušana Váni).
Slova „soucit s dlužníkem“ byla ve spolku
neznámá. Kdo neplatil úroky z půjčených
peněz déle než dva roky, byl předán soudu
a dluh exekučně vymožen na dlužníku či
ručiteli.
Obec Bludov využívala služby obou
peněžních ústavů. U Spořitelního spolku si
kupř. vypůjčila částku 50.000 Kčs na stavbu
silnice na Horní konec. Celkový dluh obce
Bludov v r. 1940 po sloučení obou peněžních
spolků činil kolem 260.000 Kčs a byl uhrazen
po výměně československých státních
cenných papírů, které obec Bludov vlastnila,
z korunové měny na měnu německou bez
souhlasu tehdejšího už německého starosty
Erbena zásluhou tehdejšího úředníka obecního
úřadu Hynka Mináře z čp. 103.
Spolek fungoval do roku 1939, stejně
jako Občanská záložna. Oba tyto peněžní
ústavy byly sloučeny 19. května 1940 v jedno
spořitelní společenstvo a toto bylo převedeno
do Spar und Vorschussverein. Posledním
starostou spolku při jeho likvidaci byl Petr
Plod (bývalý starosta obce), předsedou dozorčí
rady Josef Hošek, členy dozorčí rady Josef
Člupný, František Kulil, Josef Kotrlý, Antonín
Ptáček a Alois Nesét. Pokladníkem Josef
Zatloukal.
Po osvobození v r. 1945 nebyla
činnost obou peněžních spolků obnovena.
Pokračovatelem bez závazků k původním
peněžním ústavů byla Hospodářská záložna
v Bludově založená v r. 1946. Tato úřadovala
v místnosti bývalého Spořitelního spolku
v domě čp. 32 – rohový dům na křižovatce
naproti kostelu.
Stanislav Balík st.
březen 2004
Prameny:
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, 1979
Protokoly pro dozorčí radu a představenstvo
spoř. spolku 1901-1940, SOA Šumperk
„Okupace 1938“ – odbojová jednotka tzv.
„taroková partie“ – vzpomínky Hynka Mináře
sepsané 20. října 1945, SOA
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Z bludovských kronik….
MNV v Bludově zřídil v r. 1950
z dosavadního obecního domu č. 331,
kde býval až dosud umístěn obecní úřad
v Bludově již od doby jeho ustavení /po
zrušení roboty/, Hasičský domov a odevzdal
jej v užívání místní hasičské jednotě.
Úřadovny MNV byly potom umístěny
v zámku v 1. poschodí v západní části
obrácené k zámeckému k rybníku. Celkem
tu zabráno pro MNV 6 místností..Všecky
místnosti byly před přesídlením MNV
nově vymalovány a opatřeny nábytkem,
obrazy a příp. i koberci z konfiskátů
po Žerotínech. Sezdávací síň a velká
zasedací místnost patří k nejúpravnějším
a nejbohatěji vypraveným místnostem
toho druhu v celém olomouckém kraji.
V prvním poschodí v severovýchodním
roku zámku byl umístěn poštovní úřad…
Koncem roku 1951 bylo v Bludově 33
telefonních účastníků… Toho času roznáší
pošta 130 výtisků deníků a 210 jiných

časopisů… Do místností bývalé zámecké
obrazárny v severním křídle zámku,
nejtmavších a nejstudenějších, byla po
šetření
komise
ONV
v
Šumperku
přestěhována
z
budovy
staré
školy
v r. 1950 mateřská škola. V zámecké kuchyni
vaří se pro děti této školy oběd a svačiny…
Zámecký park je používán jako hřiště
mateřské školy… Přízemní místnosti v jižním
a západním křídle, bývalé byty panských
služebníků, jsou posud z části obydleny tímto
bývalým služebnictvem, z části pronajaty
novým nájemníků. Zámecká prádelna byla
pronajata nově zřízené družstevní prádelně.
MNV v Bludově usnesl dne 12. 1. 1950
založiti komunální podniky obce Bludova….
Komunální podniky obhospodařovaly:
1.
2.
3.

pískový lom u bývalé panské školy
pískový lom pod Baštou
najatý kamenolom v Bohutíně

4.
5.
6.
7.

výdělečnou dopravu traktorem
6 ha polí
od 1. 5. 1950 zahradnictví
u zámku a bývalou panskou
školku nad pískovým lomem
od 1. 4. 1951 5 hostinců, jejichž
majitelé se dobrovolně přihlásili
do kom. podniků.

Soukromým hostincem potom zůstával
toliko hostinec Na zámečku, a to jen
do 1. 11. 1951, kdy byl dosavadním
nár. správcem opuštěn. Posud není
rozhodnuto, komu bude dán tento
zámeček do vlastnictví a k čemu bude
používán…
Dne 1. 9. 1951 byly kom. podniky
obce Bludova sloučeny v kom. podniky
města Šumperka pod vedením kom.
podniků šumperských... Tak se bludovští
dobrovolně zbavili vlivu nad vlastními
záležitostmi.

Adolf Kašpar
28. června letošního roku uplyne 70 let od úmrtí nejvýznamnějšího bludovského rodáka – Adolfa Kašpara.
V roce 1935 byla v Šumperku uspořádána výstava jeho díla. K této příležitosti byl vydán „Katalog díla Adolfa Kašpara
v Šumperku v červenci 1935“. Katalog, který vytiskla Knihtiskárna Grafia v Šumperku, obsahuje úvodník Fr. Táborského
a výčet 335 vystavovaných Kašparových akvarelů, kreseb, litografií, reprodukcí, portrétů, originálů. Zde uvádím
některé zajímavé části i pro vás.
J. Divišová

