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Datum vydání:  31. března 2005

Přerušení dodávky elektrického proudu.
SME a.s. oznamuje,  že v měsíci dubnu se budou 
provádět opravy 
stávajících trafostanic v obci Bludov a bude přerušena dodávka 
el. proudu ve dnech 11. 4.  až 18.4. 2005:

11. 4. 2005  pondělí         
7:30 – 9:30  
ulice:
8. května, Husova, Masarykova, 
Nádražní, Palackého, Tyršova
9:30 – 11:30
ulice: 
Lázeňská, Komenského,
Plk. K. Hlásného, Rudolfa 
Kordase, Dr. Březiny, Polní,
Sokolská, Stará, Školní,
Tr. A. Kašpara

12. 4. 2005 úterý           
9:30 – 11:30 
ulice:
B.Němcové ,  Čapkova, Jiráskova,
Krátká, Lázeňská, Nerudova,
Příční, Vančurova, Vitonínská,
Zahradní
11:30 – 13:30
ulice: 
J. Žižky, Komenského,
Nová Dědina, Plk. K. Hlásného,
Školní

13. 4. 2005 středa     
7:30 – 9:30
ulice:
J. Žižky, U Rybníčku, Úzká
Za Školou

9:30 – 11:30
lokalita: Vlčí Důl

11:30 – 13:30
ulice:
Bohutínská, Kroupova,
Řed. Fr. Léhara

14. 4. 2005 čtvrtek        
7:30 – 9:30
ulice:
8.května, Na Vískách, Nádražní,
Špalkova

9:30 – 11:30
ulice:
8. května, Lázeňská 

11:30 – 13:30
ulice:
Dr. Březiny

18. 4. 2005 pondělí    
7:30 – 9:30
ulice: Bludoveček
9:30 – 11:30
ulice: Družstevní, J. Žižky, K Zámečku, Na Baloně, Na Hradě, 
Úzká, V Potokách, Ztracená, Žerotínova
11:30 – 13:30
ulice: Družstevní, Hrabenovská, J. Žižky, Na Hradě, Pod Baštou, 
Ve Slévi, Za Školou

V případě potřeby kontaktujte SME a.s. na tel. čísle 583 950 206 
pan Průša.

Dne 7. března 2005 v 17.15 – 20.45 proběhlo jedenácté zasedání 
zastupitelstva obce. Přítomno bylo 14 zastupitelů, Ing. František 
Březina byl omluven. V polovině jednání opustil zasedání Jindřich 
Matěj. (V první části jednání je proto celkový součet hlasujících 14, 
ve druhé části pak 13.) Starosta obce Ing. Pavel Ston pověřil Ing. Jana 
Šaje vyhotovením zápisu, ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo 
PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. a Ing. Jana Baslera. Navržený program 
schůze schválilo zastupitelstvo všemi hlasy.

Kontrola úkolů
Starosta přednesl zprávu o plnění čtyř úkolů (studie na rekonstrukci 
prostor stávajícího zahradnictví, vyhláška o reklamních zařízeních 
v obci, nová smlouva se ZOD ohledně prodeje pozemku před 
pneuservisem, jednání s obcí Chromeč o obnovení historické 
hranice). Žádný není zcela splněn, ale na všech se pracuje, zůstávají 
v přehledu trvajících úkolů. Úkol vypracovat plán činnosti, který 
zadalo zastupitelstvo kontrolnímu a finančnímu výboru, byl splněn. 
Zastupitelstvo vzalo starostovu zprávu všemi hlasy na vědomí.

Zpráva o činnosti Rady obce Bludov
Zprávu přednesl místostarosta Ing. Jaroslav Balhar. Rada obce 
se od posledního jednání zastupitelstva sešla na čtyřech řádných 
zasedáních. Kromě některých majetkoprávních záležitostí, jež 
předložila zastupitelstvu k projednání, se zabývala následujícími 
záležitostmi. Projednala výsledek inventarizací roku 2004 a zvýšení 
nájmů v bytech na čp. 69 (bludovský mlýn). Zabývala se otázkou 
pronájmu obecních lesních pozemků. V této souvislosti se rada 
rozhodla pronajmout obecní lesní pozemky a ideální polovinu lesních 
pozemků, které jsou  v ideálním spoluvlastnictví obce Bludov a 
Ing. Karla Mornstein-Zierotina. Rada předběžně souhlasila s dalším 
prodloužením nájemní smlouvy na bludovské koupaliště s Milanou 
Jirglovou, a to do 31. 5. 2011.
  Rada vzala na vědomí ozeleňovací plán na rok 2005, schválila 3 
smlouvy o věcném břemeni a smlouvu na údržbu veřejné zeleně s OLB 
s.r.o., zabývala se změnou č. 2 územního plánu, akcí ČOV a kanalizace 
a výstavbou bytů v mateřské škole. Tam je již zpracována projektová 
dokumentace pro stavební povolení a je požádáno o dotaci. Počet bytů 
se zvedl na 17.  Dotace na jeden byt by činila 550 tis. Kč.
  Rada několikrát projednávala návrh obecního rozpočtu a předložila 
jej zastupitelstvu ke schválení. Schválila mandátní smlouvu mezi 
obcí Bludov a firmou RTS, a.s. Brno o zajištění veřejné obchodní 
soutěže na akci ČOV a kanalizace Bludov. Rada doplnila na návrh 
MO ČSSD redakční radu Bludovanu o Jiřího Krejčího, bytem Bludov, 
Plk. Karla Hlásného 858. Na návrh odboru výstavby a životního 
prostředí (OVŽP) jmenovala  rada novým členem stavební komise 
Františka Baláta, pracovníka OVŽP. Na základě doporučení sociální 
komise se rada rozhodla přidělit dva zrekonstruované byty na čp. 69.

15. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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V následné diskusi se Ing. Karel Soural dotázal, jak byly stanoveny 
nájmy v obecních bytech na čp. 69, zdá se mu, že  nejsou v porovnání 
s nájmy na Olšankách dost vysoké. Ing. Šaj vysvětlil metodiku 
stanovení nájmů s tím, že v objektu bludovského mlýna se jedná o byty 
pro sociálně slabé občany a jejich kvalita se nedá srovnávat s novými 
byty na Olšankách.
 JUDr. Josef Sedláček vyslovil nespokojenost s tím, že jeho návrhy 
na alternativní řešení nástavby bytů v mateřské školy nebyly vzaty 
v úvahu při zpracování projektové dokumentace. Starosta přislíbil, že 
variantní řešení zvýšení střechy bude zpracováno po přidělení dotace. 
Ing. Karel Janíček sdělil, že se na něho obrátil hospodář pionýrské 
organizace Ing. Petr Kuba, který je nespokojen s tím, že jim obec 
nesdělila, zda hledá prostory jako náhradu za jejich klubovnu v MŠ, 
kterou budou muset opustit. Starosta sdělil, že zatím není jisté, zda se 
byty stavět v MŠ budou, a pokud ano, bude obec hledat jiné prostory 
pro klubovnu pionýrů. David Horáček se zeptal, proč veřejná soutěž 
na dodavatele ČOV a kanalizace, kterou prováděla firma RTS Brno, 
probíhala tak, že z 12 podaných přihlášek se vylosovalo 5 a z těch se 
teprve vybíral dodavatel. Obává se, že mohla být vyloučena možná 
i vhodnější firma. Starosta odpověděl, že tento způsob byl firmou 
doporučen jako jedna ze dvou zákonných variant kvůli zjednodušenému 
a rychlejšímu průběhu. Následně zastupitelstvo zprávu rady o činnosti 
9 hlasy schválilo (1 proti, 4 se zdrželi).

Výsledek hospodaření obce za rok 2004
Hospodaření obce bude možné schválit až po auditu hospodaření obce. 
Provedení tohoto auditu je objednáno u KÚ Olomouc, audit by měl být 
proveden v průběhu měsíce března. Zastupitelstvo vzalo jednomyslně 
výsledky hospodaření obce za rok 2004 na vědomí s tím, že je bude 
schvalovat až  po provedení auditu hospodaření obce za rok 2004.

Výstavba kanalizace a ČOV – schválení úvěru
Starosta sdělil, že 15. 2. 2005 proběhlo druhé zasedání hodnotící komise 
pro výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby. Z vyhodnocení 
kriterií vyšla nejlépe firma HOCHTIEF VSB a.s. s cenou za dodávku 
díla ve výši 139 993 tis. Kč. Výběr této firmy následně potvrdila rada 
obce. Dne 17. 2. 2005 proběhla v Kulturním domě beseda spojená 
s diskusí pro nejširší veřejnost na téma Výstavba kanalizace a ČOV 
v Bludově. V současné době pokračují práce na projektové dokumentaci 
a na stavebním povolení pro kanalizační přípojky v regionech 1. a 2. 
(dle rozdělení obce podle postupu prací – viz Bludovan č.1/2005).
 Pro zdárné započetí díla je mimo jiné nutné zajistit finanční 
spoluúčast obce na financování akce. V souladu s dříve schváleným 
finančním projektem toto obec zajistí formou bankovního úvěru. 
Patnáctiprocentní spoluúčast obce činí 21 milionů Kč +  4 miliony 
Kč na „soukromé přípojky“ + 1 milion Kč rezerva (která nemusí být 
čerpána). Celková výše úvěru by tedy s čerpáním úvěru do dvou let 
činila do 26 milionů Kč. Česká spořitelna nabídla obci úvěr za velmi 
výhodných podmínek. Splatnost do 10 let od ukončení čerpání úvěru, 
zajištění úvěru „jen“ budoucími příjmy obce (ostatní banky chtějí 
zajištění formou nemovitosti) a neopakovatelnou výši úrokové sazby ve 
výši 4,3 % p.a.
 V následné diskusi se dotázal Ing. Janíček, zda bude možno úvěr 
navýšit v případě, že by nestačil na financování případných víceprací. 
Starosta odpověděl, že při jednáních o úvěru položil i tuto otázku a bylo 
mu přislíbeno, že Česká spořitelna takovému požadavku vyhoví. Ing. 
Böser připomněl, že v celkové částce 139 mil. Kč musí být i rezerva. 
Ing. Basler se dotázal na to, kdo bude dělat stavební dozor. Starosta 
odpověděl, že se jednalo se třemi firmami a jako nejvhodnější se jeví 
firma  ŠPVS Šumperk, která podala nabídku i na provozování zařízení 
v pronájmu. Stanislav Balík st. se z pléna dotázal, zda se zástupci obce 
byli podívat na referenční stavby vybrané firmy. Doporučil si zjistit 
co nejvíc informací o firmě a průběhu staveb, které firma dělala. Ing. 
Balhar poznamenal, že byla vybrána renomovaná firma RTS a.s. proto, 
aby vybrala řádného dodavatele a radní nemuseli nikde jezdit a shánět 
informace, neboť nejsou odborníci na tuto problematiku. Starosta 
přislíbil, že se pokusí zjistit referenční informace.
 V následném důležitém hlasování, které zatížilo obec na příštích 
dvanáct let úvěrem ve výši 26 milionů Kč s úrokovou sazbou 4,3 % p.a. 
podpořilo přijetí úvěru 9 zastupitelů (5 se zdrželo). Nutno podotknout, že 
ve výši úvěru 26 milionů korun (a v celkové sumě 139 milionů na celou 

