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Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
zasedání konaném dne 19.12.2005 
vyhlášení výběrového řízení na podpory 
z Podpůrných programů obce Bludov na 
rok 2006.
  Zájemci mohou požádat o poskytnutí 
podpory na tyto účely:

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

B) Podpora výsadby zeleně a ochrana 
životního prostředí

1. Výsadba ovocných sadů:
Podporována bude výsadba 
vysokokmenných ovocných stromů ve 
volné krajině (obnova bývalých sadů, 
zakládání nových sadů na vlastních 
i pronajatých pozemcích kromě 
domovních zahrad).
Forma podpory:
Úhrada až 100% ceny sadbového 
materiálu a příspěvek na náklady spojené 
s výsadbou do 100,-Kč za strom.
2.  Ochrana životního prostředí :
Podporováno bude provádění prevence.
Forma podpory :
Úhrada až do 50% nákladů na provádění 
prevence.

C) Podpora rozvoje sportu
Podporována bude činnost sportovních 
spolků částečnou úhradou nákladů na 
trenéry a provozní náklady.

Forma podpory:
Dotace na odměny pro trenéry mládeže 
do 80% celkové výše.
Příspěvek na investiční akce.
Příspěvek na úhradu provozních nákladů 
sportovních spolků do 50% celkové výše.

D) Podpora architektonického vzhledu 
obce
Stavební činnost v ochranném pásmu 
kulturních památek „Horní konec“ a 
opravy památek i mimo ochranné pásmo.
Forma podpory:
Příspěvek do výše 100% zvýšených 
výdajů vyvolaných požadavky státní 
památkové péče.

E) Podpora kulturní a spolkové činnosti
Podporováno bude uskutečnění akcí 
směřujících k naplnění programů spolku.
Forma podpory:
Příspěvek do 70% nákladů.

F) Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů 
obce podle kritérií stanovených sociální 
komisí při radě obce Bludova.
Forma podpory:
Příspěvek nebo bezúročná půjčka.
Postup při podávání žádostí:
Kdo může žádat:
a) občan trvale žijící v Bludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově 
 nebo právnická osoba jejíž organizační 
 složka má sídlo v Bludově
c) vlastník nemovitosti v k.ú. Bludov
Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na formulář schváleném radou obce, 
který bude k dispozici na obecním úřadě, 

přičemž pověřený pracovník obecního 
úřadu žadateli poradí, jak formulář 
vyplnit. Formulář je k dispozici i na 
www.bludov.cz
Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2) Popis projektu, na který je žádána 
 podpora
3) Položkový rozpočet projektu
4) Způsob zajištění vlastního podílu 
 žadatele na realizaci projektu
5) Kdo a kdy bude projekt realizovat
6) Podpis žadatele (statutárního orgánu 
 – jde-li o právnickou osobu) 
 s prohlášením, že všechny uvedené 
 údaje jsou pravdivé
7)  Žadatel o podporu z dotačního titulu 
 A,C,E k žádosti přiloží stručnou 
 výroční zprávu o činnosti za 
 předcházející kalendářní rok, která 
 bude obsahovat především :
- název, právní formu, sídlo, IČ, popř. 
 číslo účtu žadatele
- počet členů k poslednímu dni 
 předcházejícího roku
- složení orgánů spolku
- přehled hospodaření v předcházejícím 
 kalendářním roce – oblast příjmů 
 rozdělit na členské příspěvky, dary,
 státní dotace, dotace a příspěvky
 od obce, příjem z akcí a ostatní
 příjmy – oblast výdajů rozdělit na
 odvod členských příspěvků, investice,
 opravy vybavení, inventář, režie, 
 hlavní činnost
- popis činnosti určené pro své členy 
 v minulém kalendářním roce
- popis činnosti určené pro veřejnost 
 v minulém kalendářním roce

Vyhlášení výběrového řízení  na poskytnutí podpor 
z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006

Redakce Bludovanu vyhověla 
přání čtenářů a od tohoto čísla 

zvětšila písmo.



Bludovan 2

Bludovan 1/2006

Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost 

splňující formální a obsahové náležitosti 
k projednání a posouzení příslušné
komisi rady obce, a to:
A) Komisi sociální - dotační titul F
B) Komisi školské, kulturní, mládeže 
 a sportu -  dotační titul A, C, E
C) Komisi životního prostředí – dotační
 titul B
D) Komisi stavební – dotační titul D
Rozhodnutí o žádosti:
 Žádosti lze podat do 20. 2. 2006 
do 16.00 hodin na Obecním úřadě 
v Bludově.
 Všechny včas podané žádosti 
předloží rada obce se svým stanoviskem 
i se stanoviskem příslušné komise 
k rozhodnutí zastupitelstvu obce. 
Zastupitelstvo obce tyto žádosti 

hromadně projedná na svém nejbližším 
zasedání a rozhodne tak, že vyčerpá 
nejvýše 80% částky určené rozpočtem 
obce na podpůrné programy.
 O použití zbývající částky nevyčerpané 
zastupitelstvem obce rozhoduje rada obce.
Žádostem podaným po stanovené 
lhůtě je oprávněna rada obce vyhovět 
v případech, kdy žadatel podal žádost 
později z omluvitelných důvodů.
 Poskytnutí podpory může být 
podmíněno. Na poskytnutí podpory není
právní nárok. Podpory se zásadně 
přiznávají na budoucí projekty. Na 
projekty již realizované lze přispět
jen výjimečně z důvodů zvláštního
zřetele hodných.
 O poskytnutí podpory se sepíše
se žadatelem smlouva s následujícím
obsahem:

1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2) Účel, forma a výše podpory
3) Podmínky obce pro přiznání podpory
4) Závazek příjemce podpory k jejímu
 vrácení v případě nedodržení
 stanovených podmínek
5) Podpis účastníků smlouvy

Kontrola čerpání poskytnutých 
podpor:
 Kontrolu čerpání poskytnutých podpor 
provádí po stránce věcné ta komise, 
která je příslušná k posouzení 
daného dotačního titulu, kontrolu po 
stránce finanční provádí kontrolní 
výbor, který též podá do 31.1.2007 
souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.

V Bludově dne 19. 12. 2005
Ing.Pavel Ston, v.r., starosta
Ing.Jaroslav Balhar, v.r., místostarosta

Dne 19. prosince 2005 v 17.10-20.55 
proběhlo jednadvacáté zasedání 
zastupitelstva obce. Přítomno bylo 14 
zastupitelů, Ing. Karel Soural byl omluven 
(MVDr. Josef Hlásný, CSc. a  Karel Bank 
přišli později, v průběhu zasedání na 
chvíli opustil Oto Böser, proto ne vždy 
dávají součty hlasů 14). Starosta obce 
Ing. Pavel Ston pověřil Ing. Jana Šaje 
vyhotovením zápisu, ověřením zápisu 
pověřilo zastupitelstvo Ing. Jaroslava 
Balhara a Ing. Jana Baslera. Navržený 
program schůze a ověřovatele schválilo 
zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy.

Kontrola úkolů, volba předsedy 
finančního výboru
 Úkol týkající se vyhlášky o 
reklamních zařízeních trvá – JUDr. Sadil 
se odvolal vůči nařízení o odstranění 
reklam, zároveň dal podnět na prošetření 
legálnosti reklamních zařízení ve 
vlastnictví obce Bludov v katastru obce. 
Stejně tak trvají úkoly týkající se nové 
smlouvy ohledně sporných pozemků 
se ZOD a ohledně hranice mezi obcí 
Bludov a Chromeč. Úkol týkající se 
směny pozemků s manžely Blažkovými 
z minulého zastupitelstva není aktuální, 
neboť Blažkovi nepřistoupili na nabízenou 
směnu.
 Oba výbory zastupitelstva – kontrolní 
a finanční – měly předložit zastupitelstvu 
zprávu o své činnosti. Odstoupivší 
předseda finančního výboru Ing. Basler 
přesto, že rezignoval, písemnou zprávu 
za finanční výbor předal. Ing. Karel 
Janíček, předseda kontrolního výboru, 
sdělil, že zprávu vypracovat nestihl. 
PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. se zeptal, 
čím se kontrolní výbor v roce 2005 

21. jednání Zastupitelstva obce Bludov
zabýval. Dále připomněl, že výbory mají 
předkládat zápisy zastupitelstvu obce, což 
se zatím neděje. Ing. Janíček odpověděl, 
že se výbor sešel třikrát (což však není 
doloženo zápisy) a že dělal kontrolu v ZŠ 
a MŠ. Ing. Šaj ovšem poznamenal, že 
tato kontrola proběhla již v roce 2004. 
Dr. Balík upozornil na to, že kontrolní 
výbor nepracuje, jak má, neboť jeho 
úkolem není kontrolovat hospodaření 
obce (to má dělat výbor finanční), ale 
kontrolovat plnění usnesení rady a 
zastupitelstva. Ing. Janíček na to reagoval 
tím, že do konce roku 2005 je možné 
udělat tuto kontrolu.
 Starosta navrhl, aby se funkce předsedy 
finančního výboru po Ing. Baslerovi 
ujal David Horáček, zastupitelstvo jej 
vzápětí 11 hlasy (1 se zdržel) do funkce 
zvolilo. Jedná se o již čtvrtého předsedu 
tohoto výboru od voleb 2002. Dále vzalo 
zastupitelstvo jednomyslně na vědomí 
rezignaci Davida Schauera z funkce člena 
finančního výboru a uložilo radě obce 
do příštího zasedání navrhnout doplnění 
finančního výboru o jednoho člena.

Zpráva o činnosti rady obce
 Zprávu přednesl místostarosta Ing. 
Jaroslav Balhar. Od posledního jednání 
zastupitelstva se rada sešla na 4 řádných 
zasedáních konaných v pěti dnech. 
Kromě záležitostí, které jsou předloženy 
k projednání zastupitelstvu, řešila rada 
následující věci. Schválila smlouvu o 
dílo s firmou Premier Invest s.r.o. na 
opravu bytu v č.p. 69 (bludovský mlýn) 
a smlouvu o dílo s firmou K+K na 
zpracování 2. změny územního plánu 
obce. Rada dále schválila odměny členům 

komisí a odměny ředitelům MŠ a ZŠ.
 Řešila postup prací na přestavbě 
části budovy Mateřské školy na 17 
bytových jednotek. Do užšího výběrové 
řízení se dostalo 5 firem (splnilo 
požadavky). Výběrová komise byla 
složená z Marie Znojové, Jindřicha 
Matěje, Davida Horáčka, Petra Švédy 
a Ing. Vladimíra Trundy z Agentury 
ENVI, která zajišťovala výběrové řízení. 
Pořadí nabídek dle hodnotící komise 
bylo následující: (1) SAN-JV s.r.o., (2) 
FORTEX-AGS a.s.,  (3) VCES a.s., (4) 
EUROGEMA CZ a.s., (5) Rýmstav s.r.o. 
Rada souhlasila se závěrem komise a 
rozhodla o přidělení této veřejné zakázky 
firmě SAN-JV s.r.o. Šumperk.
 V následné diskusi se JUDr. Josef 
Sedláček dotázal, proč zastupitelé 
nedostávají zprávu o hospodaření 
společnosti OLB s.r.o. Místostarosta i 
starosta slíbili zprávu zastupitelům dodat. 
Poté zastupitelé jednomyslně zprávu o 
činnosti rady schválili. 

Zpráva o hospodaření obce
 Zprávu přednesl starosta, který 
sdělil, že ke dni 30.11.2005 měla obec 
na svých peněžních účtech celkem 3 312 
tis. Kč. Příjmy obecního rozpočtu ke 
konci měsíce listopadu činily 48 025 
tis. Kč a výdaje dosáhly výše 47 427 
tis. Kč. Dostatečná zásoba finančních 
prostředků na účtech obce umožňovala 
v průběhu celého letošního roku hradit 
veškeré závazky obce v předepsaných 
lhůtách splatnosti. Zastupitelstvo zprávu 
jednomyslně schválilo.
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Majetkoprávní záležitosti
odprodej pozemků p.č. 691/2, 778, a části 
691/1 p. Horkému
 Pan Horký podal žádost dne 
25.11.2004 o odprodej pozemků p.č. 
691/2 a p.č. 778 (Na Hradě), které má 
pronajaté – stojí na nich plechová garáž, 
kterou chce přebudovat na zděnou. 
Odbor výstavby a životního prostředí s 
tím souhlasil za podmínky, že pozemek 
nebude oplocen. Po delší diskusi, kdy 
si zastupitelé vyjasňovali, zda vůbec 
má obec takové pozemky prodávat a 
případně za kolik, schválilo zastupitelstvo 
prodej pozemku za 150 Kč/m2 – 10 pro, 4 
se zdrželi.

odprodej pozemku p.č. 829/3 manželům 
Ťupovým a pozemku 829/2 manželům 
Březinovým
 Jedná se o stavební parcely V Potokách, 
o jejichž prodeji prostřednictvím realitní 
kanceláře Miloslav Hamala - MH reality 
zastupitelstvo jednalo na předchozím 
zasedání. Oba pozemky byly prodány za 
330 Kč/m2 (vždy 13 pro, 1 se zdržel). 
O zbývající pozemek, jenž byl rovněž 
inzerován v Bludovanu, prozatím nikdo 
zájem neprojevil.

souhlas s vyřazením obecního majetku 
z evidence
 Na základě předběžného auditu, který 
provedli pracovníci krajského úřadu 
ve dnech 14. -15.12.2005, předložila 
rada zastupitelstvu seznam majetku 
obce, který svou pořizovací hodnotou 
přesahuje částku 20.000,- Kč. Majetek 
je nepoužitelný, prošel likvidační komisí, 
ale aby mohl být vyřazen z evidence, 
je třeba souhlasu zastupitelstva. Jedná 
se jednak o starý počítač z roku 1993 a 
jeho softwarové vybavení, dále se jedná 
o snížení hodnoty pozemků na základě 
inventarizace firmou REAL SOFT. 
Původní cena v evidenci 83,812.741,70 
Kč. Nová cena 48, 916.148,80 Kč. JUDr. 
Sedláček vyslovil názor, že přeceňování 
pozemků nemá smysl a rozhodovat o 
likvidaci nepoužitelného majetku, který ve 
skutečnosti nemá žádnou cenu, nepřísluší 
zastupitelstvu. Starosta vysvětlil, že se 
jedná o výhrady v auditu krajského úřadu 
a ty je třeba odstranit tak, jak si to přejí, 
jinak nemůže obec žádat o dotace, neboť 
audit se přikládá k žádosti. Zastupitelstvo 
poté odpis 12 hlasy schválilo (1 se 
zdržel).

