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Tak už se po létech blížíme k cíli. Po 
stovkách hodin jednání a tisících hodinách 
práce nadešel čas, aby se rozběhla nově 
vybudovaná čistička odpadních vod (ČOV), 
poté, co se postupně napojují jednotlivé 
domácnosti na kanalizační potrubí.
 ČOV byla navržena podle parametrů, 
které vycházely z daných legislativních 
požadavků a z údajů územního plánu obce 
Bludov. Ačkoli to v posledních letech tak 
nevypadá, je ČOV nachystána tak, aby 
bez problémů fungovala i ve chvíli, kdy by 
měl Bludov 3400 obyvatel (současný stav 
obyvatelstva je 3118, přičemž v posledních 
letech dochází spíše k poklesu než 
k nárůstu). Při výpočtech se vycházelo 
z toho, že každá osoba vyprodukuje za den 
130 litrů odpadních vod – v maximálním 
zatížení zvládne ČOV vyčistit 442 m3/den.
ČOV byla uvedena do zkušebního provozu 
už 12. prosince 2006. Ke svému provozu 
totiž nepotřebuje stoprocentní zatížení, 
ale stačí jí zatížení 50 % projektovaných 
hodnot (na druhou stranu je také schopna 
práce při přetížení na 120 %. A jelikož má 
ČOV dvě pracovní linky, tak při odstavení 
jedné z nich je schopna pracovat i při 
zatížení 25% - a to je právě současný stav. 
Už nyní je garantována kvalita vyčištěné 
vody, která odtéká z čističky potrubím do 
Moravy.
 První vzorky vody, která do ČOV 
přitéká, a vody, která z ČOV odtéká, 
byly akreditovanou laboratoří odebrány 
letos 15. ledna. Zjištěné hodnoty nám 
zatím dávají důvod k radosti. Čistička plní 
veškeré limity, které pro její provoz nařídil 
Odbor životního prostředí Městského 
úřadu v Šumperku. Důvod k radosti je 
o to větší, že jsme těchto limitů dosáhli 
už nyní, kdy zatím není napojeno příliš 
mnoho domácností. Jak to? Nemělo by to 
být spíše naopak – čím více domácností, 
tím horší výsledky? Ne. Čím méně kalů 

Čistička odpadních vod uvedena do provozu!
je na ČOV přivedeno, tím obtížněji se 
aktivují (rozkládají) a tím horší je kvalita 
vyčištěné vody. I při nízkém provozu však 
limity plníme. Kdo nevěří, má možnost se 
s výsledky laboratorního rozboru seznámit 
v úřední dny na bludovském obecním 
úřadu. Rada obce přijala v závěru roku 
poměrně odvážné a nečekané rozhodnutí. 
Čističku obec nepronajme k provozování 
žádné soukromé společnosti, ale bude ji 
provozovat sama. Toto rozhodnutí bylo 
velmi kladně hodnoceno komisí Evropské 
unie (za účasti zástupců Francie, Belgie, 
Holandska), která se 20. prosince přijela 
přesvědčit, jak se nakládá s finančními 
prostředky, které EU na výstavbu splaškové 
kanalizace a ČOV poskytla.
 Je velmi pravděpodobné, že tento 
přístup rady ocení i bludovští občané, až 
budou za stočné (poplatek za odvádění 
a čištění splaškových vod ze svých 
domácností) platit jedny z nejnižších 
možných poplatků v širokém okolí. 
O výši stočného bude bludovská veřejnost 
informována v nejbližší době.
 Pokud se někdo domnívá, že čím 
později svou domácnost napojí, tím 