akci) jsou zahrnuty i veřejné a soukromé části přípojek a kanalizace do 
Vlčího dolu. Ani jedna z těchto věcí nebyla zahrnuta v žádosti o dotace 
z EU, tak jak se o tom jednalo před rokem. (Jen veřejné části přípojek a 
Vlčí důl stojí cca 11 milionů Kč – viz jednání zastupitelstva 15. března 
2004, které by obec musela platit ze svého, nešla by na to vztáhnout 
osmdesátiprocentní dotace.)

Rozpočet 2005
Rozpočet obce na rok 2005 je navrhován jako vyrovnaný. Předpokládá 
použití zůstatku z roku 2004 ve výši 2 700 tis. Kč. Rozdíl mezi objemem 
finančních prostředků navrhovaných v návrhu rozpočtu 2005 ve výši 
104 730 tis. Kč a skutečným objemem finančních prostředků, které 
„protekly“ rozpočtem obce v roce 2004 ve výši 45 717 tis. Kč, je dán 
především tím, že se předpokládá, že se v roce 2005 postaví zhruba 
polovina akce „čistička a kanalizace“. Objem finančních prostředků 
v rozpočtu na rok 2005 bude v průběhu roku dále navyšován o přijaté 
dotace zejména o dotace do oblasti školství.
 Oproti předloženému návrhu navrhl starosta jednu úpravu. 
Vzhledem k tomu, že byla obci zpět vrácena dotace na akci V Potokách 
ve výši 400 tis. Kč a penále  ve výši 200 tis. Kč, má obec ještě k dispozici 
600 tis. Kč. Ty doporučuje rozdělit  tak, že se 300 tis. Kč dá do rezervy 
(podpůrné programy, oprava památek apod.), 150 tis. Kč  na místní 
komunikace a chodníky a 150 tis. Kč na nebytové prostory. V následné 
diskusi bylo objasněno několik dotazů zastupitelů. Kromě nejasností 
se Ing. Janíček zeptal, kdo zastupuje obec v jednáních s firmou, která 
zajišťuje autobusovou dopravu. Má zkušenost, že autobusy nejezdí 
přesně a jsou neúměrně přeplněny. Domnívá se, že by se obec měla 
ohradit proti tomuto jednání, neboť na dopravní obslužnost  finančně 
přispívá. Starosta odpověděl, že obec má finanční příspěvek stanoven 
krajským úřadem a musí ho uhradit. Jednat o tomto problému se ovšem 
může, pokud dá někdo podnět.
 Karel Bank navrhl zařadit do rozpočtu finanční částku na zavedení 
vodoinstalace do I. patra v kulturním domě pro potřeby konání plesů 
apod. PhDr. Balík navrhl nekupovat drátkovací stroj pro kulturní dům 
(není přesvědčen o účelnosti jeho nákupu) a dále upozornil na to, že 
v rozpočtu je finanční částka na výpočetní techniku v kulturním domě 
v rozpočtu ekonomicko-správního odboru a duplicitně se objevuje 
i v kapitole nebytové prostory v rozpočtu OVŽP. J. Hubáčková a 
J. Fousek z OÚ odpověděli, že částka je skutečně duplicitní. Starosta 
pak dle návrhu K. Banka a PhDr. Balíka navrhl škrtnout drátkovací stroj 
na parkety (60 tis. Kč) a přidat k tomu 15 tis. Kč (duplicitní položka), 
což představuje celkem 75 tis. Kč na vybudování zázemí kulturního 
domu pro plesy. Následně nechal hlasovat o předloženém rozpočtu vč. 
navržených změn. Nejdůležitější akt celého roku – přijetí rozpočtu – byl 
přijat všemi přítomnými hlasy.

Majetkoprávní záležitosti

a) návrh na stanovení cen pro prodej obecních pozemků
Místostarosta uvedl, že se rada obce zabývala problémem prodeje 
obecních pozemků a předkládá zastupitelstvu obce jakýsi návod, jak 
v těchto případech postupovat při stanovení cen. Po kratší diskusi, do 
níž se zapojil především Ing. Basler, PhDr. Balík, JUDr. Sedláček a 
Ing. Janíček, zastupitelstvo jednohlasně odložilo projednání tohoto 
bodu a uložilo radě tento návrh dopracovat a pojmout jej i jako návod 
pro případný nákup pozemků. Z projednávání jednoho z dalších bodů 
vyplynulo, že by součástí tohoto materiálu měl být i návrh postupu při 
placení zaměřovacích prací, vypracovaní geometrického plánu apod. 

b) směna pozemků mezi obcí Bludov a Ing. Baslerem
Místostarosta sdělil, že Ing. Basler požádal  obec o směnu pozemků. Ing. 
Basler je vlastníkem pozemků p.č. 2497/10, p.č. 2492/9, p.č. 2492/10 a 
p.č.2492/7. Má v úmyslu své pozemky scelit (jedná se o ornou půdu), 
a proto potřebuje získat do svého vlastnictví pozemek p.č. 2492/8 o 
výměře 9603 m2  a  část pozemku p.č. 2497/9  o výměře 2500 m2 , které 
jsou ve vlastnictví obce. Za tyto obecní pozemky nabízí v rámci směny 
své pozemky p.č. 2726/16 o výměře 8954 m2 (V Dolečkách) a p.č. 
2959/84 o výměře 5070 m2 (Ve Špalku). Součet ploch obou pozemků 
nabízených Ing. Baslerem činí 14024 m2, součet ploch pozemků, které 
Ing. Basler od obce chce získat, činí 12103 m2. Obec by tedy směnou 
pozemků získala o 1921 m2 více. Pozemky nabízené Ing. Baslerem jsou 
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Sedm posledních slov 
JEŽÍŠE KRISTA NA KŘÍŽI

Joseph Haydn
V SOBOTU 2. DUBNA 2005 v 16:00 hod.

ZÁMECKÁ ORANŽÉRIE Bludov

Účinkují
Janáčkovo kvarteto - Brno
Alfred Strejček - recitace

- vstupné 30,- Kč -

umístěny v atraktivnějších lokalitách s lepší bonitou půdy. Ing. Basler 
je ochoten uhradit náklady na geometrický plán, poplatky  pro vklad 
do KN, znalecké posudky i daň z převodu nemovitostí v plné výši  tj. 
i za obec a dále náklady na advokáta, pokud jej bude moci vybrat sám 
nebo ve spolupráci s obcí. Ing. Basler prohlásil, že o zmíněné obecní 
pozemky stojí proto, že mu scelí roztříštěnou pozemkovou držbu, a 
proto je ochoten nabídnout za ně i víc, než by činila adekvátní náhrada. 
Po krátké diskusi připomněl PhDr. Balík, že by Ing. Basler neměl 
hlasovat, neboť se jedná o střet zájmů. S tímto Ing. Basler souhlasil. 
Zastupitelstvo pak směnu pozemků všemi 12 hlasy (Ing. Basler 
nehlasoval) schválilo.

c) odprodej pozemku Lucii Poláškové
Místostarosta sdělil, že Lucie Polášková požádala o odprodej pozemku 
p.č. 1438/2. Tento pozemek rodina užívá a je dlouhodobě zaplocen. 
Rada obce záměr odprodat pozemek schválila, a to za cenu 35,-Kč/m2. 
Rozvinula se dlouhá  a bouřlivá diskuse o tom, za jakých podmínek 
pozemky prodávat – kdo bude hradit vytýčení pozemků, kdo bude 
hradit geometrické plány v případě rozdělení pozemků. Převažoval 
názor, že v případě, že někdo žádá o odprodej obecního pozemku, měl 
by sám hradit vytyčení hranic, byť by se jednalo o několik čtverečních 
metrů – protože on po obci něco chce. Poněvadž však nedošlo k žádné 
shodě, navrhl starosta, aby se při dnešním jednání tyto okolnosti nebraly 
v úvahu a aby byly tyto podmínky zapracovány do výše diskutovaného 
návrhu stanovení cen nákupu a prodeje pozemků. Zastupitelstvo poté 
všemi hlasy prodej pozemku L. Poláškové schválilo.