Pohled do dílny Adolfa Kašpara
– Fr. Táborský /1935/
Rodáku bludovskému, malíři Adolfu Kašparovi, jenž
nás tak neočekávaně opustil, postavila rodná obec pomník,
a blízký Šumperk pořádá výstavu jeho díla. Na 300 jeho prací
je tu vystaveno, tedy pěkný zlomek jeho rozsáhlé činnosti
umělecké. Jsem za to, jeho přátelé, Bludovu i Šumperku vděčni.
Kašpar byl rozený kreslíř. Už
jako z žáka učitelského ústavu
olomouckého vybuchla toto nadání
pozoruhodnými kresbami Havlíčkova
překladu
Mickiewiczovy
balady
„Paní Twardowská“. Uviděl je
olomoucký knihkupec a nakladatel
Romuald Promberger a hned je
vydal 1899. Pojetí, kresba a
charakteristika
má
už
trochu
originality
a
hodně
humoru,
vlastností vzácných. Čilý a všímavý
Promberger vyciťuje tento rodící se
krásný talent a touží ho využitkovat
na prospěch oboustranný, stává se
povzbuzovatelem a podporovatelem
Kašparovým. Od té chvíle spojují se
ta dvě jména nerozlučně. Podnikavý
Promberger vytlačoval kalendáře
německých firem záplavou dobrých českých kalendářů po celé
Moravě a vyzval Kašpara, aby mu je ilustroval. Tak nastává
přehojná ilustrační činnosti kalendářová – ilustrace k moravským
lidovým písním, čtveru ročním počasím, k přečetným povídkám
a žertům. Mnoho je tu ještě, jak se samo sebou rozumí,
chvatného, nevyzrálého, ale dá se z té spousty vybrat pěkná
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řada kreseb zrovna napsaných, vesele na papír vhozených, ale
také s rozvahou, kde se mladý ilustrátor důmyslně obmezoval,
káznil svůj rychlý postřeh a jeho vtělení na papír. Tato
kalendářová činnost zabírala mu čas i v Praze, kam Promberger
pomohl Kašparovi na akademii výtvarných umění a kde se mu
i o byt postaral u své sestry, o byt pro malíře jedinečný,
malebně malostranský.
Nastává druhé období
v životě Kašparově. V Praze,
kam se odebral na podzim
1899, ocitá se v živějším
ruchu uměleckém, o školu,
zrovna jako v Olomouci, mnoho
nedbá, ale všímá si všeho, co
uměleckého se naskytlo – stará
Praha a zvláště Malá Strana
s Hradčany má toho doboha
– a nad všechno uchvátily
ho kresby a malby Josefa
Mánesa a Mikuláše Alše.
Kašpar se od nich učil, že se
musí povznést nad ilustraci
kalendářovou, ne že by si jí
ledabyle hleděl, - z umělcovy
ruky
nemá
vycházet
nic
ledabylého - ale povznést se k něčemu vyššímu, neoddávat se jen
nahodilé drobotině, nýbrž vyššímu, promyšlenému celku, vyšší stavbě
a tvorbě. Hledal a našel. „Babička“ Boženy Němcové, ta perla naší
literatury, to byla. Rozhodl se ilustrovat ji. Jezdil do „Babiččina údolí“,
studoval kraj i lid, zachycoval výrazné typy od dětí až do starců
a stařenek, lid venkovský i panstvo zámecké, jak je Němcová
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předvádí s tak věrnou a sympatickou plností lidskou i s
ukázněností a láskou uměleckou, a snažil se, aby byl jejím
oddaným a poctivým doprovazečem. Tak vznikla r. 1902 jeho
„Babička“, jejíž ilustrace velký náš sochař, když ukázku z nich
uviděl, nazval rovněž „perlami“, To je první Kašparovo hlavní
dílo a řekněme hned- základní dílo. V něm se vyjádřil všecek,
ačkoliv byl ještě žákem malířské akademie. A byl už svůj.
Kašparův vstup do života byl neobyčejně šťastný. Zcela mimořádně
šťastný. Všechny okolnosti mu přály. Pravý, docela pravý opak
velikého umělce, jemuž se kořil, Mánesa. Žádný jarní mráz, ani
mrazík. Žádných starostí hmotných – ty zaháněl Promberger,
o největší pohodlí starala se mu sestra pana Prombergera, paní
Řepková, u níž Kašpar bydlel. To přispívalo k lehčímu letu fantasie,
bezstarostnému letu. Jediná starost byla, aby letělo se krásně.
K tomu všemu přispěl ještě i všemocný bůžek Amor. Paní Řepková
měla dcerušku – ký div, kdyby se do ní mladý malíř nezamiloval.
A tato láska popoháněla ho k výši, vzněcovala ho, dodával mu chuti
a síly a žáru. Vidět to z celé „Babičky“ a rodících se hned po ní
skvostných malých knížek na text slavného malostranského rodáka
Jana Nerudy: z „Letních vzpomínek“, „Romance štědrovečerní“
a „Kam s ním?“. Tato nálada zamilovanosti naplňuje ještě další
jeho cykly ilustrací: „Filosofskou historii, „Kroniku naší rodiny“,
„Kytici“ a později ještě „Pohorskou vesnici“ i „Tomana a lesní
pannu“. Tato všecka díla jsou jedna rodina. Všecka mají rodinnou
podobu, ale každé něco svého, osobitého. Všechna jsou spojena krásně

s „Babičkou“. Vytvořilo je nejkrásnější období Kašparovy činnosti.
K této více méně idylické vlastnosti přistoupila později těžká
tragika našich dějin. Jiráskovo „Temno“ a jeho předehra, Wintrův
„Mistr Kampanus“, vybídly Kašpara, aby je doprovodil svou
kresbou. Svědomitě se na to připravil studiem doby barokové, jak
její architektury, domácího bytu, kroje, zbroje, tak její grafiky, a
vytvořil dílo, které je rovnocenným protějškem dílu předešlému,
více méně idylickému. Obě díla po stránce knižního umění jsou
jednolitá, nejsou rozbitá, tvoří krásné celky. Tragika „Temna“
strhla ovšem ilustrátora k silnějšímu výrazu než rekovná povaha
Kampanova. K těmto dvěma dílům přirostl brzy pětidílný „F. L.
Věk“, svěžejší a radostnější – ranní červánky našeho osvobození.
„F. L. Věkem“, „Filosofskou historií“, Raisovými „Zapadlými
vlastenci“ aj. stal se Kašpar ilustrátorem našeho obrození.
Nebyl však Kašpar jen ilustrátor. Nerad prý slýchal, že ho tak
nazývali. Neslyšel jsem to od něho. Dobrá ilustrace je přece tak
uměním, jako každý jiný druh výtvarného umění. Správně by to
znělo, že ho jen tak nazývali. Neboť Kašpar byl také malířem, byl
výborným akvarelistou. Jeho akvarely ze severní Moravy, z Rusavy,
ze Slovenska, z Dubrovníka jsou chvalozpěvem přírody od pokorného,
vroucně dojatého pěvce. A také grafikem byl Kašpar. Dost brzo
se přidal k moderním našim grafikům, již r. 1900, ale ilustrátorství
odvedlo ho od tohoto milého intimního umění. Zbyly však i tu zdařilé,
jemné listy, lepty, litografie a linořezy, mluvící o bohatě nadaném
a milém umělci.