více ušetří na stočném, případně že se 
na kanalizaci připojit vůbec nemusí, tak 
se mýlí. Vyzýváme proto občany, aby 
s napojením neotáleli a dle svých možností 
se napojili co nejdříve. Připomínáme 
však, že je možno připojit pouze splašky 
z domácností. I kdybychom chtěli, není 
možné napojit chlévy, okapy (rýny), 
kanály odvádějící dešťové vody ze dvorků 
a zahrádek apod. Tyto tzv. „balastní“ 
vody zhoršují, ba mnohdy až znemožňují 
biologický rozklad kalů. Proto se prováděly 
v celé délce položeného potrubí kamerové 
zkoušky a kamera prohlížela, zda do 
potrubí někudy neteče. Tam, kde teklo, 
tak se vadné místo opravilo a zkouška 
se opakovala. Proto se někde kopalo 
i několikrát - prostě do té doby, než byly 
závady definitivně odstraněny.
Na jaře bude na ČOV uspořádán „den 
otevřených dveří“. Všichni, kdo budou 
mít zájem, si budou moci prohlédnout, 
jak ČOV funguje, jak je vybavená a jak se 
tedy likviduje (biologicky rozkládá) odpad, 
který všichni produkujeme.

Pavel Ston, starosta obce.
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Splašková kanalizace a ČOV

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení občané,
jak jste již byli informováni samostatnými 
letáky před Vánocemi 2006 a po Novém 
roce 2007, byla výstavba kanalizace 
a čistírny odpadních vod dokončena 
a je povoleno se na splaškovou  kanalizaci 
napojovat. Někteří z Vás již této možnosti 
využili. Napojování Vašich nemovitostí 
však, bohužel, neprobíhá tak rychle 
a v takovém časovém sledu, aby zatížení 
vlastní ČOV v probíhajícím zkušebním 
provozu bylo co možná největší.

Ještě více nás trápí, že někteří vlastníci 
nemovitostí nejenže se nenapojují 
na vybudovanou kanalizaci, ale 
nemají vybudovanou ani soukromou 
část kanalizační přípojky na svém 
pozemku (cca 65 vlastníků). A to 
přesto, že byli k provedení výkopových 
prací na soukromé části přípojky  
vyzýváni firmami, které provedou 
položení přípojky až po revizní šachtu. 

Proto tímto znovu žádáme vlastníky 
nemovitostí, kteří ještě nemají zřízeny
soukromé části kanalizačních přípojek,
ale také občany, kteří ještě nemají 
napojeny své nemovitosti na kanalizaci,
aby tak ve vlastním zájmu a v co
možná nejkratší době učinili.

Vlastní propojení mezi nemovitostí 
a revizní šachtou na kanalizační přípojce 

si již hradí každý vlastník připojovaného 
objektu sám. 

Propojení si může vlastník nemovitosti 
buď provést sám, nebo si objedná 
odborníka, který propojení provede. 
Můžeme doporučit následující firmy: 
Zatloukal Petr   tel. 602 750 995
Jarýn Aleš tel. 737 585 037
Pösl František tel. 606 905 448
Ing. Krmela Radek tel. 777 216 662  
  (TESPO)
Jurásek Radek tel. 777 655 168 
Markovský Zdeněk tel. 603 249 440

!!! Po propojení potrubí z Vašeho 
objektu s revizní šachtou není 
možné propojení ihned zasypat, 
aniž by proběhla kontrola propojení 
příslušným pracovníkem obce a to

Balát František  603 521 264, 583 301 446
Tolarová Hana  737 549 522, 583 301 438
Fousek Jan  604 679 623, 583 301 437          

Po dohodě Vás navštíví Vámi 
oslovený pracovník, který propojení 
zkontroluje. Teprve poté bude možné 
výkop zaházet. Na základě převzetí 
propojení budou následně vypracovány 
a připraveny k podpisu doklady „Dohoda 
o převzetí kanalizační přípojky“ 
a „Smlouva o odvádění odpadních vod“.

Upozorňujeme také na to, že není možné 
do nové oddílné splaškové kanalizace 

napojit pouze přepad ze septiku nebo 
jímky (septik či jímka musí být vyřazeny 
z provozu – viz §18 odst.4 Zákon 
o vodovodech a kanalizacích 274/2001
Sb.) ani dešťové a povrchové vody 
– jejich napojením by se velmi zhoršila 
funkce čistírny. Pověřený pracovník 
obce, který bude kontrolovat správnost 
propojení objektu na kanalizaci, se 
rovněž přesvědčí, zda není náhodou na 
splaškovou kanalizaci napojeno něco,
co napojeno být nemá.