d) odprodej pozemku Františku Pőslovi
Místostarosta sdělil, že František Pősl vlastní pozemek p.č. 1421, 
dlouhodobě užíval i část pozemku obce Bludov, která byla přisloučena 
do pozemku p.č. 1421. Obnovou katastrálního operátu byla část 
obecního pozemku přisloučená do pozemku F. Pősla samostatně 
zaměřena a oparcelována – dostala parcelní číslo 1422. Vzhledem 
k tomu, že F. Pősl má pozemek zaplocen a užívá jej, je na místě mu 
pozemek odprodat, rada navrhuje cenu 35,-Kč/m2. Zastupitelstvo prodej 
12 hlasy (1 se zdržel) schválilo.

e) odprodej pozemků Ing. Josefu Ťulpíkovi - neschváleno
Místostarosta  sdělil, že Ing. Josef Ťulpík požádal o odprodej  pozemků 
p.č 2152/1, p.č. 2152/3, 2155 a 2146/3 v k.ú. Bludov, a to za účelem 
zbudování rybníka, jak o tom již zastupitelstvo několikrát jednalo. 
Starosta řekl, že obec nechala zpracovat posudek, ze kterého vyplývá, 
že odhadní cena je nižší než cena, kterou Ing. Ťulpík nabízí - tj. 
260.970,- Kč. Rozdíl ve prospěch obce je 112.230,- Kč. Dále starosta 
uvedl, že se vyskytly obavy plynoucí z vybudování rybníku. Na ty jej 
upozornil pan Blažek z tzv. chromečského mlýna, který je přítomen na 
zasedání zastupitelstva. Pan Blažek z pléna podrobně vysvětlil všechny 
technické problémy, které dle sdělení odborníků na danou problematiku 
mohou po vybudování vodního díla nastat. Zdůraznil, že přítok, který 
je ve studii navržen, nemůže stačit (srovnal to s již zaniklým malým 
rybníčkem naproti tzv. Dvořákově hospodě, který vyžadoval dle jeho 
sdělení větší přítok, než s jakým se počítá pro mnohonásobně větší 
rybník Ing. Ťulpíka), a dále upozornil na to, že pokud nebudou učiněna 
patřičná opatření, bude mít vybudování rybníků vliv na široké okolí, a 
to zejména na výšku hladiny podzemních vod. Podložím v dané lokalitě 
je totiž naplavenina štěrkopísku, která je mimořádně propustná. Jeho 
vysvětlení doplnil několika poznámkami Ing. Janíček  a několika dotazy 
Ing. Basler. Starosta pak diskusi ukončil s tím, že Ing. Ťulpík o těchto 
problémech ví a přislíbil, že je bude řešit. JUDr. Sedláček poznamenal, 
že při projektování musí být přijata taková technická opatření, aby 
obstála ve stavebním řízení popř. soudním, aby nehrozil vznik škod. 
Nicméně zastupitelstvo prodej pozemků neschválilo – 5 zastupitelů pro, 
5 proti a 3 se zdrželi.

f) žádost J. Matějíčka o snížení kupní ceny pro koupi pozemku
Místostarosta uvedl, že Jan Matějíček požádal o snížení ceny za 
pozemek, který chce od obce koupit – mezi prodejnou Jednoty u Nealka 
a svým domem. Zastupitelstvo obce na minulém zasedání schválilo 
prodej pozemku za cenu ve výši 100,-Kč/m2. J. Matějíček vzhledem 
k tomu, že obecní pozemek na vlastní náklad dlouhodobě udržoval 
(zatravnění) a že se na něm nachází septik patřící Jednotě žádá o snížení 

ceny, rada navrhuje snížit kupní cenu na  50,-Kč/m2.
PhDr. Balík naléhavě doporučil, aby se občané, jejichž žádosti o 
odkup obecních pozemků se mají řešit na zastupitelstvu obce, na tato 
jednání dostavovali (neboť oni něco požadují). Předejde se tak tomu, 
že se některé  věci vrací opakovaně k dořešení, protože s rozhodnutím 
zastupitelstva žadatel nesouhlasí. Toto doporučení podpořili i další 
zastupitelé. Zastupitelstvo poté 11 hlasy (2 se zdrželi) podpořilo snížení 
kupní ceny na 50 Kč/m2.

g) žádost M Vondrušky a M. Cehové o snížení kupní ceny pro koupi 
pozemku
Místostarosta sdělil, že podobně jako pan Matějíček požádali o snížení 
ceny i pan Vondruška a slečna Cehová. Žadatelé na vlastní náklad 
nechali zpracovat  znalecký posudek, který ocenil pozemek na 1 340 
Kč. Podle ceny stanovené zastupitelstvem by žadatelé museli zaplatit 
kupní cenu ve výši 20.700,-Kč. Slečna Cehová  z pléna potvrdila, že 
se jedná o pozemek znečištěný od bývalé skládky železného odpadu. 
Zastupitelstvo poté cenu 9 hlasy (4 se zdrželi) snížilo.

h) odprodej pozemku manželům Kunertovým
Žádost již jednou zastupitelstvo projednávalo s tím, že věc odložilo. Po 
vyjasnění některých nesrovnalostí s katastrálním úřadem již šlo v celé 
věci především o kupní cenu, kdy manželé Kunertovi navrhují 10 Kč/
m2, vzhledem k tomu, kolik peněz již investovali do dlouholeté údržby 
pozemku. Zastupitelstvo prodej všemi hlasy schválilo.

Ruzné
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2005, kterou zrušilo vyhlášku č. 2/2003, o stanovení příspěvku na 
částečnou úhradu neinvestičních nákladů místní mateřské školy a školní 
družiny. Jednalo se o uvedení obecní legislativy do souladu s platným 
školským zákonem. Z podobného důvodu byl jednohlasně schválen 
dodatek zřizovací listiny základní školy.
 Z formálních důvodů muselo být též zrušeno usnesení minulého 
zasedání 270/Z/04, neboť jeho obsah byl zajištěn jiným způsobem.
Jelikož od nového roku vstoupilo v platnost nové nařízení vlády o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, bylo nutné potvrdit 
stávající praxi dle nového předpisu. Zastupitelstvo 12 hlasy (1 se 
zdržel) potvrdilo, že odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce 
budou poskytovány ve výši 85% z maximální částky.
 V další diskusi Ing. Soural připomněl, že schodiště u školy je celou 
zimu zapadáno sněhem, kdy školník odmítá schodiště uklidit, neboť 
to nemá v pracovní náplni. Starosta přislíbil, že záležitost projedná 
s ředitelem školy. O. Böser má připomínku  k firmě, která sváží tříděné 
sklo (bílé a barevné), podle očitých svědků toto vytříděné sklo sesype 
dohromady a odváží v jednom kontejneru. Třídění je pak zbytečné. 
JUDr. Sedláček poznamenal, že na vině mohou být občané, kteří sklo 
na barevné a bílé netřídí a sypou je do obou kontejnerů netříděné.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V dubnu 2005 oslaví:

Strašil Vladimír                   8. května              70

Hroch Josef                          Jana Žižky           75

Kotraš Oldřich                      Slepá                 80

Čulík František                     Jana Žižky          80

Janíček Zdenek                     Lázeňská             81

Stančíková Božena               Lázeňská           81

Hrochová Ludmila               Tř. A.Kašpara      81

Kozáková Františka              Nová Dědina           82

Směšný Josef                      Jana Žižky          85

Březinová Božena                Řed.Fr.Léhara       86

Štodtová Františka               Lázeňská            91

Kordasová Elfrída                Lázeňská            93

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá“. 
Dne 12. dubna 2005 vzpomínáme 10. výročí
úmrtí naší milované manželky a maminky paní

Jany Holinkové
S láskou vzpomínají manžel Oldřich, syn Pavel, 
dcera Ivana s rodinami a tatínek Jan. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíš nám, tatínku, všem.

3. dubna vzpomeneme 5.výročí úmrtí našeho drahého manžela,

tatínka, dědečka, pana

Josefa Brzobohatého
S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou a maminka.

Dne 10. dubna 2005 se dožívá pan

Milan Holinka 60 let.
Pevné zdraví, veselou mysl a mnoho pěkných dnů 
v kruhu svých blízkých i mezi přáteli myslivci mu 
za všechny, kdo ho mají rádi přejí manželka,
dcera Andrea, syn Leoš a kamarádi myslivci.

 POZ VÁ NK A na duben 2005
So   26. 3. – 6. 4.   Výstava 
So       2. 4.  16:00 Koncert KPH – Oranžérie
Ne       3. 4.         16:00 Loutkové divadlo 
Po        4. 4.  17:00 Zahájení kurztu jógy 
Čt         7. 4.  19:30 Zahájení tanečních pro 
       dospělé
Pá        8. 4.  14:00 Setkání klubů důchodců 
Pá      15. 4.  15:00 Dětská diskotéka
So      16. 4.   6:00 Zájezd do Polska
Út      19. 4.  19:00 Koncert KPH - zámek
St       20. 4.  10:00 KŠ - Kocour v botách
Pá      22. 4.  17:30 Zájezd do Olomouce 
       - Figarova svatba
So     30. 4.  19:00 Zájezd do Šumperka  
       - Sluha dvou pánů
So     30. 4.   6:00 Zájezd do Polska
So     30. 4.  15:00 Pálení čarodějnic 
       - Vlčí důl

Duben 22. 4. 1935
SDH BLUDOV přeje hodně štěstí, zdraví 

bratru VLADIMÍRU STRAŠILOVI
k 70. narozeninám.

Dne 5. dubna se dožívá významného životního

jubilea 80 let pan  Oldřich Kotraš
Vše nejlepší a hodně zdraví mu přeje manželka,
syn Oldřich s rodinou, dcera Alena s rodinou, 
pravnuci Šimonek a Mareček posílají pusu.