Katalog díla A. Kašpara vystavovaného v r. 1935
Majitel: Jan Novák, berní ředitel Olomouc XI, Polská 27
5. Židovka z Olomouce, akvarel
15. Esmeralda, akvarel
Prodejný originál, Majitel: firma R. Promberger
37. Svatojánská noc na Vltavě, akvarel, cena Kč 7.000.Reprodukce prodejné, Majitel: firma R. Promberger
41. Polská vesnice, cena Kč 30.43. Kostelík v Regetově, cena Kč 30.Majitel: Fr. Král, řídící učitel, Náměšť na Hané
51. Zima v Lošticích, akvarel
Majitel: firma R. Promberger, Olomouc
113. Karlův most v zimě, lept
114. Tkadlec u stavu, lept
Majitel: Pí K. Prombergrová, Olomouc, Štefanikova tř. 44
125. Vranová Lhota, akvarel
127. a 128. Bouzov v zimě, akvarely
133. Mánes maluje na Hané, akvarel
Majitel: J. Sobol, obchodník v Olomouci
148. Jitka Kašparová s loutkami, akvarel
Majitel: Pí E. Nakládalová, choť tov., Olomouc, Štefanikova 44
152. Hrad Bouzov, akvarel
Prodejné originály :Majitel: firma R. Promberger, Olomouc
169. Krojová studie B. Němcové „Pohorská vesnice“, akvarel,
cena Kč. 1.000.173. Lávka přes potok – Rusava, cena Kč 8.000.Prodejné litografie a lepty: Majitel: firma R. Promberger,
Olomouc
182. Malířova dceruška, litografie, cena 150.-

Vzpomínáme ....
Ke 100. výročí narození
A. Kašpara byly koncem
roku 1977 uspořádány na
zámku oslavy spojené
s výstavou o životě a díle
tohoto nejvýznamnějšího
bludovského rodáka.
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Majitel: Judr. R. Fischer, advokát a starosta, Olomouc
208. Loštice
209. Kaplička u Moravičan
Prodejné: Majitel: Jitka Kašparová, Loštice
/Mořic Drlík, Loštice/
216. Pramen na Rusavě, cena Kč 2.900.Majitel: Státní nakladatelství literární odd. – knihovna
/sbírka originálů/, Praha II.Ostrovní 54
256. Jursa: Nový slabikář 1935
258. Jursa: Čítanka pro č. šk.ob.l. díl 1912
Majitel: Jaromír Ošťádal, odborný učitel v Lošticích
265. Studie k diplomu, akvarel
Majitel: Marie Dubská, Loštice
276. Pouť na Rusavě
277. Na Hostýně
Majitel: Jan Sova, stavitel v Lošticích
283. Diplom města Loštic Jos. Sovovi, akvarel
Majitel: Městské museum v Olomouci
312. Radnice a kašna Julia Caesara v Olomouci, akvarel
Majitel: Ředitelství obecné a měšť. školy v Bludově
329. Žerotínův zámek
330. Žerotínův zámek
331. Žně na Hané, reprodukce
332. Poprava na Starom. náměstí, reprodukce
333. Na salaši, reprodukce
Majitel: Jan Keslar, farář, Velké Losiny
335. Kostel a fara v Pustých Žibřidovicích
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Jaké dokumenty jsou uloženy v makovici kostelní věže?
Když se 8. března 2004 sundával
z rekonstruované kostelní věže křížek
a makovice, byla otevřena schránka
s dokumenty, které do věže vložili farníci při
její poslední opravě v roce 1949. Kromě čtyř
mincí, novin a časopisů to byla především
zpráva popisující tehdejší minulost a
současnost obce. Na mnoha listech velkého
formátu se můžeme dočíst informace o
vzniku obce, historii bludovských památek
a podrobný popis nejčerstvějších událostí
– vypsány byly všechny bolesti a utrpení
nejen druhé, ale i první světové války
a události doby poválečné. Toto znění vám
přineseme v některém z příštích čísel
Bludovanu. Ve stejném duchu se nese
zpráva, kterou zapsal kronikář obce
a kterou jsme do věže vložili v roce
2004 spolu se všemi dnes platnými mincemi
(50 hal, 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč), výtiskem
knihy Miloval jsem okrasu domu Tvého
– bludovský monstrproces 1950-1952,
jedním výtiskem novin Moravský sever,
všemi letošními čísly časopisu Bludovan
a kopií smlouvy s firmou Václav Jurga,
která rekonstrukci provedla.
Ve zprávě jsou především zmíněny
okolnosti, jak se stalo, že se otevřela
kostelní makovice – že byly před čtyřmi
roky pořízeny nové zvony a že se od té
doby vědělo, že se musí celá konstrukce
věžního krovu zcela nově zrekonstruovat.