Obecně závazná vyhláška č.3/2005 
– Fond rozvoje bydlení
 Rada navrhla drobnou korekci 
v poskytování půjček z fondu rozvoje 
bydlení. Vzhledem k tomu, že obec 
musí do fondu odvést 50 % prostředků 
z příjmů z prodeje obecních bytů a 
domů, bude ve fondu více peněžních 
prostředků a vzhledem ke skutečnosti, 
že náklady na stavební práce vzrostly, 
doporučuje rada obce zapracovat do nové 
OZV i vyšší částku na půjčky. V diskusi 
navrhl JUDr. Sedláček, aby se stávající 
tituly – půdní nástavby a půdní vestavby 
nerušily a aby se úroky snížily na 2 %. 
Ing. Šaj poznamenal, že úroky lze snížit 
pouze na 3 %, neboť obec je smluvně 
vázána s ministerstvem a Programem pro 
poskytování státních půjček. Ing. Janíček 
navrhl, aby se zařadil další titul, který by 
umožnil poskytnout půjčku na památky a 
objekty v památkové zóně. Zastupitelstvo 
12 hlasy (1 se zdržel) schválilo snížení 
úroků na 3 %, ovšem neschválilo návrh 
(5 pro, 6 proti, 2 se zdrželi), aby byla i 
v nové OZV ponechána podpora půdních 
nástaveb a půdních vestaveb. 9 hlasy 
(1 proti, 3 se zdrželi) ovšem schválilo 
zařazení titulu na opravu a rekonstrukci 
domů památkově chráněných a objektů 
v památkové zóně s horní hranicí 350 
tis. Kč a dobou splatnosti 8 let. Vyhláška 
jako celek byla schválena 12 hlasy (1 se 
zdržel). Na základě této vyhlášky bylo 
poté všemi přítomnými hlasy vyhlášeno 
výběrové řízení na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006.

Podpůrné programy obce 
na rok 2006
 Rada předložila návrh podpůrných 
programů v totožné podobě jako pro rok 
2005. V následné diskusi Dr. Balík navrhl, 
aby bod B byl doplněn a titul by pak 
zněl Podpora výsadby zeleně a ochrana 
životního prostředí, přičemž ochrana ŽP 
bude mít formu úhrady do 50 % nákladů 
na provádění prevence (léčení zvěře, 
včel apod.). JUDr. Sedláček navrhl, aby 
byl bod D doplněn o podporu realizace 
architektonicky hodnotných fasád, oken, 
vstupních dveří a střešní krytiny do 20 
% nákladů. Ing. Janíček navrhl v bodě 
D doplnit opravy kulturních památek i 
mimo ochranné pásmo. Zastupitelstvo 
schválilo 12 hlasy (1 se zdržel) návrh Dr. 
Balíka a všemi hlasy návrh Ing. Janíčka. 
Neschválilo návrh JUDr. Sedláčka (5 pro, 
6 proti, 2 se zdrželi). Jednomyslně poté 
schválilo celý text podpůrných programů 
a na jeho základě poté vyhlásilo výběrové 
řízení na poskytnutí podpor podpůrných 
programů obce Bludov pro rok 2006.

Výstavba bytových jednotek 
v mateřské škole
 Na počátku prosince vyhověl Státní 
fond rozvoje bydlení žádosti obce o 
dotaci na přestavbu části objektu MŠ na 
17 bytových jednotek. Obec obdržela 
dotaci ve výši 550 000 Kč na každý 
byt tj. celkem 9 350 000 Kč. Na tuto 
akci již byla zrealizována řádná veřejná 
soutěž. Cena vzešlá z tohoto řízení činí 
cca 16 300 000 Kč. Finanční projekt 
na zrealizování této investiční akce 
je poměrně jednoduchý. Je sestaven 
tak, aby výstavba 17 bytů v žádném 
případě nezatížila rozpočet obce na rok 
2006 ani obecní rozpočty dalších let. 
Ba dokonce lze reálně očekávat, že do 
rozpočtu obce přinese navíc minimálně 
70 tis. Kč ročně. Na straně příjmů 
tohoto finančního projektu bude příjem 
z ročního nájemného. (Uvažuje se o 
průměrném nájemném na jeden byt ve 
výši cca 2 500 Kč měsíčně, přičemž byty 
o velikosti 1 + KK cca 2 000 Kč a byty o 
velikosti 2 + kk cca 3 000 Kč.) Na straně 
výdajů se počítá s výdaji spojenými 
s přijetím dlouhodobého investičního 
úvěru, kterými jsou splátky jistiny úvěru 
a splátky úroků. V tomto smyslu získala 
obec z četných nabídek peněžních ústavů 
velmi výhodnou nabídku od ČSOB 
(výhodnější než veškeré hypoteční 
úvěry). Aby tedy mohla být tato investiční 
akce zrealizována, je zapotřebí, aby 
ZO odsouhlasilo přijetí dlouhodobého 
investičního úvěru. Pak by se mohla celá 
investiční akce zahájit ještě v průběhu 
měsíce ledna 2006 (s předpokládaným 
ukončením do konce října 2006), čímž 
by byly ušetřeny další provozní náklady 
na temperování předmětných prostor MŠ 
ve zbývajícím zimním období. Rozpočet 
tak vlastně vůbec nebude zatížen, neboť 
úvěr se bude splácet z nájemného. 
Zastupitelstvo poté 13 hlasy (1 se zdržel) 
souhlasilo s přijetím dlouhodobého 
investičního úvěru ve výši 7 000 000 Kč. 
Tento úvěr bude splácen rovnoměrnými 
splátkami po dobu 20 let a bude zajištěn 
blankosměnkou obce bez uvedení 
směnečné sumy a data splatnosti.

Informace o situaci v lázních
 Na posledním jednání rady obce 
podal zastupitel JUDr. Sedláček 
(zastupuje v právních věcech jednatele 
LLB, s.r.o., O. Švédu) informaci o tom, 
že poslední jednání o celkovém vývoji 
v bludovských lázních dávají reálný 
předpoklad k optimističtějšímu vývoji 
majetkoprávních vztahů v lázních. Do 
budoucna je reálná i dílčí majetková 
účast obce na rozvoji lázní. JUDr. 
Sedláček zastupitelům celou situaci 
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podrobně vysvětlil. Poté se přihlásila o 
slovo Mgr. Milena Pospíšilová st., která 
dle svých slov nevysvětlovala celou 
věc jako advokát, ale pravdivě. Krátce 
vysvětlila, jak se vyvíjely věci od smrti 
MUDr. Zdeňka Pospíšila v roce 1998. 
Přestože platil rozsudek šumperského 
soudu, který vydával lázně Pospíšilům, 
MUDr. Riedl a O. Švéda tehdy bez 
souhlasu ministerstva zdravotnictví 
vydali majetek pí. Bartoňové a ihned 
si jej od ní koupili. Založili společnost, 
která budovy pronajímá státu. Poté, 
co Pospíšilovi upozorňovali ministry 
zdravotnictví na nezákonnou situaci, 
odpověděl v listopadu 2005 ministr David 
Rath. Z jeho dopisu Mgr. Pospíšilová 
citovala: „...Kontrolou byla zjištěna 
závažná pochybení v řídící a rozhodovací 
činnosti Státních léčebných lázní Bludov 
a porušení povinností vyplývajících 
ze zákona o státním podniku a dalších 
právních předpisů. Na základě zjištěných 
skutečností byl podán návrh na oznámení 
o podezření ze spáchání trestného činu. 
Ministerstvo zdravotnictví na základě 
výběrového řízení jmenovalo od 1. 11. 
2005 ředitelem lázní Bludov MUDr. 
Tomáše Vilhelma.“ Mgr. Pospíšilová dále 
rozvedla myšlenku lázeňské společnosti, 
do níž by se např. vložením pozemků 
v blízkosti lázní mohla zapojit obec. 
Krátká diskuse byla ukončena tím, že 
obec bude vývoj v lázních dál pozorně 
sledovat a bude se rozhodovat až nad 
konkrétním projektem.

Rozpočtové změny na rok 2005
 Starosta uvedl, že rozhodující 
navrhované rozpočtové změny souvisí 
s investiční akcí „Kanalizace a ČOV“. 
Rozpočet této investiční akce nedoznal 
v průběhu letošního roku změn a na 
počátku roku byl plánován ve výši 50 % 
nákladů na stavbu. Na této stavbě bylo 
k 30.11.2005 proinvestováno 34 214 tis. 
Kč. Očekávaná fakturace za prosinec činí 
cca 5 – 7 mil. Kč. Z dosavadní fakturace 
bylo uhrazeno 21 127 tis. Kč, neboť 
listopadová splatnost faktury ve výši 
13 027 tis. Kč. má splatnost 1.1.2006. 
K 30.11. bylo z prostředků SFŽP a EU 
vráceno 6 465 tis. Kč, v průběhu měsíce 
prosince z těchto dotací ještě obdržíme 
11 544 tis. Kč. Zastupitelé všemi hlasy 
předložené (spíše formální) změny 
schválili.

Rozpočet obce na rok 2006
 Zastupitelstvo schvalovalo poslední 
rozpočet obce v tomto funkčním období. 
Opět je koncipován jako vyrovnaný. 
Oproti předchozím letům, kdy obec 
počáteční měsíce nového roku řešila 
rozpočtovým provizoriem, vychází 
nutnost schválit rozpočet ještě v roce 
2005 z toho důvodu, abych mohla 
průběžně čerpat investiční náklady na 
akci „Kanalizace a ČOV“. Navrhovaný 
rozpočet ale bude muset být upřesněn 
při prvním zasedání ZO v roce 2006. 
Předpokládá zahájení i dokončení dalších 
dvou velkých investičních akcí. Výstavbu 

17 bytových jednotek, a dále rekonstrukci 
školního hřiště Na Farském, na kterou 
obec obdržela od MF dotaci ve výši 15 
mil. Kč (o této akci bude podrobný článek 
v příštím Bludovanu). V následné diskusi 
byly dvě položky (farní knihovna, péče 
o vzhled obce) povýšeny a dvě přesněji 
definovány. Zastupitelstvo poté rozpočet 
jednomyslně schválilo.

Různé
 Zastupitelstvo jednomyslně schválilo 
výroční zprávu Mateřské školy za školní 
rok 2004/05. Na základě předběžného 
auditu, který provedli pracovníci 
krajského úřadu ve dnech 14.-15.12.2005 
předkládá se zastupitelstvu obce ke 
schválení statut Sociálního fondu 
a Zásad pro použití prostředků SF. 
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo 
statut Sociálního fondu a Zásady pro 
použití prostředků SF.
 Stanislav Balík st. z pléna poděkoval 
obecnímu úřadu za vybudování chodníku 
mezi ul. Lázeňská a Zahradní a upozornil 
na to, že je třeba práce venku lépe 
organizovat, aby skončily dříve než 
mrzne a sněží. Ing. Janíček vznesl 
připomínku k autobusové dopravě. 
Starosta mu poděkoval a požádal jej, aby 
připomínky formuloval písemně, aby měl 
starosta při jednání patřičné argumenty. 
Oto Böser měl připomínky k provádění 
akce kanalizace.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
obce Bludov pro rok 2006
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 19.12.2005 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček pro občany 
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006.
Zájemci mohou požádat o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na tyto účely:

Poř. č. Název / účel Lhůta splatnosti Úrok p.a. Horní hranice půjčky

01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let 3 roky 3%
Do 70 tis. Kč na 1 byt 
v nejvyšším podlaží

02
Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím 
domě

4 roky 3% Do 40 tis. Kč na 1 byt

03 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě – stáří nad 10 let 3 roky 3% Do 70 tis. Kč na 1 dům

04
Obnova fasády domu včetně oplechování
u domu staršího 10 let

4 roky 3% Do 50 tis. Kč na dům

05 Výměna oken u domu staršího 10 let 4 roky 3% Do 100 tis. Kč na dům

06
Obnova fasády domu včetně oplechování a výměny oken 
u domu staršího 10 let

4 roky 3% Do 150 tis. Kč na dům

07 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 4 roky 3% Do 80 tis. Kč na dům

08
Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, 
kde dosud není

3 roky 3% Do 50 tis. Kč na 1 byt

09 Obnova střechy rodinných domů, krytina i konstrukce 3 roky 3% Do 100 tis. Kč na dům

10
oprava a rekonstrukce domů památkově chráněných a 
objektů v památkové zóně

     8 roků       3%
do 350 tis. Kč na 
dům

Bludovan 1/2006
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Úvěry lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž 
byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o 
úvěru, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami 
počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byl úvěr 
poskytnut. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout 
rychlejší splácení úvěru. Částku nevyčerpanou ve stanovené 
lhůtě je dlužník povinen vrátit, nepovolí-li obecní rada, 
na základě jeho písemně zdůvodněné žádosti výjimku.
    Jednotlivé tituly úvěrů, s výhradou úvěru 04 – obnova 
fasády a 06 – obnova fasády  včetně výměny oken  a dále  
úvěru 05 – výměna oken a  úvěru 06 – obnova fasády včetně 
výměny oken , které nemohou být poskytnuty na tentýž objekt, 
lze tituly kumulovat.
Podmínky poskytnutí půjčky:
 O poskytnutí půjčky mohou požádat fyzické a právnické 
osoby, které vlastní bytové a rodinné domy a byty na území 
obce Bludov, a které přijmou závazek použít poskytnutý úvěr 
podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve 
prospěch těchto bytových a rodinných domů a bytů.
 Žadatel může použít poskytnutou částku pouze
k dohodnutému účelu. V případě zjištění použití půjčky k jiným 
účelům je dlužník povinen neprodleně vrátit celou poskytnutou
půjčku.
 Vrácení půjčky bude zajištěno ručením nebo zástavou 
nemovitosti. Žadatel musí mít nemovitost, na kterou žádá 
poskytnutí půjčky, pojištěnou.
 Žadatel je povinen provádět opravy a modernizace, na které 
mu byla poskytnuta půjčka, v souladu se stavebními předpisy. 
V případě jejich porušení je povinen bezodkladně vrátit celou 
půjčenou částku.