Dne 15. dubna 2005 oslaví své 78.narozeniny 

paní Anežka Směšná
Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přejí
manžel a synové Alois a Milan s rodinami.

Vlčí důl Bludov 
Kulturní dům Bludov

Divadelní soubor Blud v tyátru
Vás zvou na

Tradiční
slet čarodějnic

Program: Show team RADIA RUBI

soutěže pro děti I DOSPĚLÉ
velký táborák a tombola
občerstvení

Sobota 30. dubna 2005 v 15:00 hodin
v areálu Vlčího dolu
- vstupné dobrovolné -
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Kulturní dům Bludov vás zve na 
výstavu dětských výtvarných prací

na téma

Velikonoce

Výstava bude otevřena

SOBOTA 26. 3. od 10 do 16 hodin
ÚTERÝ 29. 3. – PÁTEK 1. 4.  od 8 do 17 hodin

SOBOTA A NEDĚLE 2. a 3. 4. od 10 do 16 hodin
PONDĚLÍ 4. 4. – STŘEDA 6. 4. od 8 do 17 hodin

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov vás zve 
na loutkové představení pro děti a rodiče

Putování 
Jana Eskymo Welzla

LOUTKOVÁ POHÁDKA I PRO NEJMENŠÍ DĚTI 
V PODÁNÍ LOUTKOVÉHO DIVADLA ZÁBŘEH KLUBÍČKO

NEDĚLE 3. DUBNA  2005 V 16:00 HODIN

- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - 

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc
na premiéru opery W. A. Mozarta 

Figarova svatba
V pátek 22. dubna 2005
Odjezd od KD Bludov v 17.30 hodin.
Cena: vstupenka a cesta  250,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Divadla Šumperk na komedii

Sluha dvou pánů

®
Carlo Goldoni

Hrají herci Slezského divadla Opava
V sobotu 30. dubna 2005

Z commedia del´arte vycházel italský dramatik Carlo Goldoni při psaní 
komedie Sluha dvou pánů. Z původní podoby commedia del´arte 
pouze čerpal, podstatným způsobem ji změnil a obohatil o další 
postavy, převážně z lidových vrstev. Nejvýraznějšími typy jsou lakomec 
Pantalone, který má dceru na vdávání, učený(ale vlastně hloupý) 
Palmiro Palmare, který má syna na ženění, a Truffaldino (vychytralý 
sluha), jenž u Goldoniho slouží skutečně dvěma pánům. Do Benátek 
přijíždí krásná Beatrice v mužském převleku a hledá svého milého 
Florinda. Truffaldino využívá příležitosti sloužit oběma pánům a snaží se, 
seč mu síly stačí, aby se pánové o sobě navzájem nedozvěděli, protože 
potom by mu zmizel dvojí zdroj peněz. Základní zápletka je východiskem 
pro komické výstupy, komiku nejen slovní, ale zvláště situační, protože 
Truffaldino se stále více a více zamotává a dostává do nejrůznějších 
těžkostí.

Odjezd od KD Bludov v 19:00 hodin.
Cena - vstupenka a cesta 180,- Kč 

Přihlášky v KD Bludov

Divadelní hry francouzského básníka Pierra Beaumarachaise o 
sevillském lazebníku Figarovi způsobily nesmírný rozruch, protože 
v nich byl skryt prudký útok proti feudálům. Mozart s libretistou Da 
Pontem námět přepracoval. Z politické satiry se stala nesmírně 
vtipná společenská komedie, myšlenková průbojnost ovšem i zde 
z díla vyzařuje a každý současník ji porozuměl. Mozart geniálním 
zhudebněním podtrhl celé vyznění díla. Ve Figarově partu znějí 
ohlasy lidových melodií a objevuje se v něm nový burcující  tón. 
Neobyčejná výraznost, nekonvenční novost a lidovost jeho hudby 
tvoří z Figarovy svatby vyvrcholení celého dlouhého vývoje komické 
opery. Premiéra se uskutečnila ve Vídni, ale až pražské triumfální 
provedení učinilo toto dílo jednou z největších oper všech dob.

Kruh přátel hudby Bludov
Vás zve

v úterý 19. dubna 2005
v 19:00 hodin na zámek Bludov na

HOUSLOVÝ KONCERT
účinkují:

Roman Patočka (housle)
Silvie Ježková (klavír)

Program: J. S. Bach, C. Franck, T. Vitalli, C. Debussy,
J. Sibelius, L Fišer, P. de Sarasate.

- vstupné 30,- Kč -
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Katolický čtenářsko zábavní klub Svatopluk a tělocvičná jednota Orel

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Tyto vzpomínky jsem věnoval panu Janu Jáně z čp. 569, přezdívkou 
„Hojčék“, od kterého jsem od svého dětství při občasných návštěvách 
jeho stolařské dílny do své paměti ukládal jeho vzpomínky na divadla 
a hlavě „operetky“, která s Orly hrávali v Národním domě, a na orelské 
poutě na sv. Hostýn - v jeho vzpomínkách „Hostýnek“, kterých se s 
bludovskými Orly účastnil. Jako jeden z mála komunisty rozehnaných 
Orlů se dožil změny politických poměrů v r. 1989, na které celý život 
při poslouchání zahraničního rozhlasu čekal. Mohl však už jen s 
nostalgií vzpomínat na „zašlou slávu starých spolků“.
 Dne 24. února 1881 schválilo c. a k. moravské místodržitelství v 
Brně stanovy „čtenářsko-zábavného klubu Svatopluk v Bludově“. 
Stanovy obsahovaly 33 paragrafů. O poslání a účelu založení se píše v 
paragrafech 2 a 3.
 § 2 „Účel spolku jest šíření vzdělání, lásky k mateřštině a pěstování 
společenského života čtením dobrých knih a časopisů a pořádáním 
divadelních zábav.“
 §3 „Aby klub toho dosáhl, bude více politických časopisů, 
poučných a zábavných knih, které nečelí proti víře katolické, odebírati 
a časopisy jen v místnostech klubu pokud třeba veřejně předčítati, 
jakož i ušlechtilé zábavy pořádati. K tomu účelu užije se jmění klubu a 
příspěvky členů.“
 Správu klubu Svatopluk vedl sedmičlenný výbor, který volila 
valná hromada na začátku každého roku. V čele výboru stál předseda 
– pravidelně bludovský kaplan nebo později farář. Všechny funkce 
byly vykonávány bezplatně. Schválené stanovy zůstaly nezměněny 13 
let až do roku 1894. V tomto roce zaslal klub Svatopluk žádost c. a k. 
okresnímu hejtmanství v Šumperku o povolení pořídit si prapor a tento 
užívati při církevních a veřejných slavnostech. Žádosti bylo vyhověno. 
Prapor mohl být „obyčejné velikosti, zcela hedvábný, na jedné straně 
červené a na druhé straně bílé barvy, v jednom poli přišit je malebný 
obraz moravských apoštolů svatých Cyrila a Metoděje a v druhém poli 
obraz úmrtí Svatopluka, jak svým synům svázané tři pruty ku zlomení 
podává. Kolem obou obrazů je zlatý okraj. Mimoto je kolem obrazu 
Svatopluka zlatem vyšito jméno spolku – Čtenářsko-zábavný klub 
Svatopluk v Bludově s letopočtem 1894“.
 Kolik bylo zakládajících členů Svatopluka, nevíme. Zřejmě hodně. 
Byl to totiž teprve druhý spolek, který v obci vznikl. Již dva roky před 
Svatoplukem byl v obci nadučitelem Františkem Wicencem založen 
Sbor dobrovolných hasičů. Svatopluk založil kaplan František Ermis, 
o jehož působení v Bludově najdete v minulých ročnících Bludovanu 
samostatný článek. Na počátku roku 1900 měl spolek 130 členů přesto, 
že jej v roce 1897 opustilo 63 členů v čele s Rudolfem Kordasem, 
z nichž devatenáct (tři učitelé) založilo 9. září 1897 tělovýchovnou 
jednotu Sokol. Důvodem rozchodu byla žádost 63 členů Svatopluka 
zaslaná členům výboru Svatopluka, kterým odmítali rozhodnutí výboru 
vypovědět odebírání časopisu „Pozor“. Rozhodnutí dále neodebírat 
časopis Pozor výbor učinil proto, „že prý tento list k náboženství 

katolickému náboženství katolickému nepřátelské a škodlivé stanovisko 
zaujal“.
 Účetní kniha spolku zavedená 3. února 1915 poskytuje vyčerpávající 
informace o tom, že hlavním příjmem do spolkové pokladny nebyly 
členské příspěvky členů, ale rozdíl mezi příjmy a výdaji za sehraná 
divadelní představení. Toto platilo zcela určitě od založení spolku až 
do jeho rozehnání v r. 1948. S příjmem za divadla s největší určitostí 
počítal při svém založení Sokol. K hraní divadel byly, jsou a zřejmě 
budou potřebné divadelní kulisy. Členové, kteří odešli ze Svatopluka, 
se zřejmě domnívali, že mají jako bývalí členové tohoto spolku právo 
na bezúplatné používání divadelních kulis Svatopluka pro představení 
hraná Sokolem. Od listopadu 1897 do října 1898 probíhalo soudní řízení 
mezi spolkem Svatopluk a Josefem Bendou (syn bývalého starosty) a 
Antonínem Matuškou kvůli uznání vlastnického práva na divadelní 
kulisy. Výsledek sporu se dozvídáme z „Porovnání z 20. října 1898“, 
podle něhož obě strany podstoupily své nároky dp. Františku Ermisovi, 
faráři v Bludově, který je přijal a zavázal se, že žalované straně, tj. 
Josefu Bendovi a Antonínu Matuškovi zaplatí všechny výlohy a výdaje 
spojené s vedením soudní pře, a to tak, že polovinu hned a druhou během 
půlroku do rukou zástupce výše jmenovaných – p. Jana Bendy (bývalý 
starosta Bludova 1860-1879). Dále se farář zavazuje, že se vyrovná i s 
druhou stranou, tj. spolkem Svatopluk a stávajícím spolkům v Bludově 
tyto kulisy na požádání zapůjčí a za to budou spolky povinny zaplatit 
poplatek na udržování kulis v obnosu 4 zlatých rakouské měny na 
jedno představení. Po právním podpisu „Porovnání“ byli Josef Benda 
a Antonín Matuška povinni dát souhlas, aby spolku Svatopluk byla 
vrácena složená kauce na spor. Podepsaní - Jan Benda, František Ermis, 
kaplan Rudolf Ermis – předseda spolku, František Březina – jednatel 
spolku (budoucí starosta 1907-1918) se také zavázali, že žaloba bude 
zastavena. Kdo byl vítězem tohoto soudního sporu, je jednoznačné. Jako 
dík za vyhraný soudní spor o divadelní kulisy byl na mimořádné valné 
hromadě spolku konané 20. listopadu 1898 jmenován čestným členem 
klubu Svatopluk farář František Ermis.