Je zapsáno, kolik peněz se vybralo v kostele, kolik mimo
kostel a kolik přispěla Obec Bludov. Pro lepší představu
příštím generacím jsou uvedeny průměrné ceny vybraných
produktů: 1 kg chleba, 1 l polotučného mléka, 1 kg vepřového
masa, 1 kg brambor, 1 kWh elektřiny a 1 m3 vody. Stejně
tak byla uvedena výše minimální měsíční mzdy hrubého
a průměrné mzdy. Zaznamenána byla i jména firem, které
se
na
rekonstrukci
podílely.
Následně je pozornost věnována
dějinám obce a farnosti v letech
1949-2004. Zaznamenána jsou jména
všech předsedů MNV, starostů a
kněží, kteří v obci v těchto letech
působili. Krátká zmínka je učiněna
o monstrprocesu s P. Oldřichem
Koutným a několika farníky z počátku
významných bludovských rodáků, kteří
50. let. Dále se postupovalo chronologicky
zemřeli po roce 1949. Ve zprávě je uveden
– združstevnění vesnice, velké stavby
také seznam jmen současných zastupitelů.
uplynulého půlstoletí. Podrobně byly popsány
V jejím závěru vyzýváme ty, kteří přijdou
všechny opravy a proměny farního
po nás, aby svou obec, svůj kraj a svůj
kostela a kostelíčka včetně jmen všech
chrám milovali tak, jako ti před nimi. Jelikož
těch, kteří na těchto opravách měli hlavní
se jedná o zprávu do věže katolického
podíl. Zachycena jsou jména všech
kostela, je připojena také prosba k Matce
„Bludovských“, kteří se v uplynulém
Boží, svatému Jiří a svaté Rozálii, aby se
půlstoletí věnovali či věnují duchovní dráze
přimlouvali u Nejvyššího za Bludov a za
– ať jako kněží, či jako řeholníci (řeholnice).
jeho obyvatele. Prosíme též za ty, kteří
Krátce je zachycen též život obce
jednou schránku otevřou, aby si uchovali
v posledních 15 letech – od osamostatnění
víru, naději a lásku, a prosíme je, aby se i
Chromče a Vyšehoří, přes restituce, opravy
oni modlili za nás, abychom nikdo nebyli
některých památek, aktuální počet domů a
na věčnosti zatraceni a abychom se jednou,
obyvatel až po současnou spolkovou činnost.
v nebeském Bludově, všichni setkali.
Ve zkratce jsou zachyceny životní osudy
PhDr. Stanislav Balík

Nová tradice – firemní den na Čerpací stanici LPG „U Nové“
Každá tradice musí někde a někdy začít. A tak je tomu již
5 let, co se provozovatelé čerpací stanice LPG „U Nové“ rozhodli
založit takovou svoji „podnikatelskou“ tradici. O co že vlastně jde?
V dubnu roku 1999 proběhl poprvé firemní den této bludovské firmy
a od té doby je víceméně pravidelně pořádán každého čtvrt roku. Jak
vypadal a dopadl ten poslední, který se konal v sobotu 8.května ?
Tento den byl na Čerpací stanici LPG „U Nové“ ve znamení levnějšího
plynu, a to dokonce o korunu u LPG. Na své si však přišli i ti, co
nejezdí na levnější alternativu benzínu – tedy na plyn. Lacinější byly
totiž i propanbutanové láhve, kterými spousta z nás topí či s jejich
pomocí vaří.
Přesto je tato akce zaměřena především na motoristy. Kromě
již zmíněného levnějšího plynu pro pohon automobilů byl celé
dopoledne k dispozici odborný technik pan Smolicha, který se
zabývá přestavbami aut na plyn. Ten zájemcům zdarma provedl
základní kontrolu plynového zařízení, upozornil na závady,
případně se i domluvil na opravě. Samozřejmě i řidiči s (prozatím)
benzínovými motory měli možnost se vyptat na výhody
plynového pohonu, možnosti instalace do daného typu auta, atd.
Zároveň měli zákazníci šanci vyhrát příjemný dárek jako třeba
škrabku na led, klíčenku, či cukrovinky. Jak na to? Stačilo naházet
šipkami požadovaný počet bodů a cena byla vaše. A pro nejšikovnější
bylo připraveno slosování o dárkový „motoristicko-lahůdkový“ koš.
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Aby toho nebylo takříkajíc dost, firemní dopoledne bylo zpříjemněno
vystoupením hudební skupiny Flash Brass (žesťové trio - otec a
dva synové Bartoškovi). Zvuk jejich trubek a pozounu se rozléhal
po celém okolí a udělali tak radost nejednomu motoristovi.
A symbolicky byl firemní den zakončen náhodným příjezdem cca
50 motorek, které samozřejmě plyn nečepovaly, ale využily nabídky
menšího občerstvení a sortimentu nápojů, cukrovinek a zmrzliny.
Firemní den se zkrátka skvěle vydařil a stává se tak
opravdu příjemnou tradicí. Tak tedy na dalším letním
firemním dnu na čerpací stanici LPG „U Nové“ na shledanou!
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LISTÁRNA

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

K ČETBĚ NOVÝCH KNIH ZVE MÍSTNÍ KNIHOVNA:
MŮJ DĚDEČEK BYL LEGIONÁŘ
/HANA JARMAROVÁ/
českoslovenští legionáři okresu Šumperk
1914-1920 - historie legií, seznamy legionářů,
deníky, vzpomínky, korespondence.
VOJSKO, OZBROJENÁ STŘETNUTÍ A VÁLKY
V HISTORII ŠUMPERSKA /JAN BENDA/
od vzniku města do 16. století , třicetiletá
válka, 17. a 18. století, války francouzské,
válka pruská, 19. století, 1. světová válka,
Československá republika 1918 - 1938,
druhá světová válka 1939 - 1945, období
roku 1946 až do roku 1990.
INDIÁNI STŘÍBRNÉ LUNY /MILOSLAV
STINGL/ za záhadami zmizelých
indiánských říší.
7 SVĚTADÍLŮ 6 SMYSLY /LIBOR MAŘÍK/
autor velmi osobitě seznamuje čtenáře se
zeměmi světadílů, které v průběhu osmi let
navštívil. Jeho cesty mají smysl. Přemýšlí o
všem, co vidí, s čím se setkává, co se mu
nelíbí. Nezůstává lhostejný k lidské bídě ani
k ohrožené přírodě. Krásou cizích zemí je
okouzlen, ale vidí i jejich nedostatky.
JAK SI ZVÝŠIT IQ /STEPHEN LANGER/
pro všechny věkové kategorie - účelem této
knihy je upozornit na nepoznané skryté
možnosti a potenciál mysli a ukázat, jak tyto
schopnosti podpořit a posílit.
BYL JSEM SADDÁMOVÝM SYNEM
/LATÍF JAHJÁ/
vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh
svého života. Syn zámožné rodiny byl
jako jeden z mnoha vybrán a pět let nucen
dublovat obávaného syna íráckého diktátora
Udaje Husajna. Byl svědkem šokujících
zločinů a nakonec se pokusil o sebevraždu,
aby z nesnesitelné situace unikl... Dnes žije
v Evropě.