Náležitosti žádosti o poskytnutí půjčky:
Žádost musí obsahovat:
a) identifikační údaje žadatele, u fyzické osoby jméno, 
 příjmení, datum a místo narození, bydliště, u právnické 
 osoby obchodní jméno, sídlo a IČO
b) přesné označení předmětného bytového nebo rodinného 
 domu či bytu
 - adresa, číslo popisné, číslo parcely
 - doklad o vlastnictví domu či bytu ne starší 60 dnů
 - stavební povolení či jiný příslušný doklad o 
  přístupnosti stavební akce, na niž či v jejímž rámci 
  je žádáno o úvěr
 - příslušnou projektovou dokumentaci
c) předběžnou dohodu se zhotovitelem akce, na niž je žádán 
 úvěr, s orientační cenou díla, jedná-li se o akci prováděnou 
 svépomocně, odhad nákladů, které budou po realizaci 
 doloženy fakturami a účty
d) přesný popis účelu, na který je úvěr (či úvěry) požadován, 
 při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně
e) předpokládaná částka úvěru podle tabulek a způsob jejího 
 výpočtu

f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce
g) návrh zajištění závazku z úvěrové smlouvy (ručení, zástavní 
 právo) s uvedením všech potřebných údajů pro posouzení, 
 zda navrhované zajištění je dostatečné
Lhůta k podání žádosti:
 Žádost lze podávat nejpozději do 20.2.2006 do 16.00 hodin. 
Žádosti doručené po uplynutí této lhůty nebudou zařazeny do 
výběrového řízení.
Místo podání žádosti:
 Žádosti se podávají na předtištěném formuláři na Obecním 
úřadě Bludov osobně nebo doporučeně poštou v obálkách 
označených logem „Výběrové řízení – Fond rozvoje bydlení“.
 Formulář žádosti si mohou zájemci vyzvednout u referentky 
odboru ekonomicko - správního OÚ Bludov. Je k dispozici i na
www.bludov.cz
Výběr žadatelů:
 Komise Fondu rozvoje bydlení vyhodnotí s přihlédnutím 
k návrhu obecního úřadu předložené žádosti o půjčky 
a předloží  svůj návrh na poskytnutí půjček zastupitelstvu 
obce.
 O výběru žadatelů rozhodne zastupitelstvo obce Bludov 
tak, aby do 30.4.2006 mohly být uzavřeny smlouvy.
 O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči 
neprodleně písemně vyrozuměni.
Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce, 
která bude mít tento obsah:
- identifikace smluvních stran
- identifikace typu úvěru 
- celková částka úvěru, v případě více titulů i skladba
- lhůta splatnosti úvěru
- splátkový kalendář úroků a jistiny
- způsob splácení
- závazek žadatele použít poskytnutou částku k dohodnutému 
 účelu
- sankce za porušení účelovosti (okamžité vrácení půjčené 
 částky plus 30% smluvní pokuta)
- podmínku dodržení stavebních předpisů a bezodkladného 
 vrácení celého úvěru při jejich porušení
- zajištění závazků z úvěrové smlouvy
- ujištění žadatele, že úvěrovaná nemovitost bude po celou 
 dobu splácení úvěru pojištěna (sankce – smluvní pokuta 
 20%)
- lhůta dokončení akce a sankce pro případ nedodržení lhůty 
 (smluvní pokuta 20%)
Právo na uzavření smlouvy o půjčce zaniká, pokud se žadatel 
nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění 
o výsledku výběrového řízení.

V Bludově dne 19.12.2005
Ing.Pavel Ston, v.r., starosta

Ing.Jaroslav Balhar, v.r., místostarosta

Ochrana ptactva    
Ne každý ví, jak se chovat k ptákům volně žijícím v přírodě 
nebo chovaným v zajetí. Proto chceme tomuto tématu 
věnovat pár vět. Je důležité si uvědomit, že všichni ptáci jsou 
chráněni, není možné je chytat, zabíjet ani jinak zasahovat 
do jejich přirozeného života. Lovit vybrané druhy ptáků 
mohou jen myslivci v přesně vymezenou dobu a určeným 
způsobem. K jakékoli činnosti, při které může dojít k ohrožení 
ptáků, je potřebné povolení od kompetentních orgánů.
Ptákům chovaným v zajetí je třeba vytvořit takové 
podmínky, které odpovídají jejich nárokům, aby nemohlo 
docházet k poškození jejich zdraví. Dále chceme upozornit, 
že některé druhy ptáků (všechny druhy dravců, sovy, velké 
papoušky, ale např. i volavky), lze chovat jen s povolením 

krajské veterinární správy a že nelegálně držený jedinec 
může být majiteli zabaven. Kontrolními orgány jsou: Česká 
inspekce životního prostředí, Policie ČR, veřejné stráže, celní 
orgány, obecní úřady, krajské veterinární zprávy.

CHOV  V  NEVHODNÝCH  PODMÍNKÁCH 
JE  POVAŽOVÁN  ZA  TÝRÁNÍ !!!!

V případě nedodržení zákonů hrozí postihy a pokuty až po 
trest odnětí svobody!!!!
Chraňte přírodu a nebuďte lhostejní k lidem, kteří svým 
bezohledným chováním ubližují nejen ptákům a i ostatním 
zvířatům. Rádi Vám poradíme a přivítáme vaši spolupráci.

                                                                 Tolarová Hana
odbor výstavby a životního prostředí

Obecního úřadu Bludov

Bludovan 1/2006
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V únoru 2006 oslaví:

Vichtová Drahomíra       Nerudova                70 let
Ceh  Bedřich                  Vitonínská                 75 let
Minářová  Alena              Školní               80 let
Matějíčková  Marie           Školní                      81 let
Zahradníčková  Vlasta     Husova                    82 let
Straková Helena             Špalkova                 82 let
Matějíčková Marie           Tř.A.Kašpara             82 let
Mikulášová Markéta         Lázeňská                 83 let 
Snášel Josef                  Ve Slévi                   83 let
Šimek Rudolf                 Školní                85 let
Moric Miroslav                Lázeňská                 85 let
Langerová Helmtraud       Školní                   88 let

Dne 10. ledna 2006 vzpomínáme nedožitých
dvacátých narozenin našeho drahého syna

Rosti Klimeše
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Rodiče a bratr.

Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli dne
8. prosince 2005 rozloučit s paní

Jaroslavou Jánětovou
Za slova útěchy a květinové dary děkuje
dcera s rodinou.

na únor 2006
Pá     3. 2.  14.00 Den zdraví
So    4. 2.   8.00 Den zdraví
So 11. 2. 20.00 Fotbalistický ples
Ne  12. 2. 17.00 Divadelní představení
   Neočekávaný Host
Út   14. 2. 17.30 Cestopisná přednáška 
   Himaláje   
Pá 17. 2. 20.00 Maškarní ples
So 18. 2. 14.00 Koncert KPH - zámek
Ne 19. 2. 14.00 Dětský maškarní  
   karneval
Pá  24. 2. 16.00 Dětská diskotéka
Ne  26. 2. 14.00 Taneční odpoledne 
    pro dospělé
So     4. 3. 14.00 Oblastní kolo 
   Trampské porty

Dne 5. února 2006 oslaví  paní

Vichtová Drahomíra
70 let blahopřejí hasiči

17. ledna vzpomínáme nedožitých 
89 roků pana 

Františka Holinky
5. prosince tomu bylo 50 roků od jeho
úmrtí. Synové Zdenek, Milan, Jiří.

Čas plyne a nevrátí, co vzal, 
jen vzpomínka na tebe zůstává dál

Dne 5. února 2006 uplyne 1 rok, co nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček, pan

Jaroslav Matějček
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 3. února uplyne 1 rok od úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka a dědečka

Zdeňka Andrleho
S láskou a vděčností na něho vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

z Bludova

POZVÁNKA

únor 2006

PRODEJE  v kulturním domě

Středa 1. 2.,
Úterý a Středa  7. a 8. 2. - levný textil
Úterý 14. 2., Středa 15. 2., Středa 23. 2.

Srdečně děkujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, kteří se přišli naposledy 
rozloučit dne 14. 1. 2006 s našim drahým 
tatínkem a dědečkem, panem

Josefem Kotrlým
Za vřelá slova útěchy a květinové dary děkují 
dcera a syn s rodinami.

Bludovan 1/2006



Kulturní dům Bludov Vás zve na

DEN ZDRAVÍ
„Člověk neumírá stářím, ale zanešením“ 

Učme se co nejvíce způsobů, jak tělu pomáhat. 
Dejme tělu šanci vyčistit se.

ZA TAJEMSTVÍM ZDRAVÍ
Pavel Šíma,

který pomáhá lidem svou metodou 
Přírodního čištění těla

Bude tu pro vás v pátek 3. února 2006
 od 14:00 hod.do 17:30 hod.  
a v sobotu 4. února 2006     

od 8:00 do 10:00 hod. /pro bludovské občany/
a od 10:00 hod. pro ostatní zájemce.

Chybějící byliny můžete objednávat 
u sl. Marcely Jahnové ve Zdravé výživě, Šumperk, 

Starobranská 2 /naproti SPORTU/

Bludovan 7

MAŠKARNÍ PLES 

Kulturní dům Bludov  

Vás zve v neděli 12. února 2006
 v 17:00 hod. 

na detektivní hru  podle Agáthy Christie
 s úpravou textu Jiřího Ondroucha 

NEOČEKÁVANÝ HOST
V podání Divadelního 
ochotnického souboru 

ŠOK Staré Město

Vstupné 30.- Kč

Kulturní dům Bludov a Páni z Bludova
zvou všechny děti i jejich rodiče na

Dětský maškarní karneval
  •  Hry, soutěže
  •  Vyhodnocení nejlepších 
 masek
  •  Občerstvení

 neděle 19. února 2006 
 ve 14:00 hodin

- vstupné dobrovolné -

Pionýrská skupina Bludov
Kulturní dům Bludov

vás zvou na tradiční

v pátek 17. února 2006
ve 20:00 hodin

Hudební produkce - Nová Olšanka
Vystoupení - MAŽORETKY 

IV.ZŠ Šumperk

• Bohaté občerstvení • Tombola • 
• Vstupné 60.- Kč • Masky zdarma • 

• Srdečně zvou pořadatelé • 

®

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc

na premiéru operety Johanna Strausse

V pátek 21. dubna 2006
Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin.
Cena  - vstupenka a cesta  280,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Noc v Benátkách

Bludovan 1/2006

Ťan-Šan, Chan Tengri 7010 m n. m.
- cestování po nejsevernější části 

Himalájí, pokus o výstup
na nejsevernější 7-tisícovku světa, 

cestování po východním Rusku  
- Kyrgystánu, zapomenutém

kraji světa

Kulturní dům Bludov Vás zve na

cestopisnou přednášku

s diapozitivy a videoprojekcí
s Vladimírem Šimkem

Úterý 14. února 2006 
v 17:30 hodin

- vstup volný -

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
do Prahy - Národní divadlo na hru

Naši furianti
Ladislav Stroupežnický

V sobotu 27. května 2006
Odjezd od KD v 6:00 hodin

Cena za cestu a vstupné 500,- Kč
Přihlášky v KD

Hrají:

Jiří Štěpnička, Johanna Tesařová, 
Jan Dolanský, Josef Vinklář, Miroslav 
Donutil, Jitka Smutná  /Hana Militká/, 
Magdaléna Borová, Alois Švehlík, 
Taťjana Medvecká, Petr Pelzer, 
Bronislav Poloczek, Ondřej Pavelka, 
David Prachař, Jan Hartl, Hana 
Ševčíková, Kristina Lukešová  
/Gabriela Pyšná/, Vlastimil Přáda, Saša Rašilov, Tomáš 
Stibor, Jaromíra Mílová, Milan Stehlík, Petr Motloch, Václav 
Postránecký, Sabina Králová.
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TANEČNÍ VEČER

HUDBA NA PŘÁNÍ
PŘEJEME PŘÍJEMNOU ZÁBAVU

RESTAURACE NA
NOVÉ V BLUDOVĚ

Kulturní dům Bludov vás zve na

Taneční odpoledne 
pro dospělé

Neděle 26. února 2006 
od 14:00 hodin

K poslechu a tanci hraje MIROX

Vstupné dobrovolné - občerstvení

pořádá dne 18. února 2006
od 19:00 hodin

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Bludovan 1/2006

Hašteření a soudy
 Při cvičení v zimě byla zima i v sokolovně, kamna nestačila 
tak velikou a vysokou místnost vyhřát. Přesto cvičilo žactvo, 
dorost a dospělé členstvo. Před V. sletem získala bludovská 
jednota v Prostějově 1. cenu v župě v závodění v pořadových 
a prostných sletových. Bludovská jednota – nejsevernější 
ze župy (náčelníkem župy byl v r. 1912 zvolen R. Kordas) 

– měla tyto školené cvičitele: Kordas, Talpa, Směšný, Člupný, 
Blažek, Morávek, Kulil, Kohout. Ze začátku vedli cvičení žen 
muži, později převzala výcvik žen Ludmila Stonová, která byla 
později zvolena náčelkyní. Bludovští sokolové cvičili na všech 
sletech, čtvrtým počínaje (1901). Aby mohl  být co nejrychleji 
zaplacen dluh 12 000 korun, dostala bludovská jednota od 
České obce sokolské půjčku na zmenšení dluhu.