Činnost před první světovou válkou
 Pouze z jediné dochované jednatelské zprávy za r. 1898 (starší 
dochovány nejsou) si můžeme udělat představu o akcích pořádaných 
spolkem – slavnostech, přednáškách, tanečních zábavách, koncertech 
či divadelních představeních. Kupř. 26. června 1898 pořádal spolek 
s Maticí školskou národní slavnost na oslavu 100. výročí narození 
Františka Palackého – slavnostní průvod prošel obcí a byl zakončen 
slavnostním koncertem v zahradě. 3. července se spolek zúčastnil 
slavnostního svěcení praporu dělnického spolku „Metoděj“ v 
Krumpachu (dnes část Zábřehu). 5. července oslavil spolek svátek 
moravských apoštolů Cyrila a Metoděje, dopoledne se zúčastnil 
oslavných bohoslužeb v kostele a odpoledne uspořádal zábavu pro 
členy. Spolek pořádal dne 13. ledna 1898 taneční zábavu. Nezapomnělo 
se ani na divadlo. Hra Pasačka z Lurd byla s velkým úspěchem třikrát 
opakována. Vedení spolku se snažilo působit i na politické smýšlení 
bludovských občanů – kupř. 24. ledna 1898 byla pořádána přednáška „O 
rozdílu mezi sociálním demokratismem a křesťanským socialismem“. 
Přednášel dp. František Valoušek.
 Na 17. řádné valné hromadě 29. ledna 1899 bylo rozhodnuto spojit 
se se „Vzdělávací jednotou katolických mužů a jinochů bludovských“ a 
změnit název spolku na „Katolický čtenářsko-zábavný klub Svatopluk“. 
Spojení obou spolku předcházely „námluvy“ – na utužení přátelství byly 
pořádány společné zábavy obou spolků – kupř. 12. února 1899 byla 
uspořádána velká masopustní zábava v sále krčmy (dnes dům čp. 154 
Dušana Váni). Na této zábavě byly předvedeny starobylé zvyky, jak se 
konaly na severní Moravě a děvčata a mládenci předvedli národní kroje. 
Byla podniknuta společná pouť na sv. horu u Králík v den sv. Cyrila a 
Metoděje. 9. července 1899 sehráli společné letní divadlo v přírodě, na 
kterém byly hrány dvě frašky „Damoklův meč“ a „Pan Franc“. Spojením 

Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století V. pokračování
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 Výzva občanům
 Když jsem dopsal vzpomínku na spolky Svatopluk a Orel a začal 
připravovat článek o bludovských Sokolech, napadlo mne, že by bylo 
vhodné pro budoucnost zachovat ucelenou vzpomínku na všechna 
ochotnická divadla všemi korporacemi hraná v takovém rozsahu, aby 
zapomenuto bylo co nejméně.
 Aby takováto práce vůbec mohla vzniknout – alespoň v rozsahu 
brožurky – je třeba shromáždit materiál. Chybí hlavně fotografie 
– z první republiky je jich velmi málo, z doby po roce 1945 se snad 
nějaké ještě najdou. Chybí ale i vzpomínky těch, kteří buď přímo hráli, 
nebo pomáhali s technickým zabezpečením provozu (kulisáři, maskéři, 
osvětlovači atd.). 
 Je paradoxem, že zatím chybí vzpomínky na dobu nejmladší. Po 
roce 1948 vstoupil téměř celý divadelní soubor Orla k hasičům. Dle 
vzpomínek nejstaršího hasiče pana Františka Pazoura provedl Sbor 
dobrovolných hasičů (tehdy však Požárníků) na svůj náklad rekonstrukci 
elektrických rozvodů na jevišti Národního domu přesto, že budova 
patřila MNV Bludov. Nevzpomíná si však, kdy a proč se divadelní 
soubor rozešel a která hra byla poslední. Snad Jakub Oberva.
 Prosím proto vás všechny, kteří můžete a chcete zavzpomínat či 
zapůjčit fotografie, kontaktujte mne. Stanislav Balík st., obecní kronikář

Bludov 860, tel.: 583 238 214

obou spolků přibylo asi 30 členů. Někteří z členů klubu Svatopluk, jak 
uviděli v názvu spolku slovo „katolický“, tak se lekli a k novému 
spolku nepřistoupili.

Stavba Národního domu 
Ve vzpomenuté jednatelské zprávě říká její autor: „Udělejme vše 
pro to, abychom měli svůj vlastní spolkový dům. 14. května 1900 bylo 
představenstvem obce uděleno povolení ke stavbě spolkového domu 
na pozemku, který spolek v tichosti zakoupil od Terezie Langrové. 
Její pozemek, na kterém stávala bludovská dědičná rychta, c. a k. 
okresní soud v Šumperku 13. března 1900 rozdělil na dvě poloviny. 
Jedna polovina zůstala v držení původní majitelky a druhá – stavební 
pozemek s kaplí Panny Marie a část zahrady připadla katolickému 
čtenářsko - zábavnému klubu Svatopluk. Ve vydaném stavebním 
povolení bylo též dovoleno „rozbourání dosavadní kaple Panny Marie 
a její postavení na jiném místě ve stejných rozměrech a tvaru“. Aby se 
stavba domu neprotáhla sporem o kapli (který byl očekáván), zakoupil 
farář Ermis od již zmíněné Terezie Langrové za 140 korun stavení 
místo, na kterém byla nová kaple postavena. Zabránil tak obstrukcím, 
které dle dochovaných zápisů připravoval nám již známý Jan Benda, 
který prohlašoval, že kaple je majetkem obce. Navrhoval, aby kaple 
zůstala stát na svém místě a spolkovým domem Svatopluka měla být 
obestavěna. 
 Stavba tzv. Národního domu (dnes kulturní dům) byla zadána 
staviteli Josefu Sovovi z Loštic. Výlohy na stavbu byly kryty půjčkou z 
Občanské záložny bludovské, ve které měl Svatopluk majoritní podíl. 
Cenu, za kterou byl spolkový dům postaven, dnes již zjistit nelze a 
to proto, že se zachovaly jen některé ze smluv a účtů uzavřených a 
vystavených za provedené práce. Práce zednické, tesařské, kamenické 
a štukatérské byly zadány staviteli Sovovi, práce klempířské 
Richardu Mitagovi z Loštic, pokrývačské práce provedl Dominik 
Vejmola, pokrývač z Bludova, na truhlářské práce byl vybrán Josef 
Vodička, zámečnická práce byla zadána Františku Stonovi z Bludova 
(pozdějšímu starostovi 1918-1919). Sklenářské práce fakturoval 
obchodník se sklem a porcelánem Pius Geissler z Loštic. Celková 
částka zaplacená za spolkový dům byla ohodnocena farářem Ermisem 
jako „cena mírná“.
 Kolaudační komise se sešla 23. září 1900 a konstatovala, že celá 
novostavba byla provedena vesměs dle předložených plánů až na to, že 
spolková místnost před sálem odpadla a zřídila se místnost tato vevnitř 
stavby předního domu a sice na místě, které získáno bylo odstraněním 
kaple. Slavnost svěcení spolkového domu proběhla 21. října 1900. 
Povolení ke konání této slavnosti bylo uděleno c. a k. okresnímu 
hejtmanstvím v Šumperku 16. října 1900. Totéž c. a k. okresní 
hejtmanství uděluje kat. zábavnému spolku Svatopluk v Bludově 
koncesi k provozování hostinské a nálevní živnosti s těmito právy: 1) 
dodávání pokrmu; 2) výčep piva a vína; 3) dodávání kávy, čokolády a 
čaje; 4) odbývání dovolených her. Jedinou povinností udělené koncese 
bylo dodržování živnostenských a policejních předpisů týkajících se 
provozování hostinské a nálevní živnosti a ohlášení skrze vyměření 
výdělkové daně do osmi dnů u c. a k. vrchního berního inspektora. 
Prvním hostinským byl Josef Jáně, místopředseda Svatopluka.