ZDISLAVA A ZTRACENÁ RELIKVIE
/VLASTIMIL VONDRUŠKA/
hříšní lidé Království českého - aneb tři
zločiny, které rozřešil královský prokurátor
Oldřich z Chlumu.
DÝKA S HADEM /VLASTIMIL VONDRUŠKA/
další detektivní příběhy z časů českého
království.
PRSATÝ MUŽ A ZLODĚJ PŘÍBĚHŮ
/JOSEF FORMÁNEK/
kniha o tom, co člověk najde na dně, když už
si myslí, že dál nemůže, i o tom, že zázrak
může potkat každý z nás kdekoli.
KOČKA, KTERÁ HRÁLA BRAHMSE
/LILIAN JACKSON BRAUN/
detektivní příběh přeložený z angličtiny.
NA VLKY ŽELEZA /ZDENĚK TŘEŠŇÁK/
původní česká detektivka.
ZLATOKOPOVÉ /WILBUR SMITH/
hrdina strhujícího příběhu z prostředí dravých
zlatokopů je ambiciozní a nesmlouvavý......
MRAKY NAD RÁJEM /TOM HART DYKE/
pravdivý příběh o dobrodružství a přežití
v nemilosrdné přírodě.
OSTROV ABANDON /HUNTER JILLIAN/
milostná historická romance z anglického
prostředí.
ÚDOLÍ VZHŮRU NOHAMA
/FRIEDRICH DÜRRENMAT/
poslední a bezesporu nejlepší autorův román.
DRAČÍ KOSTI /AMY TAN/
románová kronika skutečného rodu, který
kdysi žil v Číně.
DIVOKÝ ZÁZVOR /ANCHEE MINOVÁ/
román z období kulturní revoluce v Číně,
zachyceno očima dospívajících mladých lidí,
kteří byli maoistickou ideologií ovlivněni
nejsilněji.
CO SE DĚJE VE ŠKOLCE
leporelo pro malé děti.

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
/LADISLAV PECHÁČEK/
filmová povídka - 5. část. “Básník“ Štěpán
Šafránek čelí ztrátě maminky, krizi své
a svých úspěšnějších přátel.

VÁLKA ROSEOVÝCH /WARREN ADLER/
bitva uražených citů se přetaví v primitivní
boj o majetek-popularitu knihy umocnila její
slavná filmová podoba.

MARCO POLO - KARAVANA Z BENÁTEK
/MURIEL ROMANA/
román o životě Marca Pola, který opřádá
mnoho legend.

LIDOVÉ OBYČEJE A NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ
RUCE /MARTIN BESTAJOVSKÝ/ JARO
kniha vás seznámí s nejvýznamnějšími
jarními sváty a lidovými obyčeji.

Bludovan 15

SCHŮZKY S TAJEMSTVÍM
- k napsání povídek vyzvalo nakladatelství
české autory.
PARTA Z BAREVNÉHO SÍDLIŠTĚ
/VLASTA SVOBODOVÁ/ dívčí román.
NEJSEM ŽÁDNÁ POPELKA
/IRENA BRANDEJSOVÁ/ román pro dívky.
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
/J. K. ROWLINGOVÁ/
potřetí vzhůru do Bradavic - čáry a kouzla
budou s přízrakem nebezpečného vězně
provázet Harryho po celý školní rok. Kdo je
hledaný uprchlík, jak dokázal Azkaban přežít
a proč se za Harrym vydal? Čtěte a odhalte
jeho tajemství!
OTŘESNÉ DĚJINY SVĚTA /TERRY DEARY/
aneb o čem se vám učitelé neodvažují říct
- zajímavý příběh lidského rodu od pralidí
s kanibalskými sklony až po vystrašené
patnáctileté vojáky ve dvacátém století.
MODELUJEME POSTAVIČKY
/MAUREEN CARLSON/
z plastelíny, hlíny a moduritu.
DĚTI ROSEOVÝCH /WARREN ADLER/
rodina s dvěma malými dětmi vede vcelku
spokojený život až do zlomového okamžiku,
kdy nečekaná a zdánlivě bezvýznamná
maličkost odstartuje sérii nepříjemných
událostí, jež rodinu tragicky poznamenají.....
KNÍŽKA FERDY MRAVENCE
/ONDŘEJ SEKORA/
známá dobrodružství neohroženého
mravence s červeným puntíkovaným
šátkem kolem krku.
Holinková S.
V sobotu 1.5.2004 proběhl zájezd
sběračů železa organizovaný Pionýrskou
skupinou Bludov. Výletu do obřího
akvária a aquaparku v Hradci Králové
se zúčastnilo celkem 39 dětí, kterým
děkujeme za pomoc při sběru a také
za vzorné chování na bazéně.

Kotrlá Petra ml.
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Činnost Pěveckého sboru Canzonetta Bludov v r. 2003
9/3
7/5
6/6
21/6
22/6
27/6
6/7
14/9
11/10
27/10
30/11
7/12
14/12
15/12

Koncert v Zábřeze
Kladení věnců - Bludov
Hudební festival Františka Pavlů - Bludov
Koncert k Evropskému dni hudby - Bludov
Pouť u Kostelíčka
Vzpomínka u pomníku Adolfa Kašpara
Vzpomínkové odpoledne k upálení Mistra Jana Husa - Bludov
Koncert v Zábřeze k výročí města
Koncert na festivalu pěveckých sborů ve Vrbně pod Prad.
Kladení věnců - Bludov
1. adventní koncert - Bludov
2. adventní koncert - Bludov
3. adventní koncert - Bludov
Zpívání u vánočního stromu - Lázně Bludov

ZÁHADNÉ UTAJENÍ
Tak jsem se dočkal nemilého překvapení v úterý 11. května. Když
jsem totiž přijel odpoledne ze Šumperka z práce, viděl jsem,
že se na kostelní věži cosi třpytí. Zacílil jsem na ni dalekohled
a zjistil jsem, že na věži už je osazen kříž i s makovicí. Jistě jsou
v ní i nějaká pouzdra se zprávami generacím budoucím. Nevím.
Nebyl jsem totiž u toho, když se v ten den, asi v brzkých ranních
hodinách vše u kostela odehrávalo. Mohu jen spekulovat. Proč
ovšem tohle utajení? Je tahle historická chvíle jen pro několik
zdejších VIP? Vždyť jak vím, zdejší občané pořádali sbírku
na opravu věže. Tak asi mají nějaké to morální právo být
u toho! Když se pořádala sbírka na nové kostelní zvony, co to