Tělocvičná jednota Sokol v Bludově
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století – XI. pokračování

Ohlédnutí za II. obecním plesem v novodobé historii obce.
 Vážení pořadatelé, hosté a sponzoři II. obecního plesu, 
vážení občané. Rád bych touto formou poděkoval sponzorům, 
kteří významně podpořili věcnými dary bohatou tombolu. Ke 
zdárnému průběhu plesu velmi přispěli dobrovolní pořadatelé, 
kterým patří upřímné poděkování, jak za přípravu, tak 
i následné  zázemí průběhu celé kulturní akce.
 Obecní ples nemá zatím takovou tradici a návštěvnost 
jako plesy historicky významných spolků. Nižší návštěvnost 
však není na překážku. Většina hostů je s tímto spokojena, 
protože jsou mnohem lepší podmínky ke společenskému tanci 
nebo jen poslechu. Jako v loňském roce,  tak i letos je velmi 
vysoce hodnocena řízná dechovka ze slovenských Bojnic 
čítající 15 účinkujících. Jde o studenty ZUŠ v Bojnicích 

a VŠ v Bratislavě. Několik mladých hudebníků pochází taktéž 
z naší družební obce Lehoty pod Vtáčnikom. 
 Věřím, že i  domácí kuchyně přispěla k dobré náladě 
a i co se týče nápojů, tak doufám, že zde každý nalezl co 
hrdlo ráčilo. Vždyť největším oceněním pro pořadatele, jsou 
spokojení hosté.
 Naším cílem v oblasti financování plesu bylo jako 
v loňském roce dosáhnout vyrovnaného hospodaření tak, 
abychom nijak nezatížili obecní rozpočet. To se také podařilo, 
tedy příjmy pokryly náklady.
 Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál dobrou zábavu i 
na dalších bludovských plesech a spolu s pořadateli se těšíme 
na shledanou příští rok na III. obecním plese. 
   Ing. Jaroslav Balhar, místostarosta
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 Útoky odpůrců Sokola po dostavbě sokolovny neustaly 
– spíše naopak. Uveďme dva příklady, o co vše bylo možné 
se hašteřit a soudit. Když byla stavba sokolovny schválena 
(dnes bychom řekli zkolaudována), žádala jednota okresní 
úřad, aby jim povolil pořádat hodovou zábavu. Okresní úřad 

náčelníkem a zůstal jím až do r. 1932, přestože byl v r. 1925 ze 
zdravotních důvodů penzionován. V roce 1921 měl bludovský 
Sokol 200 členů. V této době – v r. 1927 si Sokol pořizuje 
prapor. Ideovým autorem hesel na praporu a jeho grafiky byl 
R. Kordas. 

Rozvinutí praporu sokola 5. června 1927

zaslal bludovskému obecnímu úřadu 
věc k posouzení a ten sokolskou 
žádost zamítl. Prostřednictvím 
poslance Staňka podal Sokol 
odvolání k Zemskému úřadu. Ten 
zábavu povolil. Na zábavě se však 
z rozhodnutí obce nesměly čepovat 
nápoje – obec žádost Jana Ploda 
o výčep nápojů při sokolských 
akcích zamítla a ochotní členové 
sokolské jednoty donášeli nápoje 
z jeho hostince vzdáleného pár 
kroků. Sokoli prohlásili, že je 
proti nim obecní úřad zaujat. To 
považoval obecní výbor (dnes 
obecní zastupitelstvo) za urážku a 
podal na bludovské Sokoly soudní 
žalobu. Sokol zastupoval župní 
jednatel JUDr. Smrčka. Svědek B. 
ze strany žalobce byl žádán soudem: 
„Pane svědku, je-li pravda, že jste řekl při odhlasování obecním 
výborem, že se Sokolu taneční zábava na hody nepovoluje, že 
si teď Sokoli mohou do sokolovny našlapat zelí?“ „Svědek B. 
bez rozmyšlení odpověděl: „Dež sem to řek, tak sem to řek.“ 
Soud skončil odmítnutím žaloby, Sokol byl osvobozen a obec 
zaplatila soudní útraty.
 Další velké vítězství – snad největší před první světovou 
válkou – je možno přiřadit k roku 1911. V tomto roce povoluje 
zemská školní rada místnímu Sokolu, že smí školním dětem 
obojího pohlaví poskytovat ve svých místnostech výuku 
tělocviku. Proti se před tím vyslovil obecní výbor, ředitelství 
školy a místní školní rada „majíce na zřeteli nábožensko-mravní 
výchovu dětí a nebezpečí této výchově v protináboženském 
smýšlení od Sokola hrozící“. Ani okresní školní rada žádost 
Sokola nedoporučila a přesto proti všemu nadání zemská školní 
rada, „strážkyně zákona a podpora trůnu povoluje Sokolu kaziti 
školní děti“. (doslovně opsáno z jedné místní kroniky)

První světová válka, vývoj po ní, provoz kina
 Za první světové války (1914-1918) – vyhlášení války 
překazilo brněnský sokolský slet – byla úředně zrušena 
Česká obec sokolská. Majetek však konfiskován nebyl, místní 
sokolské jednoty mohly nadále v činnosti pokračovat. Chyběli 
však cvičenci a cvičitelé, kteří museli narukovat do války. 
Sokolskou pospolitost udržovaly hlavně ženy. Z válečných 
bojišť se z bludovských sokolů nevrátili: Morávek, Léhar, 
Špička, Krmela, Emil Hroch, Slávek Seidl, Karel Šimůnek, Jan 
Jáně. Jan Plod a Fr. Seidl zemřeli na následky války doma. 
 Po osamostatnění Československa (jehož první prezident 
T. G. Masaryk sokolské hnutí podporoval) nastal nový 
rozmach Sokolstva. Dochází k rozdělení někdejší jednotné 
severomoravské župy (způsobeno nárůstem členů a vznikem 
nových sokolských jednot). Od Severomoravské župy se 
oddělilo Olomoucko a Severomoravská župa se od r. 1921 
rozkládala od Litovle směrem na sever. Okrsek bludovský byl 
přejmenován na šumperský. R. Kordas byl opět zvolen župním 

 K veřejnému užití kroje a praporu již nebylo potřeba pro 
každou akci povolení jako v době monarchie. Prapor byl nošen 
v průvodech obcí a při návštěvách v okolních vesnicích na 
slavnostech pořádaných tamními jednotami.
 Dne 8. ledna 1923 bludovské obecní zastupitelstvo 
hlasovalo o tom, který ze dvou uchazečů získá koncesi na 
provozování kina. O koncesi se ucházel Sokol, který podal 
žádost první, měl již připravenou komisi pro úpravu místnosti 
na kinosál. Druhým zájemcem byla Charita, kterou tvořily 
katolické spolky. Kino chtěli provozovat v Národním domě 
spolku Svatopluk. Hlasování bylo zajímavé: pro Sokol 
– 15 hlasů, pro Charitu – 14 hlasů. Koncesi získal Sokol, ale 
socialističtí členové obecního zastupitelstva (Josef Snášel a 
Karel Holoubek), kteří hlasovali pro Charitu, byli ze strany 
vyloučeni a tím zbaveni mandátu v obecním zastupitelstvu. Na 
jejich místa nastoupili stranické disciplíně poslušní členové. 
Pokud by to bylo možné i dnes, jistě by v tomto i minulém 
volebním období bylo již několik zastupitelů vyměněno 
– včetně jednoho radního.
 Z peněz získaných provozem kina kupuje Sokol 
23. června 1930 od Žerotínova zbytkového velkostatku bývalou 
cihelnu. Zřizují zde sokolské cvičiště, které slouží sportovním 
účelům dodnes. Dnes jsou zde tenisové kurty. Cvičiště později 
využívá i místní škola pro výuku tělocviku. V zimním období 
se tělocvik vyučuje v sokolovně, a to až do doby, kdy byla 
dostavěna tělocvična u základní školy v r. 1996.

Divadla
 Hraní divadel byla druhou hlavní činností Sokola, zcela 
určitě také proto, že ze sehraných divadelních představení byl 
vždy zaručený příjem do spolkové pokladny. Divadla hrály i 
ostatní spolky v obci – Svatopluk s Orly, sociální demokraté, 
Matice školská. Konkurence zajišťovala téměř vždy vyprodaný 
sál – členové pro sokoly konkurenčních spolků se přicházeli 
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podívat na to, co se povedlo či nepovedlo, aby mohli zasvěceně 
kritizovat.
 Prvním divadlem, které v nové sokolovně sehráli, 
byla Vrchlického Noc na Karlštejně – hrála se v červenci 
1906. Divadelní jeviště, které si pořídili do sálu v Krčmě 
(1. února 1903 zde sehráli hru „Pan inženýr a jeho figurant“, 
13. listopadu 1904 „Mlynář a jeho dítě“), po postavení do 
sokolovny vypadalo jako pro loutkové divadlo nebo jako ptačí 
klec postavená na stole. Proto postavili jeviště nové, pro sál 
vyhovující. Pro každé divadlo se znovu stavělo a druhý den 
po představení rozebíralo. Stavělo se na osm dřevěných koz 
vysokých 120 cm, opona byla z jednoho kusu plátna 6 x 4 
m, které bylo na zakázku vyrobeno v Šumperku. Nahoru se 
vytahovala klikou. Jeviště stavěli R. Kordas a stolař Hauk. Při 
stavbě překročil Kordas výborem povolený rozpočet – byl za 
to jedním členem napaden a označen za marnotratníka. Kulisy 
pro Noc na Karlštejně vymaloval malíř Špička podle vzoru 
získaného z Národního divadla v Praze. Historické kostýmy se 
zapůjčily v Olomouci. Hra se několikrát opakovala, sešlo se na 
ni podívat široké bludovské okolí. Velké pochvaly se dostalo 
ochotníkům v Moravském Severu.
 Divadla Sokol hrál i za první světové války – každoročně 
nejméně jednu hru. Po roce 1920 se divadelní činnost ještě 
zvýšila. Do souboru přišel nový režisér – učitel Václav Blažek, 
kterého 18. ledna 1920 valná hromada sokolské jednoty zvolila 
vzdělavatelem. 

Nové jeviště
 Peníze získané z provozu kina byly postupně investovány 
do nákupu pozemků na severní straně sokolovny. Od souseda 
Stona pozemek koupili, se sousedem Matějčkem vyměnili. 
Získali tak plochu, na které postupně postavili „šupňu“ a 
k sokolovně přistavěli záchody. Na východní straně koupili část 
zahrady od Juřinů a v roce 1930 se pustili do stavby stálého 
jeviště. Inspirací bylo jeviště u Národního domu. Projekty 
vypracoval stavitel Čunderle ze Šumperka, který provádění 
stavebních prací svou firmou zaštítil. Stavěli však sokolští 
zedníci a tesaři, pod dozorem políra Fr. Turečka z čp. 275. 

Pokladník Sokola každý týden dělníky vyplácel, nemocenské 
poplatky se předávaly staviteli Čunderlemu. Nejdříve se 
rozebral přístavek sloužící jako šatna, zasypala se studna, ze 
které některé roky přetékala voda ven, neboť ji napájel blízký 
potok. Štěrk na betonování základů daroval Kordas ze starého 
koryta řeky Moravy.
 Ani tato stavba se neobešla bez mrzutostí. Když se na 
vyzděný přístavek dávaly krovy, spadlo uvnitř stavby špatně 
zajištěné lešení. K žádnému úrazu však nedošlo. Pod trámy 
a cihlami hledali jednu členku, která v té chvíli na stavbě 
pomáhala a která nebyla k nalezení. Ta však, když lešení 
padalo, zpanikařila a utekla domů, kde ji po dlouhém hledání 
našli.
 Přesto, že v sále i na jevišti bylo několik kamen, nedal 
se sál uspokojivě vytopit. Jakmile se otevřela opona, byl 
v prvních řadách sedadel velký chlad. První hrou, kterou 
na novém jevišti sehráli, byla hra Václav první. Po velkých 
divadelních úspěších v letech 1920-1930 uveřejňuje Moravský 
Sever 24. března 1933 recenzi na hru Poslední muž sehranou 
pár dnů předtím. V recenzi se volá po obnovení staré slávy 
divadelní bludovského Sokola a velmi podrobně jsou rozebrány 
výkony jednotlivých herců. Všem pak vytýká nekolegiálnost a 
nesokolský přístup. Zřejmě to zapůsobilo – 19. listopadu 1937 
opět tento týdeník velmi kladně hodnotí hru „Lidé na kře“ a 
chválí, že bludovští ochotníci vracejí dobrou pověst svému 
divadelnímu odboru. 
 K uctění šedesátých narozenin zakladatele R. Kordase 
byl uspořádán slavnostní večírek vpředvečer 1. března 
1933. O čtyři roky později oslavila jednota 19. září 1937  
čtyřicet let svého založení. Při té příležitosti byla již v srpnu 
uspořádána letní zahradní slavnost. Podle programu (zachován 
v Moravském Severu) byla slavnost zahájena na cvičiště 
cvičebními ukázkami a národními tanci v různých národních 
krojích. Poté následovala volná zábava při elektrickém 
osvětlení do 22. hodiny. Večer hořely táborové ohně, podávala 
se cikánské večeře a jiné atrakce. 