Tělovýchovná jednota Orel
Dne 2. února 1909 byl na valné hromadě klubu Svatopluk přijat návrh, 
aby co nejdříve ve spolku bylo zřízeno pěstování tělocviku. Za rok, na 
další valné hromadě jednatel oznamuje, že z popudu Svatopluka byl 
založen tělocvičný odbor „Orel“. První veřejné cvičení Orla proběhlo 
10. července 1910 v Rudě nad Moravou. Vůbec první veřejné cvičení 
Orla v Bludově se konalo 24. července 1910 a bylo soudobým tiskem 
považováno za druhý svátek Orlů na Severní Moravě. V týdeníku 
Severní Morava je možno se dočíst, že od založení bludovského 
Orla jsou pořádána společná divadelní představení a taneční zábavy 
se Svatoplukem. Ze zachovaných zpráv si lze odvodit, že společná 
činnost obou spolků byla úspěšná. Kromě vzpomenutých aktivit 
konal Orel i své vlastní aktivity, mezi něž počítáme každoroční veřejné 
cvičení konané vždy v červenci na zahradě Národního domu. Na tyto 
akce se sjížděly i okolní odbory Orla – např. roku 1911 přijely jednoty 
z Krumpachu, Klášterce, Rudy, Leštiny a Brníčka.

První světová válka
V době první světové války byla činnost obou spolků – Svatopluka i Orla 
– utlumena. Bylo to způsobeno tím, že členové spolků byli odvedeni do 
armády. Od valné hromady Svatopluka konané 3. července 1915 byla 
zavedena účetní kniha. Z knihy lze vyčíst , že spolek měl v tomto roce 
60 členů, z nichž 28 bylo odvedeno a 2 byli v Americe. Kniha podává 
informaci o zaměstnání členů a o výši členského příspěvku – v roce 
1915 činil 2 koruny rakouské měny. Celkové příjmy za tento rok činily 
2203 korun 80 haléřů a vydání 2081 K 29 hal. Ve válečných letech byl 
největším příjmem do spolkové pokladny poplatek za ubytování vojska. 
Novým nájemcem hostince se v roce 1916 stal Rudolf Jáně, který byl 
také varhaníkem v kostele. Byl to syn prvního hostinského z r. 1900. 
Hostinským však 
dlouho nebyl, 
9. července 1917 
narukoval na vojnu. 
Varhaníkem se stal 
ředitel měšťanky 
František Léhar. 
Rudolf Jáně se 
z války vrátil 
6. listopadu 1917, 
ujal se již pouze 
varhanictví, kde se 
střídal s F: Léharem. 
Hostinskou živnost 
v Národním domě 
si od Svatopluka 
pronajal Rudolf 
Šimek, který zde 
„hospodařil“ do 
jara roku 1930, kdy 
dostal výpověď za to, 
že se málo věnoval 
spolkovým věcem. 
Bylo mu dáno za 
vinu, že málo větral 
a v sále musela 
být po čtyřech letech vyměněna podlaha napadená „hubání“. Rudolf 
Šimek si vystavěl v Sedláčkově zahradě budovu pro živnost řeznickou 
a hostinskou se šesti pokoji, které pronajímal lázeňským hostům. 
Novým nájemcem hostince v Národním domě se stal Jeník Konečný, 
horlivý herec, zpěvák a náčelník Orla, který bylo odtud vypuzen 
(vyhnán) 5. října 1949 - dochoval se protokol, ve kterém předává inventář
hostince včetně dvou „plivátek“ (pro mladší – byly to smaltované
misky uložené na podlaze, do kterých hosté plivali své sliny).
  (Pokračování příště)

Stanislav Balík st., obecní kronikář
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 V úterý 1. března 2005 bylo v bludovských lázních otevřeno nové 
zmodernizované léčebné centrum. Opravou prošly místnosti na koupele, 
elektroterapii, zábaly a masáže, byly pořízeny nové přístroje na elektroléčbu a vodní 
masáže.
 Slavnostní odpoledne zahájil primář bludovských lázní MUDr. Jiří Riedl. 
Přivítal řadu významných hostů a většina z nich promluvila v uvítacím ceremoniálu. 
Vedle arcibiskupa Jana Graubnera to byli zástupci Fatimského apoštolátu, národní 
prezident FA v ČR Mgr. Pavel Dokládal, členka světové rady FA Ing. Hana 
Frančáková a Ing. Mgr. Arsen Kostanjan za FA Koclířov. Dále 1. náměstek 
hejtmana olomouckého kraje Ing. Pavel Horák, vedoucí katedry FTK UP prof. 
MUDr. Jaroslav Opavský, CSc, ředitel VZP Šumperk Ing. Rostislav Pumprla, ředitel 
lázní Karlova Studánka prim. MUDr. Jan Vrabec a doc. Mgr. Jindřich Štreit ze 
Slezské univerzity Opava.
 Nové léčebné centrum symbolicky otevřel přestřižením pásky  olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner. Arcibiskup Jan Graubner v květnu loňského roku posvětil 
v lázních v Bludově základní kámen pro novou kapli zasvěcenou Panně Marii 
Fatimské a zároveň posvětil zdejší minerální, termální a léčivý pramen, který 
nese jméno Hyacinta a František.
 Protože bludovské lázně se vedle respiračních onemocnění, nemocí pohybového 
ústrojí a ledvin specializují hlavně na léčbu dětské obezity, nemohl chybět mezi 
hosty také přední český odborník dietolog, prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. 
 Rajko Doleček se proslavil hlavně svým postojem k nezdravému stravování. 
Celý svůj profesní život zasvětil vedle řady dalších problémů jakými je osteoporóza, 
endokrinologie stáří a výzkum léčiv hlavně problematice obezity. Stál u zrodu 
zdravotnických seriálů /Nebezpečný svět kalorií, Tajemný svět hormonů a Nemoci 
civilizace, moderoval pořad pro seniory /Dejte léta životu/ a napsal řadu odborných 
zdravotnických publikací i řadu knih, kterými reagoval na konflikt v bývalé 
Jugoslávii, psal i beletrii / o pobytu v USA a práci pro UNRRA/.  V současné době 
spolupracuje s bludovskými lázněmi na diagnostice a metodách léčby obezity.
 Celé slavnostní odpoledne obohatil svou mistrovskou hrou na kytaru profesor 
Štěpán Rak, světový kytarový virtuóz, skladatel, profesor pražské AMU. 
 Hosté si pak mohli prohlédnout nejen nové léčebné centrum, ale i ostatní 
prostory určené pro rehabilitační a očistné procedury. Nové léčebné centrum 
poskytne větší pohodlí a zlepšení služeb pro všechny klienty bludovských  lázní.

Mgr. Jarmila Divišová

Nové léčebné centrum v bludovských lázních

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

Nejdůležitějším okamžikem je vždy ten, který právě probíhá. 
Nejpotřebnějším činem je vždy láska.    

J.ECKHART

Jarní akce na čerpací stanici Bludov

Vážení spoluobčané – motoristé!
Přijeďte si natankovat do svého „plechového miláčka“ kvalitní 
palivo dodávané firmou OMV.
Vystřihněte si přiložený kupon, přijeďte natankovat a při osmém 
tankování obdržíte pozornost ve formě piva  
nebo 1 litru paliva zdarma!

Přijeďte si pro kvalitu OMV 
za jarní ceny k Ambo Oil !

těšíme se na Vás – pracovníci ČS PHM Ambo Oil Bludov!

AMBO OIL Bludov
Po - Ne 6,00 -20,00

20 lt 20 lt

20 lt 20 lt

20 lt 20 lt

1 lt 2 ks pivo 

zdarma zdarma

DIVIŠ
AUTOŠKOLA

BLUDOV
9. dubna 2005
v 9:00 hodin.
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Kdysi dávno jsem tento název použil v jakémsi článku (také o přírodě) 
a teď jsem si na něj vzpomněl. Vzpomněl, protože jde o obdobný 
případ jako tehdy. I tehdy šlo o určitý případ, kdy havarovalo myšlení.  
O případ zásahu do přírody. V naší státní hymně je verš o zemském 
ráji, o borech hučících na skalinách. A tak teď přemýšlím, jestli tohle 
bude v budoucnu také platit o obci Bludov. Jako udeřený mokrým 
hadrem jsem byl jednoho rána, když jsem procházel Bludovem. To, 
co jsem spatřil, by se dalo nazvat dírou v krajině. V jedné bludovské 
lokalitě, tam, kde kdysi rostly krásné a mohutné břízy, nebylo nic. 
Jenom žalující díra v krajině. Břízy se  prostě  přes noc vypařily. Jen 
žalující pařezy po nich zbyly. Tři krásné břízy. Jak dlouho roste takový 
strom, co všechno musí zakusit, než vyroste do takové mohutnosti. A 
pak přijde někdo, kdo zatne sekeru,zařízne pilu a je konec. Za temné 
noci spáchá takový čin,aby ho snad někdo neuviděl. Ptám se:“proč to 
vlastně udělal, proč s tím možná zatěžoval obecní zastupitelstvo, které 
jistě musí tohle schválit. Nebo to snad bylo načerno?“ Copak na obci 
nemají teď dosti práce s výstavbou kanalizace? Proč někomu vadily 
ty krásné stromy, které tak krásně šumí ve větru, poskytují stín za 
rozpálených letních dní. A jak krásné jsou v krajině. A jsou krásné 
i za všech ročních období. Na jaře, když se jasně zelené lístky 
objevují na větvích, aby skryly hnízda plachých ptáků. Nebo na 