17/12
19/12
19/12
21/12
23/12

Vánoční koncert pro Mateřskou školu Bludov
2x Vánoční koncert pro ZŠ Bludov (I.st., U?II.st.)
Koncert - ve Štítech
Vánoční koncert - Bludov
Zpívání u stromu na nádvoří zámku - Bludov

V roce 2003 Pěvecký sbor Canzonetta Bludov uskutečnil 20 vystoupení
(z toho sám připravil a zorganizoval např. Hudební festival F. Pavlů,
Evropský den hudby, vzpomínka u pomníku Adolfa Kašpara, adventní
koncerty, Zpívání u stromu, pořádá společně s dechovým souborem
Bludověnka vzpomínkové odpoledne k upálení Jana Husa atd.)
I když Canzonetta není chrámový sbor, zpívá také při všech
svátečních bohoslužbách v kostele sv. Jiří v Bludově (Vánoce,
Velikonoce, Pouť, Hody atd.)
Irena Sedláčková

bylo slávy, když se zvony zvedaly na věž. Co u toho bylo lidu.
A teď, když se zakončuje tahle oprava, tak nic. Nikdo nás neseznámil
s obsahem zpráv v makovici. Mohla se v kulturním domě uspořádat
výstavka, třeba jen několikadenní. Nic. Asi my obyčejní lidé
nestojíme zdejším VIP za řeč. A kdo ví co na to regionální tisk, by-li
vůbec u toho? Spojené deníky Olomoucký den - Moravský sever asi
jenom někde v rožku uveřejní chudičkou zprávičku a dál se budou
zabývat svým “Dítětem moravského severu”. Ono v těch novinách
už skoro nic jiného není. Proč tohle někdo udělal? Proč se celá
akce neuspořádala třeba v sobotu za velké účasti zdejších obyvatel?
Tak zase jednou velké slovo P R O Č? zavěsilo nad Bludovem.
Jan Všímavý.

V bludovském pensionu žije v současné době 5 mužů a 11 žen. Jedna z nich, paní Ludmila
Miková, získala ocenění ua úspěšnou účast v soutěži ZLATÁ KRASLICE 2004. Tato soutěž je
jednou z řady aktivit speciálního dlouhodobého projektu, který nese název SENIOŘI MEZI NÁMI.
Pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí a záštitou ministra Ing. Zdeňka
Škromacha tento projekt připravila pro seniory žijící v domovech a penzionech společnost
MARETI CZ s.r.o. z Ostravy-Poruby.
Tento projekt má zcela sociální charakter a klade si za cíl nabídnout seniorům zapojení
do aktivit, které by jim mohly přinést zábavu, poučení, vyplnění volného času, rozvíjet
jejich zájmy a schopnosti a zejména podpořit duševní a fyzické zdraví a prožít aktivní stáří.
Pro rok 2004, kdy byl projekt zahájen, je pro seniory připravena vedle už zmiňované soutěže Zlatá kraslice řada dalších aktivit, jako
např. tipovací soutěž k Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 Zlatý puk a Mistr fotbal /tipovací soutěž k Mistrovství Evropy
ve fotbale 2004 v Portugalsku/. Dále se mohou senioři zapojit do pěvecké soutěže PLATINOVÝ SKŘIVAN a soutěžit o nejlepšího
luštitele křížovky - ZLATÁ KŘÍŽOVKA. Můžeme být jistě právem pyšní, že se této celostátní akce účastní i náš penzion, a to hned
úspěšně. Do dalších soutěží přeji všem našim seniorům hodně úspěchů.
J. Divišová.