Stavba jeviště sokolovny v roce 1930

Druhá světová válka

 Další činnost tělocvičné jednoty 
přerušila na sedm roků válka. Po 
příchodu Němců 8. října 1938 byla 
okamžitě zakázána veškerá činnost. 
K definitivnímu zrušení Sokola na základě 
všeobecného výnosu Stillhalterkomisaře 
(komisař pro likvidaci organisací) 
v Liberci z 15. července 1939. Jmění 
bylo zabaveno, sokolovna se vším 
inventářem (tělocvičné nářadí, nábytek, 
kulisy a knihovna) byla likvidačním 
orgánem převedena se všemi právy a 
povinnostmi (dluhy ještě nezaplacené 
stavby) do vlastnictví obce Bludov za 
2,7 RM  složené v hotovosti. Sokolovna 
byla používána místními školami jako 
školní tělocvična a kromě 
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V Bludovanu rádi otiskneme vaše názory a dopisy určené široké veřejnosti.
Musí ovšem splňovat dvě podmínky:
1. Nesmí být vulgární či jakkoli bezdůvodně urážlivé.
2.  Jejich autor se musí podepsat - může však požádat, aby jeho jméno nebylo otištěno, ale uschováno v redakci. 
 Nepodepsané dopisy či dopisy označené např. podpisem „obyvatelé sídliště paneláky a okolí“ považuje redakce za 
 anonymy a  podle toho s nimi nakládá.
Redakční rada Bludovanu

podívat na to, co se povedlo či nepovedlo, aby mohli zasvěceně 
kritizovat.
 Prvním divadlem, které v nové sokolovně sehráli, 
byla Vrchlického Noc na Karlštejně – hrála se v červenci 
1906. Divadelní jeviště, které si pořídili do sálu v Krčmě 
(1. února 1903 zde sehráli hru „Pan inženýr a jeho figurant“, 
13. listopadu 1904 „Mlynář a jeho dítě“), po postavení do 
sokolovny vypadalo jako pro loutkové divadlo nebo jako ptačí 
klec postavená na stole. Proto postavili jeviště nové, pro sál 
vyhovující. Pro každé divadlo se znovu stavělo a druhý den 
po představení rozebíralo. Stavělo se na osm dřevěných koz 
vysokých 120 cm, opona byla z jednoho kusu plátna 6 x 4 
m, které bylo na zakázku vyrobeno v Šumperku. Nahoru se 
vytahovala klikou. Jeviště stavěli R. Kordas a stolař Hauk. Při 
stavbě překročil Kordas výborem povolený rozpočet – byl za 
to jedním členem napaden a označen za marnotratníka. Kulisy 
pro Noc na Karlštejně vymaloval malíř Špička podle vzoru 
získaného z Národního divadla v Praze. Historické kostýmy se 
zapůjčily v Olomouci. Hra se několikrát opakovala, sešlo se na 
ni podívat široké bludovské okolí. Velké pochvaly se dostalo 
ochotníkům v Moravském Severu.
 Divadla Sokol hrál i za první světové války – každoročně 
nejméně jednu hru. Po roce 1920 se divadelní činnost ještě 

Fotka bludovských sokolů z přelomu devatenáctého 
a dvacátého století

 V posledních listopadových dnech jste mohli v Kulturním 
domě Bludov navštívit výstavu sbírek a výrobků „Můj 
koníček“. Výstava s tímto zaměřením se od roku 1999 konala 
už popáté. Na zahájení výstavy se sešlo velké množství 
návštěvníků. O úvod se postarala Magdalena Váňová jedním 
ze svých koníčků, a to hrou na housle. Následovaly krátké 
příspěvky některých vystavovatelů, kteří  pohovořili krátce  o 
svých zálibách. Poté  starosta obce, Ing. Pavel Ston, výstavu 
slavnostně zahájil. 
 Do  pěti ročníků výstavy „Můj koníček“ se zapojilo 
přes 150 vystavovatelů různých  věkových kategorií, 
místní, přespolní, v jednom ročníku  i zahraniční.  Někteří 
vystavovali opakovaně a  více druhů koníčků. Vystavovaly se 
všechny možné druhy zálib, od sbírek po vlastní výrobky.
  Návštěvnici se mohli na výstavě potěšit krásnými 
exponáty a  odnést si i inspiraci k aktivnímu trávení volného 
času.
 Novinkou letošního ročníku byla anketa o nejlepšího 
vystavovatele, kterého vybírali návštěvníci. Na závěr výstavy 
byli také vylosováni jednotlivci z řad návštěvníků. 
 Poděkování patří Vladimíru Šimkovi, který přišel 
s nápadem anketu uspořádat a zajistil od sponzorů ceny 
/Sponzoři - Dols Šumperk, Kartotisk Bank, Trafika u zámku, 
Keramik Váňa, Kedul Šumperk, Kulturní dům Bludov, 

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

Letošního ročníku se zúčastnili se svými exponáty tito 
vystavovatelé:
Vladimír Šimek, Bludov Cestování
Josef Krejčí, Bludov Esperanto
D. B., Bludov Sbírka plechovek
Ludmila Jánětová, Bludov Kresby
Ivana Hufová, Bludov Koláž ZRCADLO
Rostislav Řežucha, Bludov Skauting, Sbírka  
  odznaků a   
  skautských známek
František Čulík, Bludov Kresby
Jiří Schauer, Bludov Sbírka motýlů 
  a brouků
Jiřina Černá, Bludov Malování na 
  kameny a břidlici 
Magdaléna Váňová, Bludov Keramika, kresby, 
  malby
Martina Hegerová, Bludov Sbírka svíček
Jaroslava Tylová a Jan Podhorný, Bludov Fotografie
Pavel Feit, Bludov Sbírka hornin 
  a minerálů
Karel Adam, Bludov Svatební blahopřání

Můj koníček OÚ Bludov, Vladimír Šimek/. Děkuji všem sponzorům 
a také vystavovatelům, kteří byli ochotni své sbírky 
a exponáty zapůjčit, dále  paní Magdě Lapčíkové za 
uspořádání a naaranžování výstavy. 
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František Cygrýd, Bludov Řezbářské práce
Kristýna Šíblová, 3. A ZŠ Bludov Zdobený květináč
Zdeněk Skoumal, Libina Dřevěné figurky,
  obrazy, přívěsky, 
  Obrazy z kůže
Alena Brecklová, Bludov Pletené výrobky
Martin Valčík, Šumperk Papírové modely 
  hradů a zámků  
Eva Kristková, Hrabenov Sbírka 
  porcovaných cukrů
Ludmila Brokešová, Bartoňov Háčkované dečky
Martin Soural, Králec Fotografování
Markéta Koblihová, Olomouc Šití pro děti,  
  Ubrousková 
  technika 
Marie Vozárová, Přerov Richelieu
Marie Stonová, Moravská Třebová Svaté obrázky
Anděla Švihnosová, Šumperk Háčkování
Výtvarný kroužek Mateřské školy Bludov
Výtvarný kroužek Základní školy Bludov
Výtvarný kroužek Školní družiny Bludov
Kroužek mladých chovatelů Bludov
Ústav sociální péče Olšany
Žáci 1. stupně Základní školy Bludov, 8. a 9. tříd ZŠ

Anketa o nejlepšího vystavovatele Můj koníček V.

Celkem bylo odevzdáno 522 hlasů
Pořadí  Vystavovatel      Počet hlasů Výhra

1.  Jiří Schauer – motýli a brouci     183 Kupón na slevu 50% na PVC okna
2.  Zdeněk Skoumal – obrazy, dřevěné figurky     72 Poštovní schránka
3.  Kroužek mladých chovatelů-morčata, králíci      40 Pokojový regál
4.  Vladimír Šimek – cestování       25
5.  František Cygrýd – řezbářské práce, betlém      21 Balíček pro motoristy, Kalendář Bludova
6.  Výtvarný kroužek ZŠ Bludov-výtvarné práce      18 Bomboniera
7.  Pavel Feit – minerály         17 Rýč
8.  Alena Brecklová – pletené modely      15 Keramická souprava
9.  Magdaléna Váňová – kresby,malby       13 Tričko se znakem Bludova
10.  Martin Soural- fotografování        11 Kniha IDIOTI na plavbě kolem světa
11.  Ústav sociální péče Olšany -výtvarné práce       10 Bomboniera , Čokoláda
12.  Martina Hegerová - sbírka svíček          9  Kniha IDIOTI na plavbě…Kalendář 
13.  Rostislav Řežucha, - skauting, sbírka odznaků          7 Ruční pilka Kniha IDIOTI na plavbě…
14.  Žáci 8. a 9. tříd-výtvarné práce, Ludmila Jánětová – kresby    5 Bomboniera, Kniha IDIOTI na plavbě…

Výherci z řad návštěvníků:    
1.   Eva Tomáštíková, Klášterec 47         Kniha Plachetnicí kolem světa…
2.   Lukáš Riedl, Dr. Březiny 89, Bludov  žák ZŠ     Obrázek plachetnice Victoria
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4.  Vladimír Šimek – cestování       25
5.  František Cygrýd – řezbářské práce, betlém      21 Balíček pro motoristy, Kalendář Bludova
6.  Výtvarný kroužek ZŠ Bludov-výtvarné práce      18 Bomboniera
7.  Pavel Feit – minerály         17 Rýč
8.  Alena Brecklová – pletené modely      15 Keramická souprava
9.  Magdaléna Váňová – kresby,malby       13 Tričko se znakem Bludova
10.  Martin Soural- fotografování        11 Kniha IDIOTI na plavbě kolem světa
11.  Ústav sociální péče Olšany -výtvarné práce       10 Bomboniera , Čokoláda
12.  Martina Hegerová - sbírka svíček          9  Kniha IDIOTI na plavbě…Kalendář 
13.  Rostislav Řežucha, - skauting, sbírka odznaků          7 Ruční pilka Kniha IDIOTI na plavbě…
14.  Žáci 8. a 9. tříd-výtvarné práce, Ludmila Jánětová – kresby    5 Bomboniera, Kniha IDIOTI na plavbě…

 Se zájmem jsem si přečetla 
v posledním Bludovanu r.2005 příspěvek 
autorů Frič - Fišera:“Školství na jedné 
ze svých křižovatek“ Rychlý rozvoj 
techniky - v tomto případě informatiky 
- zasahuje plnou mírou i práci ve škole, 
teoreticky i prakticky. Informatika je 
zařazována do vyučovacího a programu. 
Jsou zřizovány pracovny, které jsou 
plně využívány ve vyučovacím procesu  
i v zájmových kroužcích. Škola jde 
ruku v ruce s rozvojem společnosti a 
své svěřence do životní praxe dobře 
připravuje. Volba další cesty na této 
křižovatce je správná. I naše bludovská 
škola zvolila správnou cestu, která se 
těší velkému zájmu všech žáků i  učitelů.
   Je proto chvályhodné, že i zájmové 
složky veřejného života, které se věnují 
mládeži, zařazují tuto prospěšnou 
činnost do svého programu, jako ve 
zmíněném  článku skauti. Jistě byl 
zajímavý jejich celostátní seminář pro 
oldskauty. Vedoucí semináře, ředitel 
školy v Chrašticích pan učitel Karel 
Derfl, je jistě fundovaný a pro svou věc 

zapálený odborník Seznámil posluchače 
s celou řadou prospěšných podnětů a 
námětů.
   Článek v Bludovanu končí slovy:
“…na této škole nejsou žádní učitelé“.  
Protože jsem měla po přečtení této věty 
poněkud zkreslený dojem, zeptala jsem 
se autorů na její obsah. Znamenalo to, 
že na zmíněné škole nejsou učitelé, kteří 
mají o tuto práci zájem. A zřejmě víc než 
o zájem jde o otázku finanční.
   Ve mně ovšem uvedená věta vyvolala 
podezření, že nová informativní 
technologie vystrnadí učitele ze škol, 
že ho chce nahradit. Ovšem učitelé jsou 
nenahraditelní. Jejich poslání ve škole je 
nezastupitelné .
   Učiteli je svěřena velká odpovědnost ve 
vzdělávání a výchově celé společnosti, 
celého národa. Na svou práci je odborně 
připraven. Ale dříve, než se pro své 
učitelské povolání rozhodne, musí si 
uvědomit, co se od něj očekává, aby své 
poslání odevzdal s čistým svědomím a 
aby obstál i v kritice rodičů, veřejnosti a 
především před svěřenou mládeží.

1. Musí být osobnost, člověk čistého
 charakteru a pevných  morálních
 zásad; ten, který přistupuje ke 
 svým žákům a studentům s láskou. 
 Zejména ti nejmenší v něm 
 hledají svou maminku nebo tatínka, 
 ti dospívající svého přítele a rádce. 
 Musí s dětmi jednat jako se sobě 
 rovnými, mnohdy s velikou dávkou 
 trpělivosti. Musí rozumně 
 komunikovat jak s rodiči dětí, tak 
 i s veřejností.
2. Musí být odborníkem ve svém 
 oboru. Tím dětem i studentům 
 nejvíce imponuje.
3. Musí volit takové pracovní metody, 
 které vedou k samostatnému, 
 kritickému myšlení, kde by měla
  moderní technika sehrát svou 
 kladnou roli, hledáním nových 
 poznatků. Ale naopak aby 
 neodváděla mládež od přemýšlení,
 aby se žáci nespoléhali na to, že 
 bude  za ně jejich robot myslet. 
 [např.základní matematické údaje]. 
4. Musí být vychovatelem, protože 
 škola nejen vzdělává, ale i vychovává. 