HAVÁRIE MYŠLENÍ podzim, kdy se kraj  připravuje na zimu a stromy, včetně bříz shazují 
své listí; a v zimě pak do kraje trčí holé větve stromů. I tohle má své 
kouzlo.  Kdy už si konečně uvědomíme, že nejsme pány přírody, kdy 
si uvědomíme, že jsme jenom a pouze jenom součást přírody a 
nemůžeme se z ní jakkoli vyčleňovat. Ono nestačí, když někde něco 
vykácíme, tak honem někde něco vysadíme. A vysadíme to tam, kde 
se to nám, nám pánům tvorstva, pánům veškeré přírody zrovna hodí. 
A kde to chceme zrovna mít. Musíme si uvědomit, že příroda má jakýsi 
řád, který nemůžeme porušovat. Protože příroda stále ještě dokáže 
zničit přírodní druhy, které narušují ten řád. Ten přírodní pořádek.  
Nesmíme se dívat jenom na to, co je nám zrovna teď ku prospěchu.
Je potřeba se podívat dál, dál, kupředu. Dál do budoucna; nedívat 
se jenom na špičku našeho pyšného nosu. Ony totiž i po nás tu 
budou další generace, které budou chtít žít v pěkné přírodě, a tak jim 
to nemůžeme takhle ničit. Nemůžeme a ani nesmíme. Nemůžeme si 
dovolit přetvářet přírodu k obrazu svému. Ono totiž tohle přetváření 
a “modelování“ krajiny se nám může jednou škaredě vymstít. A někde 
se nám už i vymstívá.  Někdo nad tím mávne rukou. No, jeden strom 
sem, druhý strom tam, hlavně když mi nebude padat listí na mou 
zahrádku a ti zpropadení ptáci mi nebudou řvát do oken, když se mi 
zrovna chce ještě po ránu si přispat. Zamysleme se ale nad tím vším,
jak přírodě ubližujeme; zamysleme se a na chvíli se zastavme. Dokud 
je ještě čas, dokud ještě není pozdě.   Jan Všímavý

Komu nikdy nekřupal do nohama vymrzlý sníh na pěšině osvětlené 
bledým svitem hvězd, vinoucí se temným koridorem stromů, 
zatímco scházel modravou nocí k chatě ukryté v lesích; kdo nikdy 
nevydechoval chomáče páry do rytmu svých kroků, když se 
udýchaný bořil do sněhu, ten nemůže vědět, o čem mluvím. Kdo 
nikdy nezkusil přežít odříznutý v divočině, pít čaj z rozpuštěného 
sněhu a jíst jen to, co si donesl na zádech, ten si ani nepředstaví, 
jaké to je. Kdo se nikdy nebrodil po pás vysokými závějemi 
a nepropadal se tak hluboko do sněhu, že se musel chytat stromů, 
aby dokázal pokračovat; kdo nikdy nezažil tu radost, když se mu 
nakonec zpod spoust sněhu podařilo vyhrabat kýženou studánku, 
ten nikdy nepochopí, co to znamená. Kdo nikdy nezvládl 
několikakilometrovou cestu na běžkách, s těžkým batohem, 
z Rejvízu až do Jeseníku, včetně serpentinového sjezdu po 
uježděném sněhu na prudké cestě, na které auta bez řetězů nemají 
nárok, ten si jen myslí, že umí běžkovat. Kdo nikdy nepostavil 
ve sněhu záhrab, nevystlal ho jehličím, nepřekryl plachtou 
a nezaházel sněhem, aby se do něj potom jak housenka vsoukal 
úzkým otvorem a strávil v něm noc spánkem spravedlivých, 
v křišťálově čistém vzduchu, a přesto v teple, protože mráz zůstal 
na druhé straně sněhového valu, ten neví, jak moc se člověku 

Bóchačská chata

může nechtít vylézt ze 
spacáku. Kdo se nikdy 
nesmál s partou dobrých 
kamarádů, daleko od 
vesnice či města, od lidí, 
a přece nikdy osamělý, 
nýbrž  obklopený 
smíchem, ten ani netuší, 
co to znamená, když se 
řekne „chata bóchačů 
z 2. oddílu Bludovit, 
skautů z Bludova“. 
Patříš k těm, kdo netuší, 
a štve tě to? 
Přijď to někdy zkusit! 

Jaroslav Petřík 
-  Australan
vůdce 2. oddílu
Bludovit

bludovští skauti před odjezdem z chaty

Noc ve sněhovém záhrabu patří jistě k velkým zážitkům 
– tři bludovští roveři

Cestou domů

Na jednom z vrcholů



Bludovan 3/2005

Bludovan 10

Aby bylo zdravé ...
 V naší mateřské škole probíhá cvičení rodičů s dětmi. Hlavním cílem je systematicky rozvíjet pohybové dovednosti dětí útlého věku ve 
spolupráci s jejich rodiči a podporovat kladný vztah k pohybu. Společné cvičení s vlastním dítětem je prospěšné jak pro dítě, tak  pro rodiče 
- upevňuje se jejich vzájemná citová vazba. Protože dítě nedokáže udržet pozornost delší dobu, skládá se cvičení z krátkých motivačních činností 
a z mnoha drobných her, kde není poražených, všichni jsou vítězové, kteří se hry zúčastní. Přítomnost rodičů umožňuje různé varianty pohybu 
s dětmi od tří do pěti let.
 Při  cvičení využívám novou formu tělesné výchovy, kterou je psychomotorika. Jejím cílem je prožívání radosti z pohybu, ze hry, z tělesných 
cvičení. Je formou aktivního odpočinku, rozvíjí rovnoměrně psychickou, fyzickou i společenskou stránkou každého člověka ve všech věkových 
kategoriích. Psychomotoriku lze využít při poruchách psaní, čtení, počítání ap., s její pomocí je možné odstraňovat strachové zábrany i fobie. Její 
podstatou je získávat co nejvíce zkušeností o sobě samém, o svém těle i o světě kolem nás.
 Tak si pojďme chvíli hrát, i když budeme mít na mysli vážnou věc - zdraví svých dětí. Učitelka A. Štolcová.

 Když nám vůdce našeho oddílu br. Australan řekl, že má být 
26. února 2005 přednáška Mgr. Martina Pulce z Úřadu pro 
dokumentaci a vyšetřování zločinu komunismu, čekali jsme přeplněný 
hlavní sál Kulturního domu. Téma přednášky bylo sice složité, ale 
o naší minulosti a o zdejším bývalém režimu a jeho podpůrných 
složkách se nejvíce dozvíme právě z přednášek takových lidí, jako je 
Martin Pulec. Hlavní sál sice plný nebyl, ale málo nás rozhodně taky 
nebylo. Přednáška byla sice plná faktů, ale i přesto velmi zajímavá. Ti, 
kdo se nezúčastnili, mají čeho litovat.
 Vyšetřovací metody StB. Metody v tom nejhorším slova smyslu. 
Od cynické rafinovanosti, až po hrůzné mučení. V úvodní části 
přednášky jsme se pozastavili nad tím, jak StB získávala své agenty. 
Z velké části k tomu použila síť vytvořenou již dříve gestapem. 
Těmto lidem dávala dvě volby. „Buď se staneš agentem, nebo 
řekneme o tvé gestapácké minulosti.“ A tímto si StB držela část 
svých agentů v šachu. Stejně tak využívala nějakých prohřešků nebo 
fiktivních zločinů proti obyčejným lidem. „Buď půjdeš, nebo povíme.“ 
Tímto způsobem vznikla obrovská síť donašečů. Ti podávali velké 
množství informací, ať už pravdivých či nepravdivých.
 Při vyslýchání se používalo různých forem výhružek, nejčastěji 
ve spojitosti s rodinou. Dalším způsobem, jak získat informace nebo 
přiznání, bylo hrubé násilí. Stylů bylo opravdu hodně. Později byly 
vymyšleny takové, aby na vyslýchaném nezůstávaly žádné stopy 
fyzického násilí. Mezi takové patřilo například bití vězně hadicí, který 
byl omotán mokrým hadrem.
 V druhé teoretické části přednášející uváděl příklady pokusů o 
přechod hranic, ať už zdařených či nezdařených, které doplňoval 
velkou spoustou faktů. Několik typů pokusů bylo velmi účinných. 
Třeba projetí státní hranice nákladním autem obloženým a 
oplechovaným různými kovovými pláty tak, aby proniklo skrz drátěný 
plot. Tato auta byla vepředu opatřena radlicí, která měla plot rozrazit. 
Ani tento způsob však nebyl stoprocentní.
 K těm nezdařeným patřily případy, kdy si skupina najala 
průvodce. Oním průvodcem byl ovšem nastrčený agent. Ten skupinu 
zavedl pod palbu slepými náboji, kterou „nepřežil“, nebo ji  nechal 
přejít falešnou státní hranici, která byla od té opravdové vzdálena 

asi půl kilometru. První způsob zavedl odvážlivce přímo do rukou 
StB, druhý byl však ještě rafinovanější. Po přejití falešné hranice se 
skupina dostala na stejně falešnou německou strážnici, kde byl zase 
nějaký falešný agent CIA. (Představoval jej zase pracovník StB.) Ten 
jednotlivě z každého vytáhl všechny informace o lidech, kteří byli proti 
režimu nebo nějak jinak pomáhali. A to vše lidé sdělili rádi, protože 
si mysleli, že mluví opravdu s agentem CIA. Opak byl pravdou… Po 
skončení dotazování byla skupinka při převozu fingovaně přepadena 
a odvedena zpět na území Československa. Poté zase pokračovala ve 
vyšetřování StB, tentokrát už bez převleku.
 Poslední hodina přednášky byla věnována promítání 
dokumentárních a propagačních filmů. V dokumentárním filmu bylo 
dobře vidět, z čeho se hranice skládala. Byl to signalizační plot, poté 
pásmo uhrabané zeminy, občas také plot elektrický a poslední plot se 
spoustou ostnatého drátu. V okolí možného průniku byli rozestavěni 
oceloví ježci, kteří měli zabránit v průniku velkých vozidel. Dokument 
také zachycoval „balení“ státní hranice po sametové revoluci. 
Přednáška nám v mnohém otevřela oči a už se těšíme na další 
v příštím roce, opět při smutném výročí Vítězného února. Skauti se 
totiž řídí mj. světluškovským heslem: „Pamatuj!“.