Jubilejní 5. ročník hudebního festivalu v Bludově
Již pátý rok patří v Bludově začátek června hudební
slavnosti. Místní komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta
Bludov zde pořádá přehlídku pěveckých sborů a souborů
“Hudební festival Františka Pavlů” nazvaný podle bludovského
varhaníka, kantora a především šiřitele hudební kultury
v Bludově.
Letošní, jubilejní, se uskuteční v sobotu 5. června 2004
v 16 hodin v kostele sv. Jiří v Bludově. Kromě domácího
souboru vystoupí smíšené pěvecké sbory Kantika z Litovle,
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Žerotín z Brandýsa nad Orlicí, Chrámový sbor z Jabloné
nad Orlicí, Smíšený pěvecký sbor z Bruntálu a komorní soubor
Camerata Quintet ze Zábřeha.
V podání všech 160 účinkujících zazní na závěr festivalu
skladby W. A. Mozarta Ave verum corpus a G. F. Handla
Canticorum iubilo. Přeji všem, kteří festival navštíví, krásné
hudební zážitky.
Irena Sedláčková
Canzonetta Bludov
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Habermannův mlýn a Riedlovy lázně – mementa lidské zvůle
Hodinový dokument, který odvysílala
Česká televize na svém druhém programu
v neděli 16. května 2004, věnovaný příběhu
bludovského mlynáře Huberta Habermanna a
jeho rodiny byl dozajista zajímavý. Přiznám
se, že jsem k němu přistupoval s velkou
nedůvěrou, kterou ve mně vzbuzoval autor
námětu Josef Urban, který již ve svém
románu „prokázal“, jak dokáže zacházet
s historickými fakty. Byl jsem ale příjemně
překvapen. Z tehdejší Urbanovy historické
lži toho na základě svědectví pamětníků
mnoho nezbylo. Dokument byl vyvážený,
zazněly výpovědi obou stran, kdo chtěl,
pravdy se dobral. A že to takto skutečně
zapůsobilo, mi potvrdila řada cizích lidí,
kteří o celé věci až do chvíle zhlédnutí
dokumentu nic nevěděli. V závěru se
jednotlivá svědectví poskládala v relativně
ucelený obraz, který potvrdil právě tu verzi
celé nešťastné příhody, která mezi řadou
místních občanů kolovala a koluje a kterou
jsem, koneckonců, od dětství slýchával i já.
Pokud něco mělo nacionální, protiněmecký
podtext, pak to bylo „pouze“ zatčení.
Vražda s Habermannovou národností měla
podle všeho společného máloco, spíše šlo
o projevy jiných vášní – zloby, touhy po
majetku apod. Byla to tedy podobná lidská
tragédie, jakých se v minulosti odehrálo
mnoho, a jaké se bohužel linou a linout
budou celými lidskými dějinami.
Jak se říkává, konec korunuje dílo.
A tak skutečně klíčovým okamžikem byly
zmínky o odtajnění soudního spisu ze
začátku padesátých let s hlavním viníkem
celé tragédie. V rámci onoho vyšetřování
byl potvrzen Habermannův vrah, na nějž
se však vztahoval jeden z tzv. Benešových
dekretů takovéto činy amnestující. Celá
konstrukce, linoucí se vystoupeními
mnohých, se tak sesypala jako domeček
z karet. Škoda jen, že se autoři televizního
dokumentu na závěr nezeptali všech těch,
kteří za viníky označovali celou řadu
dalších lidí, co na toto zjištění říkají. Rád
bych viděl jejich protažené obličeje ve
chvíli, kdy by slyšeli, že jejich dlouhodobá
cílevědomá propaganda stojí na písku.
Zvláště zajímavá je skutečnost, že se onen
soudní protokol s viníkem - členem KSČ
- o údajném zločinném podílu zakladatele
lázní Zdeňka Pospíšila (jehož by mnozí
velmi rádi do případu co nejvíce namočili)
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nezmiňuje. Přitom bylo nasnadě v první
polovině padesátých let do případu
zatáhnout tehdejšího politického (třídního)
nepřítele, představitele buržoazie. Rozhodně
by tehdy sejmutí alespoň části odpovědnosti
z beder komunisty bylo vítané.
Z celé řady nejrůznějších pamětníků
v dokumentu vystupujících však otřesným
způsobem vyčnívala výpověď současného
ředitele bludovských lázní MUDr. Jiřího
Riedla. Báchorce o pokladu se zasmál snad
každý, s kým jsem o tom mluvil. Možná
jsem zrovna v tu chvíli neposlouchal, ale
nepochopil jsem, kdyže to měl být poklad
v lázních zakopán, a především proč
právě v lázních – proč ne na Markavině,
Mezimořské či kdekoli jinde.
Ve chvílích, kdy MUDr. Riedl hanobil
„rodinu Pospíšilovu“ (všimněme si, že
málokdy jmenoval pouze zakladatele lázní,
ale paušálně používal termínu „rodina“),
jsem nevěřil vlastním uším. A v duchu
a později i nahlas jsem se ptal: „Nestačí
mu, že svou činností připravil Pospíšilovy
potomky o lázně, musí ještě bezdůvodně
a především neoprávněně hanobit mrtvé?“
Člověka napadá otázka, kde se v člověku
může vzít tolik licoměrnosti a falše, kdy na
jedné straně studuje teologii, hlásá, že žije
podle Desatera, a hodlá stavět lázeňskou
kapličku, a na straně druhé pomocí
nejrůznějších kulatých paragrafů a kliček
přichází k majetku, který jeho otec pomáhal
znárodňovat? Jeden z bludovských se
v této souvislosti ptal, zda je stále ještě ve
starozákonním kodexu zakotveno přikázání
„Nepokradeš“… Riedlovo vystoupení mělo
charakter pořadu Klekánice z roku 1998,
právě toho, na jehož konci dohasíná puklé
srdce MUDr. Zdeňka Pospíšila st.
Dalším prazvláštním svědkem byl
Karel Cvrk, který vystupoval již v onom
neblahém dokumentu Klekánice z roku
1998 jako spoluvězeň Zdeňka Pospíšila
ml. Tentokrát mu byla přisouzena jiná role
– pozice zaměstnance ONV Šumperk, div
ne asistenta Pospíšila st., který věděl, co
kdo řekl a jak se choval na schůzi, jíž se
Cvrk osobně nezúčastnil. Nemusíme v této
chvíli rozvíjet debaty o nejrůznějších
rodinných vztazích K. Cvrka a jiných,
zmíněných „pamětníků“. Stačí si vyhledat
jeho jméno v oficiálním seznamu agentů

StB dostupných na internetu. Já jsem jej
tam našel evidovaného pětkrát…
Je skutečně normální, že dnes agent StB
(byť také vězeň z padesátých let) svědčí
proti oběti komunistického režimu, která
nekolaborovala?
Jsem skutečně rád, že se otevírají
nevyjasněné, temné stránky bolestných
dějin. Dokument „Habermannův mlýn“ je
na tomto poli záslužným počinem. A proto
se těším, že v souvislosti s vyrovnáváním se
s dědictvím minulosti přijde jednou čas i na
dobu současnou. V televizi se pak budeme
moci podívat na dokument o smrti MUDr.
Zdeňka Pospíšila st. v roce 1998, o celém
prapodivném restitučním řízení táhnoucím
se celými devadesátými lety, lázeňské
kapličce, o níž se říká, že snad má být
kajícným skutkem za spáchaná bezpráví.
Přiznávám, že tento článek nepíšu se
zvláštním potěšením a radostí. Dlouho jsem
o něm přemýšlel, několikrát jsem byl od
jeho psaní svými blízkými zrazován. Ale
uvnitř sebe jsem cítil, že mlčet nejenom že
nemohu, ale vlastně ani neumím a nesmím.
Píšu tento text i s vědomím, že s ním možná
velká část z vás – bludovských – nebude
souhlasit, že na mě leckdo bude opět chtít
podávat trestní oznámení či že se stane
námětem četných pří, dohadů, veřejných
řečí apod.
Ptá-li se kdo, proč připomínat a
nezapomínat (či to dokonce zavrhuje),
udělá nejlépe, bude-li hledat odpověď u
obětí těchto dějů. Jeden z nich, papežský
prelát Mons. ThDr. Antonín Huvar (vězeň
z pověstné Grebeníčkovy uherskohradišťské
věznice) v jednom rozhovoru řekl: „Když
kdekdo mluví o nutnosti odpustit našim
vrahounům a mučitelům, tak říkám:
‚Neupravuj Písmo svaté. Jak my můžeme
milovat tyhlety vrahouny, když Pán Ježíš
na kříži jednoho vezme a druhého kopne
do zadku?‘“ Právě z událostí nedávné
historie vyrůstá dnešní doba. Nebudeme-li
jim rozumět, neporozumíme dnešku. A tak
je důležité vědět, že kauza Habermannova
mlýna, stejně jako Riedlových (či správně
postaru: Pospíšilových) lázní jsou krutými
připomínkami lidské zvůle.
PhDr. Stanislav Balík
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RŮZNÉ
Výbor ZO ČZS v Bludově
oznamujeme všem členům, přátelům a zájemcům že výroční členská
schůze 3. dubna vybrala na r. 2004 tyto výlety a exkurse:
3. července - sobota

Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří s námi hrou
i prací na zahradě oslavili Den Země.
Zvláštní dík patří firmě Pneuservis Matěj, která nám
nezištně pomohla při výměně písku v pískovištích.
Ředitelka Mateřské školy Bludov
Marie Tichá

Polsko Otmuchow výstavy (Léto květin)
odj. z Bludova v 6 hod. příj. v 19 hod. Cena 170 Kč.
U předsedkyně ZO je přihlášeno 14 osob.
28. srpna - sobota

České Budějovice (Země živitelka)
odj. z Bludova v 4 hod. příj. 21.30 hod.
Cena : 350 Kč
18. září - sobota

Litoměřice (Zahrada Čech)
odj. z Bludova v 4 hod. příj. 21 hod.
Cena : 350 Kč
2. října - sobota

Hořovice (Cibulový jarmark)
odj. z Bludova v 4 hod. příj. 21 hod.
Cena : 360 Kč
Přihlásit se 1 měsíc dopředu dát 100 Kč zálohu. Vedoucí zájezdů je
Franta Kranich. Přihlásit se můžete u p. Sokolové, nebo
p. Paťalové - Brokešové. (V případě malého zájmu se zájezd nekoná)
PROSÍM SPOLUŽÁKY, KTEŘÍ UKONČILI ZÁKLADNÍ ŠKOLU
V BLUDOVĚ V ROCE 1969 (ROČNÍK NAROZENÍ KOLEM 1954)
A MAJÍ PŘÍSTUP NA INTERNET, AŤ SE PŘIHLÁSÍ NA ADRESE
www.spoluzaci.cz
MiKi

!AKCE!

PRODEJE

v kulturním domě
červen 2004
Út
1. 6.
Út a St 15. a 16. 6.

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

17. 6.
18. 6.
21. 6.
24. 6.
28. 6.
29. 6.

KOSMETIKA
- PETRA SHILDNEROVÁ
BLUDOVSKÁ a.s., II. patro

Hynčicích pod Sušinou

Nabízí ke kosmet. ošetření léčení,
vizážistiku a poradenství zdarma.

Termín 3. – 13. srpna 2004
Cena 2.300.- Kč

Každá nová zákaznice
až 50% sleva.
PŘIJĎTE se zkrášlit před létem.

TEL.: 583 238 027,
604 932 879

POZVÁNKA
Ročník 1939 pořádá sraz na Vlčím dole
v sobotu 5. června 2004 v 15 hodin

Všechny srdečně zveme.
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Pionýrská skupina Bludov
nabízí poslední volná
místa na
letní dětský tábor v

ubytování ve zděné budově, strava
5x denně program: výlety, vycházky,
sport, soutěže, táboráky, diskotéky,
karneval, celotáborová hra, noční hry
a jiné běžné táborové činnosti.

Kulturní dům, 789 61 Bludov
tel.: 583 238 177, 736 609 734.

PRONAJMU

nebytové prostory (prodejna, sklad, garáž
- možno pronajmout i jednotlivě)
v suterénu prodejny URBAN
- SMÍŠENÉ ZBOŽÍ.
Tel.: 583 238 217.
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OBRAZOVÉ NOVINY
30. dubna - Slet čarodějnic na Vlčím dole

Foto J. Divišová

Lázně Bludov

Čtvrtek 13. května 2004 - Posvěcení základního kamene pro
novou kapli zasvěcenou Panně Marii Fatimské a požehnání
minerálního, termálního a léčivého pramene Hyacinty a Františka.

V úterý 4. 5. 2004

byl na zámku uspořádán poslední
koncert letošní koncertní sezony Kruhu přátel hudby. Mohli
jsme slyšet loutnu anglického umělce Briana Wrighta
a zpěv české pěvkyně Jarmily Chaloupkové. Všichni
z umělců, kteří v Bludově od roku 1995, kdy byla činnost
Kruhu přátel obnovena,
vystupují, oceňují zámecké
reprezentativní
prostory,
které jsou velmi vhodné
pro
pořádání
těchto
koncertů.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat
manželům
Mornsteinovým za možnost
pořádat koncerty vážné
hudby právě na zámku,
na rozdíl od jiných obcí,
které musí pořádat koncerty
ve školních třídách nebo
na úřadech. A právě
proto většina z účinkujících
téměř vždy vyslovuje přání
ještě někdy si v Bludově
znovu zahrát a zazpívat.
J. Divišová
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
Správné znění tajenky z minulého Bludovanu: „…ženské ruční práce“ „…jen dva učitelé“
Vylosována byla Marie Dostálová, která získává tyto procedury:
•
Perličková koupel - koupel ve vaně s termální perličkovou lázní o teplotě 37° C po dobu 20 min.,
kdy roštem na dně vany proudí stlačený vzduch, následuje odpočinek v zábalu 10 minut.
•
Masáž šíje – rehabilitační pracovník provádí klasickou masáž trapézových svalů.
•
Parafinový zábal – roušky namočené v teplém parafínu se přikládají na suchou kůži na danou partii po dobu
25 minut.
Výherce se může na procedury objednat přímo ve Státních léčebných lázních Bludov do konce měsíce června 2004.
Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. června 2004

V 17. století mělo rybniční hospodářství v Bludově velký rozsah. Byly zde čtyři kapří rybníky, jejichž názvy
skrývá dnešní křížovka.
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