Add:“NA TÉTO ŠKOLE NEJSOU ŽÁDNÍ UČITELÉ
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 Naším zářným příkladem a vzorem 
 je přece světově známá 
 osobnost “Učitel národů“, náš 
 nesmrtelný J. A. Komenský. S jeho 
 věčně platným dílem jsou 
 seznamováni mladí pedagogové 
 na celém světě. Z jeho zásad je snad 
 vhodné i pro dnešní dobu 
 připomenout moudrost:“Škola bez 
 kázně je jako mlýn bez vody“!
5. Musí být snad i trochu herec, 
 který stojí u tabule jako herec na 
 jevišti a vděčné publikum v lavicích 
 od něj očekává pokyny a 
 srozumitelný, přesvědčivý výklad. 
 Výklad podaný nádherným, 
 zřetelným a milovaným mateřským 
 jazykem. Mimořádně důležitý je i 
 kontakt s“publikem“ mezi lavicemi.
 A je ještě celá řada dalších
požadavků na osobnost učitele. 
Ale základním požadavkem je
přístup k dětem s láskou a uznáním.
Kolik dobrých učitelů se stalo  
celoživotními vzory svým žákům a 
studentům. Ale na druhé  straně 
bohužel zůstává někdy i trn 

v srdci jak dětem, tak i učitelům. 
I srdce učitelské je zranitelné.
A co očekává učitel od rodičů ?
Především dobrý, rozumný kontakt, 
aby se v úzké spolupráci  dařilo dát 
dětem pevný základ do života. Bezesporu 
je rodina základem společnosti ,a to 
taková rodina, jejímž základem je 
vzájemná láska a úcta, místo,kde se 
všichni vzájemně respektují, kde mají 
porozumění jeden pro druhého a kde 
i vzájemná úcta je na pravém místě.
   Ve škole je působení rodiny na děti 
velmi brzy zřejmé a jasné. Děti ze 
spořádaných rodin mají stejný kladný 
vztah ke spolužákům a k učitelům, 
k vychovatelům. Děti z rodin 
rozvrácených a neúplných nacházejí 
právě ve škole lásku, kterou doma 
postrádají.
   A moderní technika? Některé rodiny 
jsou již plně vybaveny digitálními 
technologiemi-informatikou. Děti u 
PC stráví spoustu času nad náměty 
studijními, více však nad různými 
hrami. Ovšem za velmi nebezpečnou 
považuji televizi, která je už v každé 

domácnosti. Pro mládež jsou prospěšné 
pořady: cestopisné, přírodovědné, dětské 
apod. Avšak odsouzeníhodné jsou 
programy plné násilí a úděsných scén, 
programy pro silné nervy i dospělých; 
kde na vás z obrazovky míří připravená 
zbraň,kde“tečou putýnky“lidské krve,
kde se honí vrazi a kde se rozdává 
sex.. Jak víme,spousta dětí, které jsou 
samy doma, protože jejich rodiče se 
musí honit za prací(mnohdy i daleko 
od domova), je pod tímto zhoubným 
morálním vlivem. Není proto divu, 
že vzrůstá dětská kriminalita, že ve 
škole žák u tabule zastřelí svého 
učitele a že i nezletilé děti vraždí své 
kamarády. A ještě jsou tihle pachatelé 
chráněni zákonem!?!  Zde se projevuje 
stinná stránka používání moderní 
techniky: nedostatek pohybu, újma na 
zdraví(poškozený zrak), morální újma.
   A proto: všeho s mírou. Držme se 
rozumné střední cesty!
Hodně zdraví,radosti,úspěchů a lásky 
nejen v tomto novém roce 2006, ale i 
v letech dalších přeje: 

Zora  Fričová
 

 Když se u nás v Mateřské škole v 
Bludově objevil po letech Mikuláš s 
čertem, představovaly je paní učitelky 
a provozní zaměstnankyně. Později 
se v těchto rolích vystřídali členové 
hasicského souboru a tanečního souboru 
Markovice.
 Nyní již několik let k nám přichází 
jako hosté z nebe a pekla žáci ze 
Základní školy Karla staršího ze 
 Žerotína v Bludově. Přicházejí ve stále 
krásnějším a dokonalejším převlečení a s 
citlivým přístupem k malé ustrašené 
dětské  dušičce, protože děti jsou přece 
ve skutečnosti jejich kamarádi. Někdo se 
bojí více, jiný méně, najdou se i hrdinové, 
kteří si čerty pohladí. Děti postupně 
překonávají strach ujištěním paní 
učitelek, že je nedají. Aby andělé mohli 
rozdávat sladkosti a ovoce, slibují děti 
polepšení, zpívají písničky a přednášejí 
básničky. Zcela určitě se ale uklidní, když 
se za touto návštěvou zavřou dveře. Čerti 
jsou čerti a nikdo neví, co od nich může 
čekat.
 Tímto chtějí pedagogické pracovnice 
MŠ vedení a žákům základní školy 
poděkovat a věří, že na naše děti 
začátkem prosince opět nezapomenou, i 
když už možná v jiném obsazení, protože 
někteří z nich již odejdou na střední 
školy. Milena Markovská, učitelka MS

Mikulášská tradice v MŠ
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ZRODILA SE TRADICE
 Mužstvo Černých vedl kapitán 
Radek Sadil maskovaný přilbou a 
mužstvo Bílých vedl kapitán Jiří Krejčí.

 Parta nadšenců z Bludova na 
ledě zimního stadionu v Šumperku 
ze dne 23. prosince 2005.

 Sehrála přátelský „Sranda Mač“ 
v předvečer Štědrého dne. Účelem 
„zápasu“ bylo prověřit bruslařské 
umění všech zúčastněných, dílem 
s  větším  či  menším  úspěchem. 

 Někteří z borců svou bruslařskou 
výstrojí udivovali, neboť stáří výstroje 
některých spadá do minulého století. 
I přes tento handicap svedli borci na 
obou stranách vyrovnaný duel
s výsledkem 15:12 ve prospěch družstva 
Černých.

 Je tomu přesně patnáct let, kdy světýlko zapálené hornorakouským 
klučinou v Betlémě doputovalo poprvé i do Československa. Myšlenka 
Betlémského světla vznikla již v roce 1986 v Rakousku, kdy pracovníci 
rakouské veřejnoprávní stanice televize a rozhlasu ORF tímto plamínkem 
odměnili lidi, kteří významně přispěli tamní charitě. V roce 1988 se pak 
světýlko dostalo i ke skautskému vůdci ve Vídni, který se myšlenky hned 
chopil a projednal ji v místní skautské organizaci. Když následující rok 
padla Berlínská zeď a železná opona, rozdělující svět na nepřátelské 
sféry Východu a Západu, zrezivěla účinky sovětského totalitního režimu, 
využili rakouští skauti vzepětí atmosféry solidarity a spolupráce a 
Betlémské světlo poprvé přivezli do Budapešti, Brna a Krakowa. Od té 
doby se rozšířilo nejen po celé Evropě, ale i za oceán. 
 Plamínek, který zvěstuje nejen příchod Kristův, ale i naději na mír a 
vzájemnou spolupráci, je vždy zapálen dítětem (často to bývá dítě tělesně 
postižené) v Kostele narození Ježíše Krista v Betlémě, přímo v místě, kde 
před dvěma tisíci lety uložila panna Marie malého Ježíška do kolébky. 
Letadlem je pak převezeno do rakouského Linze, odkud se šíří vlaky 
do všech stran. Na cestách do všech koutů Evropy je vždy střeží bdělé 
skautské oko, které zaručuje, že plamínek nikdy nezhasne. Naději a radost 
rozsvěcuje již ve čtyřiadvaceti zemích – od západní Evropy (Španělsko, 
Francie, Velká Británie), přes střední Evropu (všechny sousední státy 
ČR) a východní Evropu (Bělorusko, Ukrajina) až po Rusko. Betlémské 
světlo putuje i do balkánských zemí (Srbsko a Černá Hora, Chorvatsko, 
Rumunsko, Bulharsko), do Skandinávie a na sever Evropy (Grónsko, 
Island) i do jižních zemí (Malta). V roce 2000 poprvé překročilo 
Atlantický oceán a přistálo ve Spojených státech amerických. 
 V České republice skauti rozvážejí plamínek z Betléma vlaky po celé 
republice, z Brna až do Ostravy, Chebu i Mostu. Zajišťují, aby svítil 
především v nemocnicích, hospicích, domovech důchodců a sirotčincích. 
Do Bludova bylo Betlémské světlo poprvé přivezeno v roce 1991, od 
té doby nikdy nechybělo. Od roku 1999 roznášejí skautky a skauti 

před svou vánoční besídkou do domovů starých 
a nemocných lidí. Zastavují se i na hřbitově, kde 
vzpomenou na bludovské skauty, kteří jim za 
svého života všemožně pomáhali a nyní již „sedí 
u věčného táborového ohně“. Betlémské světlo je 
vždy k dispozici k odpálení v bludovském kostele 
na „půlnoční“ mši.

Jaroslav Petřík – Australan
vůdce 2. oddílu skautů Bludovit

Betlémské světlo v českých zemích již 15, v Bludově 14 let
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 Den po svátku sv. Tří králů se již 
pošesté vydaly do bludovských ulic 
skupinky koledníků, aby nesly lidem 
radostnou zvěst lidského milosrdenství. 
Osm skupinek tří králů (Kašpar, 
Melichar a Baltazar) spolu s alespoň 
jednou osobou starší patnácti let neslo 
po Bludově dům od domu pokladničku, 
kterou předtím zapečetily úřednice 
obecního úřadu, spolu s posvěcenou 
křídou. Spolu se zpíváním koledy „My 
tři králové jdeme k Vám…“ prosili o 
příspěvek do celostátní sbírky pro trpící a 
potřebné. Kdo chtěl, tomu potom křídou 
napsali na(d) dveře známá tři písmena 
K+M+B+2006, která nejenom že jsou 
podpisem tří mudrců od východu, ale 
jsou i modlitbou: „Christus mansionem 
benedicat“ – „Kristus ať žehná tomuto 
domu“.

Výsledky sbírky v Bludově
Letošní výsledky nepřekonaly ty loňské 
– v Bludově se vybralo 40 377,50 Kč, 
což představuje více jak 12,50 Kč 
na jednoho obyvatele. (Pro srovnání: 
v roce 2005 se u nás vybralo 43 611 
Kč, 2004: 32 042 Kč, 2003: 37 918 
Kč, 2002: 28 905,40 Kč a 2001: 14 
220,40 Kč. Celkově se tedy za oněch 

K+M+B+2006 šest ročníků sbírky vybralo v Bludově 
197 074,30 Kč. Tak snad příští rok 
pokoříme celkovou sumu dvou set tisíc.)

Výsledky sbírky v okolních obcích
 Pro zajímavost uveďme výsledky 
v některých okolních obcích. 
V šumperském a zábřežském děkanátu 
(které se téměř kryjí s hranicemi 
šumperského okresu) se letos dohromady 
vybralo 1 386 353,50 Kč (o cca 200 000 
méně, než loni), v olomoucké arcidiecézi 
přes 15,7 milionu Kč, v celé České 
republice zhruba 53 milionů Kč.
 V sousedním Sudkově se vybralo 
10 664,50 Kč (8,90 Kč na obyvatele), v 
Postřelmově 51 172 Kč (16 Kč/obyv.), 
v Chromči 14 697,50 Kč (25,10 Kč/
obyv.), v Bohutíně 7 728,00 Kč (8,70 
Kč/obyv.) a v Šumperku 100 765,50 
Kč (3,40 Kč/obyv.). Co nás ale letos 
potěšilo asi nejvíc? Že se v Bludově 
vybralo víc než v Rudě nad Moravou a 
jejích připojených obcích. Až do letoška 
se totiž v Rudě pravidelně vybralo o 
několik stokorun více než v Bludově. 
Letos jsme však Rudu „porazili“, neboť 
tam se vybralo 40 084,50 Kč.
 Výtěžek sbírky se shromažďuje na 
centrálním sbírkovém účtu a následně 
dělí podle předem schváleného klíče. 
Veleúspěšné loňské výsledky byly 

s větší pravděpodobností významně 
podpořeny neštěstím, které postihlo 
země jihovýchodní Asie v podobě ničící 
vlny tsunami, kam také významná část 
prostředků putovala.
 Díky každému z vás, kdo 
tříkrálovým koledníkům alespoň otevřel 
dveře. Malé děti, které koledovaly, se 
i prostřednictvím vašeho příkladu učí, 
že je důležité nemyslet jen na sebe, ale 
také na druhé. Díky vám poznávají, že 
v jejich okolí, naší obci, žijí lidé dobří, 
dární, nesobečtí.
 Letos poprvé měli v Bludově 
tříkrálovou sbírku kompletně na 
starosti skauti – od koordinátora br. 
Miroslava Směšného po nejmenšího 
koledníka. Díky jim všem! 

Díky nám všem!
Stanislav Balík – Ježek

vůdce skautského střediska Františka 
Pecháčka Bludov

 I. ročník Memoriálu br. Bručouna uspořádalo bludovské skautské středisko 
10. prosince 2005. Kdo to ale vlastně bratr Bručoun byl? Bludovský skaut 
František Pecháček, jenž velmi rád pracoval, pěstoval u všech skautů a skautek, 
které vedl, touhu „být jako on“. Na mnoha zahrádkářských výstavách mohli 
Bludovští obdivovat jeho krásné rukodělné výrobky. Protože se kromě jiného 
po sametové revoluci významně podílel na obnově skautingu v Bludově, nese 
naše středisko v názvu jeho jméno. K rukodělné činnosti vedl i skauty a skautky, 
k čemuž nám mj. pomohl velmi pěkně vybavit dílnu.
 Jelikož bludovská základní škola nemá žádnou dílnu se svěráky apod., musel 
se Memoriál konat na 3. ZŠ v Šumperku. V onu sobotu 10. prosince se tam 
sešlo téměř třicet lidí - bludovské skautky a skauti, většina instruktorů Jesenické 
lesní školy, kteří zde u příležitosti skautského kreativního zápolení měli poradu 
o činnosti na rok 2006, a memoriálu se zúčastnilo dokonce i členové střediska 
z Rudy nad Moravou. 
 Po krátkém proslovu vůdce bludovského střediska byla upřesněna  pravidla 
a výroba mohla začít. Úkolem každého účastníka bylo během pěti hodin vyrobit 
předmět z jakéhokoli z povolených materiálů. Po pár hodinách práce, během které 
si někteří stihli i pořádně zařádit v tělocvičně, se ze špalků dřeva, kousků kůže, 
drátu, korálků a keramické hlíny vyklubaly opravdu krásné výrobky. Mezi nimi 
byly například: vyřezaná dřevěná lžíce, spona do vlasů z kůže, keramický svícen 
nebo třeba náušnice z drátu. Odborná porota měla opravdu nelehkou úlohu, ale 
nakonec ze všech našich výtvorů přece jenom vybrala ty „nej“. Mezi mladšími se 
na 1. místě umístila ses. Tereza Indrová se svojí nádhernou keramickou kočkou a 
ve starší kategorii zvítězil bratr Radomír Straka - Tichošlápek, který mistrovsky 
ze dřeva vyřezal a opálil veverku.

Memoriál se opravdu vydařil a věříme, že 
poselství bratra Bručouna se bude šířit dál 
napříč dalším skautským generacím.