Jan Juránek – Hanes, 
Jakub Straka – Špalek

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Pohraniční stráž a metody vyšetřování StB
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A d v o k á t n í  k a n c e l á ř
Kouřil & Pešáková

  Zaměření:
– právo občanské, rodinné a pracovní
– vymáhání pohledávek
– obchodní závazkové vztahy
– právo obchodních společností a družstev
– právo cenných papírů a právo směnečné
– konkursy a likvidace obchodních společností
– právo trestní

Šumperk, Kozinova 2, PSČ 787 01
Tel: 583 212 715, 583 212 717

Fax: 583 212 727

RŮZNÉ

Duben 2005

PRODEJE  
v kulturním domě

Út a St 12. a 13. 4. – levný textil 
Pá 22. 4.

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče do

ZOO Jihlava

Brněnská přehrada-parník 

Sobota 7. května 2005
odjezd v 6:30 hod. od kulturního domu

děti a důchodci 300,- Kč
dospělí 350,- Kč

Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 
(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Prodám
stavební pozemek o výměře 

1.201 m2 v Bludově, 
ulice Za Školou.

Klidné a krásné prostředí, inženýrské 
sítě včetně plynu, blízko škola, obchod, 

autobusová zastávka.

 Snímek z KN na adrese
http://sweb.cz/t.hrach

cena 360,- Kč/m2

/při rychlém jednání možná sleva/
tel. 731 081 095

 e-mail.: t.hrach@seznam.cz

Pionýrská skupina Bludov 
pořádá letní dětský tábor

Hynčice pod Sušinou 2005
od 1. do 11. července 2005

pro děti od 6 do 15 let, 
ubytování ve zděné budově, 

strava 5x denně
cena 2300.- Kč

přihlášky v Kulturním domě Bludov, 
tel. 583238177 v

  3.4.2005 14:30 hod. Aquila aerobic mistroství ČR 200 - 250,- Kč
  8.4.2005 20:00 hod. Robert Plant rockový koncert 800 - 900,- Kč
16.4.2005 20:00 hod. Queen+Rodges rockový koncert 1100 - 2200,- Kč
20.4.2005 20:00 hod. Luciani Pavarotti 750 - 10000,- Kč
21.4.2005 20:00 hod. Arakain a hosté rockový koncert 250 - 300,- Kč
28.4.2005 19:00 hod. Holiday on Ice-Hollywood 290 - 1300,- Kč
29.4.2005 19:00 hod. Holiday on Ice-Hollywood 290 - 1300,- Kč
30.4.2005 15:00 hod. Holiday on Ice-Hollywood 290 - 1300,- Kč
30.4.2005 19:00 hod. Holiday on Ice-Hollywood 290 - 1300,- Kč

Sazka Aréna Praha - Přehled akcí

Vstupenky lze zakoupit v cukrárně u kostela, nebo objednat na internetu
www.sazkaticket.cz a zaplatit v cukrárně.

PRODÁM
svářečku
(triodina)

Tel.: 736 111 837

Kulturní dům Bludov
nabízí volná místa na zájezdy do Polska

KLODZKO
Sobota  16. dubna  2005 
Sobota  30. dubna  2005
Úterý  10. května  2005
Sobota  14. května  2005

Odjezdy od KD Bludov v 6:00 hodin
Cena 120,- Kč

Přihlášky v Kulturním domě Bludov
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Ludmila Kubíčková, úvěrový poradce
Expozitura OÚ Postřelmov
Středa 15:00 – 17:00 hod.

Expozitura Zábřeh, Valová 2
Pondělí 13:00-17:00, Čtvrtek 9:00-12:00 hod.

Informace na tel. 606 645280

Pondělí 
∙ Kosmetika, masáže
∙ Hudební škola – klavír, flétna
∙ Jazyková škola – němčina
∙ Billiard club
∙ Zkouška skupiny Break complex
∙ Zkouška skupiny – Barbaři

Úterý 
∙ Kosmetika, masáže
∙ Pedikura
∙ Hudební škola –  flétna, kytara 
∙ Billiard club
∙ Zkouška skupiny Páni z Bludova
∙ Zkouška dětského divadelního 
  souboru
∙ Zkouška divadelního souboru 
  Blud v tyátru

Středa  
∙ Kosmetika, masáže
∙ Hudební škola –  klavír, flétna
∙ Billiard club 
∙ Šachový kroužek pro děti
∙ Zkouška dechové hudby 
  Bludověnka

Čtvrtek 
∙ Kosmetika, masáže
∙ Hudební škola –  klavír, kerbort
∙ Chovatelský kroužek pro děti
∙ Pěvecký kroužek pro děti
∙ Billiard club
∙ Zkouška skupiny Break complex
∙ Zkouška skupiny Páni z Bludova
∙ Zkouška skupiny – Barbaři

Pátek  
∙ Billiard club
∙ Domino

Sobota  
∙ Billiard club
∙ Domino

Neděle  
∙ Rybářský kroužek pro děti
∙ Zkouška hudební skupiny
∙ Billiard club

Přehled pravidelné 
činnosti v Kulturním 
domě Bludov - 2005

HRAD SOVINEC
NA MORAVSKÉ VESELICI VÍTÁNÍ JARA

16. a 17. dubna
Říkadla, tradice, písničky, tanec, folklór a lidová řemesla

• Pouliční divadélko Víti Marčíka Teatr 
• kejklíř a žonglér Tomáš Křupala
• folklórní soubor Markovice
• šermířské skupiny M.C.E. a Šejdíři
• lidové a národní písničky skupiny Rabuša
• vynášení smrti, zdobení perníčků, výroba svíček
• doprovodný program pro děti

PO OBA DNY HRAD OTEVŘEN OD  9:00 - 19:00 HOD.
Bližší informace na tel. číslech: 777 205 029; 554 295 113
e-mail : sovinec.purkrabi@volny.cz           www.sovinec.cz
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Farní knihovna nabízí
Dokonalá svoboda: Maria Calasanz Ziescheová

Poutník: Maria Calasanz Ziescheová

Prázdné ruce: Maria Calasanz Ziescheová

a dalších sedm knih od této autorky,
která píše hlavně životopisné romány.
                                                                                           J.M
 

 Letošní, na sníh tak bohaté zimy,  využili členové sportovního 
klubu PERPO - SOKOL Bludov k uspořádání tradičního závodu 
v běhu na lyžích, v pořadí 9. ročníku.
 Závod se konal 20. února 2005 v okolí bludovského koupaliště. 
Na krásně upravených tratích v délkách 1,2; 2 a 6,5 km se závodu 
zúčastnilo 52 lyžařských nadšenců. Součástí závodu bylo i předvedení 
dobového lyžařského vybavení. Potěšitelné bylo umístění bludovských 
závodníků a to: Pavel Vošický na 5. místě a František Čmakal na 
9. místě v hlavní kategorii. Sportovní klub PERPO děkuje vedení 
hotelu “Vlčí důl” za podporu této akce. Současně děkuje TJ Sokolu 
Hrabenov za úpravu tratí. Podrobné výsledky a zprávu o činnosti klubu 
na internetové adrese - mail: perpo@seznam.cz

František Polách

PERPO - SOKOL BLUDOV

Jedna z vítězek - žákyň.
Ukázka dobové výbavy.

Účastníci kategorie veteránů.
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Aerobic na každý den
Pozor, jedna hodina navíc!!!

Zveme ženy a dívky

Maškarní ples – 5. 2. 2005 a Maškarní karneval -  27. 2. 2005
Foto: J. Divišová

• Pondělí od 19:00  do 20:00 hod. -  aerobic 
  pro všechny věkové kategorie

• Středa od 18:00 do 19:00 hod. - ženy staršího věku, 
  ale i ty, které mají rády kalanetiku a strečink

• Středa od 19:00 do 20:00 hod. – aerobic
  /otevíráme novou hodinu aerobicu pro všechny, 
  které mají rády pohyb – cvičitelka Petra Kotrlá/

• Čtvrtek od 19:00 do 20:00 hod. – aerobic 
  pro všechny věkové kategorie

S sebou dobrou náladu, pití, podložku,
vstup 10.- Kč

Do sokolovny Bludov vás zvou cvičitelky
 Alena Fazorová a Petra Kotrlá

NENÍ CVIČENÍ JAKO CVIČENÍ, a proto Vás 
zvu na AREOBIC a to každé

Pondělí 18:30 - 20:00
(nízký a vysoký areobik-low+high, posilování)

Čtvrtek 18:30 - 20:00
(step areobik-areobik se stupínky, posilování)

a kam? 
Do přízemí mateřské školky v Bludově 

a co sebou? 
Pití, podložku, ručník a úsměv na rtech

VSTUP 15,- Kč
Vaše cvičitelka areobiku III. a II. třídy /ČASPV.ACI/

Ludmila Maturová

SPORTOVNÍ OZVĚNY

Billiard club Bludov 

V sobotu 12. února proběhl turnaj Bludov cup. 
Do bojů o vítězství se zapojilo 12 hráčů. Po 
deseti hodinách hry turnaj poprvé vyhrál Martin 
Heděnec. Stal se už šestým vítězem v osmileté 
historii Bludov cupu.
1. M.Heděnec, 2. J. Komenda, 3. A.Bauerová,
T.Komenda, 5. M.Hroch, P.Vála, 7. J.Kulil, J.Kubíček

POŘADÍ:
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Tajenky skrývají pomístní názvosloví v bludovském nářečí.
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Správné znění tajenky z Bludovanu 2/2005 zní:  „čestným občanem“
Vylosována byla L. Strouhalová, Lázeňská, Bludov, která získává tričko obecního úřadu.
Výherkyně si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. dubna 2005.