Kateřina Stonová – Perlička, 
Zuzana Novotná – Okáč

1. dívčí skautský oddíl Strážkyně přátelství

„Začátek výroby“

I. ročník Memoriálu bratra Bručouna
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RŮZNÉ

 Jistě mi dáte za pravdu, že Vánoce jsou nejkrásnější svátky 
v roce. Jsou to především svátky pro naše děti. 
 Patří k nim typická afmosféra plná příprav, úklidů, nákupů, 
shánění dárků a pečení cukroví. Děti se v radostném očekávání 
těší na Ježíška a doufají, že jim naloží pod stromeček dárky, o 
které si psaly. A ta jejich radost a rozzářené oči při rozbalování 
dárků jsou nám odměnou za všechen předvánoční shon. 
 Ale ne každé dítě má to štěstí, aby si mohlo tuto 
nenahraditelnou atmosféru v kruhu své rodiny vychutnat. Proto 
i dětem umístěným v Kojeneckém ústavu a Dětském domově v 
Šumperku se veškerý personál snaží vytvořit takové prostředí, 
aby jim co nejvíce připomínalo vlastní domov. 
 Velmi si vážíme všech, kteří v rámci předvánočního 
rozjímání a snaze někomu pomoci, zaslali našim dětem finanční 
dary, hračky a jiné potřebné věci. 
 V posledních letech bludovská Canzonetta posílá 
prostřednictvím její vedoucí paní Ireny Sedláčkové pravidelně 
výtěžky ze svých tradičních adventních koncertů - letos to 
byla finanční částka 11.761,-Kč na konto našich ústavních 
dětí. Je to krásné humanitní gesto, vyjádření solidarity 
a podpory těm, kteří to nejvíce potřebují. 
 Proto chci upřímně poděkovat všem organizátorům, 
účinkujícím a všem posluchačům, kteří svou účastí 
a přípravou tuto akci podpořili. 
 Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat za podobnou 
akci žákům bludovské základní školy. Iniciovali sbírku pro 
naše děti a osobně jim přinesli velké množství hraček a 
finanční hotovost ve výši 1.100,-Kčs. I jim patří náš velký 
dík a vyjádření uspokojení a obdivu nad tím, že i naší 
mladší generaci žáků a studentů není osud dětí v domovech 
lhostejný. 

za celý kolektiv pracovníků 
Kojeneckého ústavu a Dětského domova v Šumperku 

MUDr.Ivana Hanselová

Poděkování

Vážení spoluobčané,

Ing. Jan Basler, Hrabenovská 428, Bludov
 
Vám nabízí:
 •  Kompletní lesnické služby – např. těžba dřeva včetně 
 rizikového kácení, přibližování a manipulace 
 dřeva,zalesnění,ožínání kultur, ochranu proti zvěři i kůrovci

 •  Sadební materiál lesních a okrasných dřevin 
 z vlastní produkce

 • Zahradnické výsadby včetně projektů, údržbu zeleně, 
 ošetřování starých stromů

 • Výkup dřeva z vašeho lesa i prodej Vámi objednaných  
 sortimentů dřeva nebo řeziva

 • Prodej palivového dřeva včetně polínek v objednaných  
 rozměrech

 • Ochranné postřiky proti nejrůznějším škůdcům a plevelům

 Konzultace a poradenství ke všem výše uvedeným 
 činnostem jsou zdarma  na telefonních číslech:
    606 611 498,  583 238 606 

Informační středisko při Kulturním 
domě Bludov nabízí zájemcům 

o lyžování
mapu zimních Jeseníků s uvedením 
všech lyžařských středisek, vleků, 

běžeckých tras…. 
/Zdarma/

-placená reklama-

-placená reklama-
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Restaurace na Nové v Bludově se nachází v okrajové 
části obce Bludov, je postavena u hlavní silnice, která 
směřuje do města Šumperka, vzdáleného cca 5 km

NABÍDKA
Restaurace 

na Nové v Bludově

Nabízíme ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích, nebo 
v apartmánu se samostatnou kuchyní a soc. 
zařízením (slevy při dlouhodobém ubytování)

V přízemí se nachází restaurace s výtečnou kuchyní. 
Je možnost zajistit i menu dle vlastního výběru po 

dobu pobytu.

Ke sportovnímu využití v objektu slouží šipky, kulečník

Při dlouhodobém pobytu poskytujeme slevy

Přijďte a nebudete chtít odejít.

provozovatel Restaurace na Nové
D+D Mayor CZ s.r.o.

IČO: 25844491
Tel.: 602 842 712, 583 238 285

-placená reklama--placená reklama-

-placená reklam
a-
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Činnost Komorního pěveckého sboru Canzonetta Bludov v r. 2005
28. 3. –   Doprovod při sváteční velikonoční bohoslužbě, 
 kostel sv. Jiří 
 2. 4. –  Koncert v Karlově Studánce
24. 4. –  Doprovod při sváteční bohoslužbě, kostel sv. Jiří – Pouť
29. 5. –   Pouť u Kostelíčka
 4. 6. –  VI. ročník hudebního festivalu F. Pavlů
21. 6. –  Evropský den hudby
29. 6. –  Vzpomínka k úmrtí u pomníku A. Kašpara
18. 9. –  Vernisáž, St. léčebné lázně Bludov
28. 9. –  Festival duchovní hudby v Bruntále
16.10. –  Doprovod při sváteční bohoslužbě, kostel sv. Jiří – Hody
28.10  –  Kladení věnců u Pomníku padlých
27.11. –  l. adventní koncert 
 4.12.  –  2. adventní koncert (žáci ZUŠ Šumperk, Pěvecký sbor  
 ZŠ, Zábřeh – Severovýchod)
11.12. –  3. adventní koncert (Flash Brass – žesťové trio)
16.12. –  Zpívání u betlému, St. léčebné lázně Bludov)
18.12. –  Vánoční koncert
23.12. –  Zpívání U Stromu – nádvoří zámku
24.12. –  Doprovod štědrovečerní mše

 Jako každý rok i v loňském roce jsme pořádali adventní koncerty. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného  11.761,-Kč jsme odeslali do 
Dětského domova v Šumperku. Ještě jednou děkuji všem účinkujícím i 
vám, kteří jste opět přispěli na dobrou věc. Poděkování patří také těm, 
kteří nám v minulém roce pomohli uskutečnit některá naše vystoupení. 
Jsou to: Obecní úřad Bludov, paní Milana Jirglová – Hotel Vlčí důl, 
Bludov,  pan František Březina, předseda - Bludovská a.s., ThDr. 
Hynek Wiesner – Farní úřad Bludov, Kartotisk Bank Šumperk, rodina 
Mornstein – Zierotin, Bludov.  Irena Sedláčková 
       

Vánoční koncert, houslový doprovod, Miroslava Váňová, Magdaléna Váňová

1. ADVENTNÍ KONCERT

Zpěv: MUDr. Jiří RIEDL, varhanní doprovod 
Mgr. Lenka ČERNÁ, sólové varhany Marcel POISL
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2. ADVENTNÍ KONCERT

Žáci ZUŠ ŠUMPERK, třída p. uč. Petra Kocůrka

Dětský pěvecký sbor 4. ZŠ Zábřeh - Severovýchod, řídí Mgr. Lenka Černá

GRAZIOSO QUINTET
flétnový sbor

ZUŠ ŠUMPERK
řídí: p.učitel Antonín Minář
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3. Adventní koncert žesťové trio “FLASH BRASS”

3. ADVENTNÍ KONCERT

Kruh přátel hudby Bludov  
Vás zve na

Koncert KPH

Flétnové duo
V SOBOTU 18. února 2006 

ve 14.00 hod. Zámek Bludov

Účinkují:
Jan Riedelbauch
Miroslav Matějka

Veronika Riedelbauchová – recitace

 Vstupné 30.- Kč

Mateřské centrum
Kulturní dům Bludov nabízí maminkám 

na mateřské dovolené a jejich dětem možnost 
pravidelně se setkávat 

každé úterý dopoledne od 9:30 hod. 
v MATEŘSKÉM CENTRU 

v Kulturním domě Bludov. 

Kontakt maminek a pohybová aktivita 
předškolních dětí. Cvičení pro děti probíhá 

formou her a říkanek, rozvíjí pohybové schopnosti 
a napomáhá začlenění do kolektivu vrstevníků

Ved. Miroslava Vykydalová
VSTUPNÉ 10,- Kč.

Farní knihovna nabízí
Dědictví: Helena Havlíčková.
Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 
1948-1989

Ne vším jsem byl rád: Václav Vaško

On mě vede : Walter J. Císzek

Odpusť, Natašo : Sergej Dakov K.

Píseň o Bernardetě: Franz Werfel

Lurdy ve Francii

Zůstaň matkou : P. Luis Kondor S.V.D.

Fatima v Portugalsku

Medžugorie : František Mráček, Jugoslávie

Farní knihovna je otevřená každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod.
                                                                                           J.M.

Mnoho zdraví, štěstí a pohody 
vám do nového roku 2006 přeje 
MS ODS Bludov
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 V sobotu 3. prosince 2005 připravil Sbor pro občanské 
záležitosti v Bludově tradiční mikulášskou besídku pro 
důchodce. 
Zábavné odpoledne zaplnil následující program:
• Vánoční pásmo dětí z mateřské školy
• Vánoční koncert pěveckého sboru Arietta z Mohelnice
• Koncert krojované  dechové hudby Vlčnovjanka
• Vystoupení hudební skupiny Mirox
• Pečení perníčků a tombola

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na  zdárném průběhu 
akce. Vedle výše uvedených účinkujících to byli:
• děti z výtvarného kroužku školní družiny, které vyrobily 
 vánoční přáníčka, 
• pionýrský oddíl, který jako každý rok vyzdobil  vánoční 
 strom, 

Poděkování • členky Sboru pro občanské záležitosti
• sponzoři, kteří věnovali dárky do tomboly:

z Bludova
 Státní léčebné lázně, Obecní úřad, Kulturní dům, Klub 
důchodců, Sbor pro občanské záležitosti, Monáda Drink, 
Keramik Váňa, Železářství Indra, Pension Vlčí důl, Trafika, 
Agrega, Prodej vína - Jan Kacar, Brašnářství Pudil, Hostinec 
Pod Kostelem, Vinárna Domino, Zámecká cukrárna, 
Kadeřnictví- K. Kaplánková, KON-RAPS, Potraviny Urban, 
Zahradnictví Obecní lesy,
ze Šumperka 
Dols, a. s. a ASD software

 Věříme, že všichni jmenovaní nám pomohou i při 
realizaci příštího setkání v prosinci 2006. Děkujeme. 

-J.Di-

Poděkování
Dovolte, abych poděkovala jménem občanů Bludova, kterým udělali radost Tři králové, kteří nás navštívili s kasičkou při 
příležitosti Tříkrálovské sbírky. Oceňuji jejich vzorné vystupování i hudební doprovod. Je vidět, že i dnešní mládež, když je dobře 
vedena, dovede udělat kus záslužné práce. Dana Hojgrová.

Byl odehrán za hojné účasti hráčů
děti:  1. místo Juránková Helena
 2. místo Weiser Tomáš
 3. místo Pavlík Jan
dospělí:
 1. místo Pavlů Jiří
 2. místo Ochman Svaťa
 3. místo Frolek Pavel
Za všechny účastníky obou šachových turnajů děkujeme 
sponzorům, pí. Divišové vedoucí kulturního domu Bludov, 
Elektro Shark Šumperk, p.Kamilu Hájkovi a p. Petru Vojtíškovi.

pořadatel J. Dobeš

Vánoční šachový turnaj
pro děti a dospélé

Nohejbalový turnaj
26. prosince 2005 jsme uspořádali v bludovské 
sokolovně už 18. ročník nohejbalového turnaje. Účastnilo 
se 9 tříčlenných družstev, z nichž zvítězilo družstvo 
ve složení Karel Musil, Tomáš Jílek a Libor Krátký. 
Touto cestou děkujeme těm, kteří turnaj sponzorovali:

• Bludovská a.s.
• Monáda Bludov
• Holding Huf. Jaroslav
• Kulturní dům Bludov
• Obecní úřad Bludov
• Potraviny Urban Petr
• Parapety Sadil
• Hostinec Pod Kostelem J. Nimrichtr

Za místní nohejbalisty Evžen Fazor, Bohuslav Los

SPORTOVNÍ OZVĚNY

Reprezentanti BC Bludov postoupili začátkem prosince do 
baráže o extraligu. Tým, který tvořili Josef Komenda a Jan 
Vyhnánek, obsadil v Moravské lize druhé místo za družstvem 
Delta Brno Storm. Na třetím místě se umístili hráči Sokola 
Hodonín. Toto umístění je o to cennější, že naši hráči v soutěži 
sedmi nejlepších moravských tříčlenných týmů nastupovali 
jen ve dvou. V každém utkání tak předem prohrávali 0:1 a 
k vítězství museli oba své zápasy vyhrát. Důvodem tohoto 
hendikepu bylo odřeknutí účasti jednoho z reprezentantů, ke 
kterému došlo den před turnajem.

BC Bludov - Pořádá  - IX. ročník turnaje
BLUDOV CUP

Sobota 4. února od 14.00 hod.
V KD Bludov – zadní vchod

Startovné 50.- Kč.
Poháry pro nejlepší tři.

Billiard club Bludov
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Správné znění tajenky z Bludovanu 10/2005 zní:  „naposled vykonával Josef Čmakal“
Vylosován byl F. Adam, AD Kašpara, Bludov, která získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. února 2006.



B L U D O V – Š U M P E R K Š U M P E R K  -  B L U D O V 

ODJEZDY AUTOBUSŮ

Bludovan 

5:06 = (Štíty),X                 

5:07 = (Bludov),X,-U RADNICE     

5:09 = (Zábřeh-Vyš),X            

5:10 = (Mohel-Loštice),X         

5:25 = (Chromeč),X               

5:29 = (začíná NEALKO),škola/*   

5:46 = (Mohelnice),X             

6:04 = (Zábřeh-Vyš),X            

6:13 = (Bušín),X,6               

6:17 = (Mohel-Loštice),X        

6:19 = (Bludov),X,-U RADNICE     

6:31 = (Mohelnice),X             

6:34 = (Mohel-Zábřeh),X          

6:42 = (Mohel-Loštice),X         

7:15 = (Bludov),X,-U RADNICE     

7:15 = (Buš-Olšany),X,ne škola/*!

7:22 = (Moh-Zábřeh),škola/*      

7:23 = (Bušín),X                 

7:24 = (Ští-Bušín),škola/*       

7:25 = (Zábřeh-Vyš),X            

7:26 = (Štíty),X,6               

7:42 = (Mohelnice),škola/*       

7:45 = (Mohel-Zábřeh),X          

7:56 = (Mohelnice),X,škola       

8:14 = (Štíty),7,+               

8:23 = (Mohel-Loštice),X         

8:28 = (Buš-Olšany),X            

8:29 = (Mohel-Loštice),6         

8:57 = (Mohel-Loštice),X         

9:00 = (Zábřeh-Vyš),X            

10:46 = (Mohelnice),X             

11:37 = (Štíty),X,6               

11:39 = (Mohel-Loštice),X         

12:47 = (Mohel-Zábřeh),X,škola    

13:07 = (Štíty),X,7,+             

13:13 = (Mohel-Zábřeh),X          

13:24 = (Zábřeh-Vyš),X            

13:29 = (Zábřeh-Vyš),6,7,+        

13:36 = (Mohelnice),X             

13:36 = (Mohelnice),6,7,+         

13:40 = (BRNO),7+,(42)            

13:44 = (Moh-Zábřeh),škola/*      

13:52 = (BRNO),X                  

13:59 = (Buš-Olš),škola/*,jen LLB!

14:25 = (Buš-Olš),škola/*,jen LLB!

14:26 = (Buš-Olšany),6            

14:31 = (Bušín),X                 

14:39 = (Bludov),X,-U RADNICE     

14:51 = (Moh-Zábřeh),škola/*      

14:52 = (Postřelmov-Chr),X        

14:56 = (Moh-Zábřeh),škola/*      

15:13 = (Mohelnice),X,škola       

15:13 = (Mohel-Loštice),X         

15:14 = (Moh-Zábřeh),škola/*      

15:27 = (Bludov),X,-U RADNICE     

15:44 = (Zábřeh-Postř-Chr),X      

15:47 = (Bušín),X                 

15:48 = (Mohel-Loštice),7,+       

15:50 = (PRAHA),6,7+,jen U ZÁMKU! 

16:22 = (Bludov),X,-U RADNICE     

16:23 = (Zábřeh-Vyš-Chr),X        

16:30 = (Mohelnice),škola/*       

16:41 = (Zábřeh-Postř-Chr),X      

16:49 = (Štíty),7,+               

16:52 = (BRNO)-Jeseník       

17:02 = (Štíty),X                 

17:24 = (Mohel-Loštice),X         

17:31 = (Ští-Bušín),7,+,(36)      

17:40 = (Zábřeh-Vyš),X            

18:02 = (Štíty),6,(32)            

19:09 = (Bušín),X                 

19:19 = (Mohel-Loštice),X         

19:35 = (BRNO),5,škola,(50)       

20:01 = (Zábřeh-Post-Chr),7,+,(36)

20:06 = (Zábřeh-Vyš),X            

20:19 = (Mohel-Zábřeh),7,+,(36)   

22:13 = (Bušín),X                 

22:30 = (Ští)-jen Bludov NEALKO!,X

4:50 = Bludov,X,-jen KONEČNÁ!    

5:00 = Zábřeh-(Chr-Postř),X      

5:08 = Záb-jen Bl.NEALKO!,X,škola

5:17 = Bušín,X,6                 

5:30 = BRNO,X,jen AS!            

5:35 = Štíty,X                   

5:40 = Mohelnice,X               

5:50 = Zábřeh-(Vyš),X            

5:55 = Bludov,X                  

6:00 = Mohelnice,X,škola         

6:05 = Ští-Písařov,škola/*       

6:15 = Mohel-Zábřeh,X            

6:30 = Buš-Olšany,X              

6:30 = Zábřeh-(Vyš),škola/*      

6:40 = Bludov,X                  

6:45 = Mohel-Loštice,X           

6:50 = Mohelnice,škola/*         

6:55 = Zábřeh-(Chr-Vyš),X        

7:40 = Mohel-Zábřeh,X            

7:50 = Zábřeh-(Vyš),X            

8:25 = Mohelnice,X               

8:30 = Štíty,X,6                 

9:05 = BRNO(Jeseník),jen AS!

9:10 = Mohelnice,X               

9:30 = Štíty,7,+                 

9:50 = Zábřeh-(Vyš),X,škola      

10:00 = Mohelnice,X               

10:55 = Ští-Písařov,X             

11:00 = Mohelnice,X,6             

11:30 = Záb-(Chr-Vyš),X,7,+       

12:00 = Mohel-Zábřeh,X            

12:25 = Zábřeh-(Vyš),6            

12:25 = Štíty,6                   

12:40 = Mohel-Loštice,X           

12:40 = Mohel-Záb,škola/*         

13:05 = BRNO,5,škola,jen AS!,(50) 

13:10 = Mohelnice,X,škola         

13:15 = Bušín,X                   

13:35 = Štíty,7,+                 

13:45 = Buš-Olšany,X              

14:00 = Mohelnice,7,+             

14:10 = Moh-Zábřeh,škola/*        

14:15 = Bludov,X                  

14:15 = Moh-Zábřeh,škola/*        

14:25 = Moh-Zábřeh,škola/*        

14:25 = Mohel-Loštice,X           

14:35 = PRAHA,6,7+,jen AS-U ZÁMKU!

14:45 = Bušín,X                   

14:50 = Mohel-Loštice,X           

14:50 = Zábřeh-(Vyš),X            

14:50 = Mohel-Zábřeh,X            

14:55 = Štíty,X                   

15:00 = Bludov,X                  

15:20 = Mohel-Zábřeh,X            

15:35 = Mohel-Loštice,X,škola     

15:35 = Zábřeh-(Vyš),X            

15:55 = Bludov,X                  

16:00 = Mohel-Loštice,X           

16:00 = Zábřeh-(Chr-Vyš),X        

16:05 = Ští-Bušín,X,7,+,(36)      

16:10 = Buš-Olšany,škola/*        

16:30 = Mohel-Zábřeh,X            

16:30 = Mohelnice,6,7,+           

17:05 = Mohelnice,škola/*         

17:20 = Zábřeh-(Vyš),X,7,+,(36)   

17:40 = Mohelnice,X               

18:15 = BRNO,7,+,jen AS!,(42)      

18:30 = Zábřeh,(Vyš),X            

18:30 = Štíty,(32)                

19:10 = Mohel-Zábřeh,7,+          

19:45 = Mohelnice,X               

21:17 = Bušín,X                   

22:15 = Ští-jen Bludov NEALKO!,X 



X  = jezdí v pracovní dny
5 = jezdí v pátek
6 = jezdí v sobotu
7 = jezdí v neděli
+              = jezdí ve státní svátek 
škola = nejezdí o letních prázdninách od 1.7. do 1.9.
škola/* = jezdí ve školních dnech
ne škola/* = nejezdí ve školních dnech
AS! = nezajíždí k nádraží ČD Zábřeh
ČD! = nezajíždí na AS (Valová) Zábřeh
(32) = nejede 24.12. a 31.12.

Poznámky „autobusy 2005“:
(36) = nejede 24. a 25.12, 16.4., 30.4., 7.5., 5.7., 
        28.10., 17.11.
(42) = nejede od 24.12. do 26.12., 16.4., 30.4., 7.5., 
     od 2.7. do 27.8., 28.9., 28.10., 17.11.
(50) = nejede 30.12., od 1.7. do 3.9., 29.9., 17.11.

Odjezdy autobusů z Bludova na linkách: 
BRNO, Mohelnice jsou ze zastávky „zámek“, 
ostatní linky ze zastávky „škola“, 
výjimky označeny např.: „U RADNICE, LLB (lázně)“.

Odjezdy ze Šumperku z „AS“,
ze Zábřehu dle poznámky (ČD - vlak. nádraží, AS - aut. 
stanoviště Valová).

B L U D O V - Z Á B Ř E H Z Á B Ř E H – B L U D O V

ODJEZDY AUTOBUSŮ

Bludovan 

              

5:11 =  5:31-AS! Zábřeh-(Chr-Postř),X      

5:37 =  5:56-ČD! BRNO,X,jen AS!            

5:52 =  6:15-ČD  Mohelnice,X             

6:04 =  6:30-ČD  Zábřeh-(Vyš),X            

6:13 =  6:32-ČD  Mohelnice,X,škola  

6:27 =  6:40-AS! Mohel-Zábřeh,X         

6:43 =  7:00-AS! Zábřeh-(Vyš),škola/*      

6:59 =  7:22-ČD  Mohelnice,škola/*         

7:00 =  7:23-ČD  Mohel-Loštice,X         

7:10 =  7:38-ČD  Zábřeh-(Chr-Vyš),X        

7:53 =  8:12-ČD  Mohel-Zábřeh,X          

8:04 =  8:27-ČD  Zábřeh-(Vyš),X            

8:37 =  8:57-ČD  Mohelnice,X             

9:12 =  9:26-ČD! BRNO(Jeseník),jen AS!

9:22 =  9:44-ČD  Mohelnice,X             

10:04 = 10:27-ČD  Zábřeh-(Vyš),X,škola      

10:13 = 10:33-ČD  Mohelnice,X            

11:11 = 11:32-ČD  Mohelnice,X,6           

11:44 = 12:07-ČD  Záb-(Chr-Vyš),X,7,+       

12:11 = 12:35-ČD  Mohel-Zábřeh,X          

12:39 = 13:02-ČD  Zábřeh-(Vyš),6            

12:53 = 13:12-AS! Mohel-Záb,škola/*         

12:53 = 13:16-ČD  Mohel-Loštice,X         

13:15 = 13:30-ČD! BRNO,5,škola,jen AS!,(50) 

13:23 = 13:48-ČD  Mohelnice,X,škola       

14:11 = 14:29-ČD  Mohelnice,7,+           

14:24 = 14:38-AS! Moh-Zábřeh,škola/*        

14:26 = 14:40-AS! Moh-Zábřeh,škola/*        

14:41 = 14:55-AS! Moh-Zábřeh,škola/*        

14:41 = 15:00-ČD  Mohel-Loštice,X         

15:03 = 15:25-ČD  Mohel-Loštice,X         

15:04 = 15:28-ČD  Zábřeh-(Vyš),X            

15:07 = 15:20-AS! Mohel-Zábřeh,X          

15:33 = 15:48-AS! Mohel-Zábřeh,X          

15:48 = 16:08-ČD  Mohel-Loštice,X,škola    

15:51 = 16:10-AS! Zábřeh-(Vyš),X            

16:10 = 16:31-ČD  Mohel-Loštice,X         

16:17 = 16:43-ČD  Zábřeh-(Chr-Vyš),X        

16:41 = 16:59-ČD  Mohelnice,6,7,+         

16:41 = 17:00-ČD  Mohel-Zábřeh,X          

17:19 = 17:38-ČD  Mohelnice,škola/*         

17:34 = 17:58-ČD  Zábřeh-(Vyš),X,7,+,(36)   

17:54 = 18:13-ČD  Mohelnice,X             

18:25 = 18:43-ČD! BRNO,7,+,jen AS!,(42)      

18:44 = 19:10-ČD  Zábřeh,(Vyš),X          

19:22 = 19:41-ČD  Mohel-Zábřeh,7,+        

19:58 = 20:13-ČD! Mohelnice,X
               

4:45 = ČD  (Zábřeh-Vyš),X          

4:52 = ČD! (Mohel-Loštice),X       

5:23 = ČD  (Mohelnice),X           

5:38 = AS! (Zábřeh-Vyš),X          

5:55 = ČD  (Mohel-Loštice),X       

6:15 = ČD! (Mohelnice),X           

6:20 = AS! (Mohel-Zábřeh),X        

6:23 = ČD  (Mohel-Loštice),X       

7:00 = ČD  (Zábřeh-Vyš),X          

7:08 = AS! (Moh-Zábřeh),škola/*      

7:14 = ČD  (Mohelnice),škola/*       

7:25 = AS! (Mohel-Zábřeh),X        

7:34 = ČD  (Mohelnice),X,škola     

8:00 = ČD  (Mohel-Loštice),X       

8:07 = ČD  (Mohel-Loštice),6       

8:32 = ČD  (Zábřeh-Vyš),X          

8:34 = ČD  (Mohel-Loštice),X       

10:23 = ČD  (Mohelnice),X           

11:17 = ČD  (Mohel-Loštice),X       

12:25 = ČD  (Mohel-Zábřeh),X,škola

12:50 = ČD  (Mohel-Zábřeh),X        

13:00 = ČD  (Zábřeh-Vyš),X         

13:05 = ČD  (Zábřeh-Vyš),6,7,+    

13:12 = ČD  (Mohelnice),X           

13:14 = ČD  (Mohelnice),6,7,+       

13:23 = ČD! (BRNO),7,+,(42)         

13:25 = AS! (Moh-Zábřeh),škola/*      

13:35 = ČD! (BRNO),X             

14:39 = AS! (Moh-Zábřeh),škola/*      

14:41 = AS! (Moh-Zábřeh),škola/*      

14:50 = ČD  (Mohelnice),X,škola    

14:53 = ČD  (Mohel-Loštice),X  

14:57 = AS! (Moh-Zábřeh),škola/*      

15:22 = AS! (Zábřeh-Postř-Chr),X

15:30 = ČD  (Mohel-Loštice),7,+  

16:00 = ČD  (Zábřeh-Vyš-Chr),X   

16:05 = ČD  (Mohelnice),škola/*       

16:20 = AS! (Zábřeh-Postř-Chr),X    

16:37 = ČD! (BRNO)-Jeseník       

17:06 = ČD! (Mohel-Loštice),X       

17:15 = ČD  (Zábřeh-Vyš),X       

19:04 = ČD! (Mohel-Loštice),X      

19:20 = ČD! (BRNO),5,škola,(50) 

19:40 = ČD  (Zábřeh-Post-Chr),7,+,(36)

19:45 = ČD  (Zábřeh-Vyš),X           

20:00 = ČD! (Mohel-Zábřeh),7,+,(36) 
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