Prosím, uvědomte si, že povinnost mít 
vybudovaný systém čištění odpadních 
vod v obci naší velikosti je povinností 
vyplývající ze zákona. Podmínkou 
přidělené dotace je, že na tento systém 
bude připojena valná část našich 
domácností. Pokud ji nesplníme, budeme 
dotaci muset vrátit, což by znamenalo 
finanční problémy nepředstavitelného 
rázu. Povinnost připojit se na splaškovou 
kanalizaci vyplývá rovněž ze zákona 
– viz Zákon 274/2001 Sb. a Vyhláška 
428/2001 Sb. Pokud se vlastník 
nemovitosti na splaškovou kanalizaci 
nepřipojí, bude muset při pravidelných 
kontrolách dokladovat, jakým způsobem 
své odpadní vody likviduje. Obec Bludov 
podniká všechny kroky pro to, aby byly 
náklady na stočné, které budou bludovští 
občané platit, co možná nejnižší.

Odbor výstavby a ŽP.

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2006
K 31.12.2006 měl Bludov 3118 obyvatel (k 31.12.2005 to 
bylo 3142), došlo tedy k meziročnímu poklesu o 24 obyvatel. 
V Bludově žije v současnosti více mužů než žen – 1573 mužů 
a 1545 žen. 
 V roce 2006 se narodilo 33 dětí, z toho bylo 16 chlapců 
a 17 děvčat. Bylo to o 8 víc než v předchozím roce. Zemřelo 

34 obyvatel, z toho 19 mužů a 15 žen. I zde je oproti roku 
2005 nárůst – o 10 více. K trvalému pobytu v obci se v roce 
2006 přihlásilo 54 obyvatel, odhlásilo se však 77. V matričním 
obvodu Bludov bylo v roce 2006 uzavřeno 54 sňatků, z toho 
41 občanských a 13 církevních (v roce 2005 to bylo celkem 
61 sňatků). Ludmila Petruželová, matrikářka

Obec Bludov nabízí do pronájmu obecní byt 
v nové výstavbě v mateřské škole. 

Byt je bezbariérový a je určen invalidní osobě, 
která užívá invalidní vozík.

V žádosti o tento byt uveďte stav Vašeho postižení 
a výši přijmu.

Žádosti na tento byt můžete podávat nebo zasílat na 
podatelnu Obecního úřadu Bludov, 

Jana Žižky 195, 789 61 Bludov do:28.2.2007

Místní knihovna v Bludově
Vážení čtenáři,
Chceme Vám připomenout výběr z našeho Knihovního 
řádu: Knihy půjčujeme na 1 měsíc – po domluvě 
s knihovnicí lze výpůjčku 2x prodloužit.
Po uplynutí lhůty : 1. upomínka    za    10,- Kč
Dále :   2. upomínka    za    20,- Kč
                            3. upomínka    za    30,- Kč
Poslední je předsoudní upomenutí za 40,- Kč
Protože jsou u nás čtenáři, kteří mají doma knihy 
z knihovny  rok i déle, vyhlašujeme při vracení knih  
v 1. čtvrtletí roku 2007 osvobození od upomínek.
Vraťte nám knihy, ať si je mohou půjčit další čtenáři!
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ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ  PRO  ROK  2007
SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Zimní svozy budou prováděny každý týden ve čtvrtek v období od 4.ledna do 26. dubna a na podzim od 4. října 2007. Letní svozy 
budou prováděny v sudých týdnech ve čtvrtek, a to od 3.května do 20. září 2007. Svoz pytlů s kartony je označen : *  V tyto dny 
dejte pytle s kartony vedle popelnic.

Zimní svozy Letní svozy Zimní svozy

4. ledna 2007  (1.týden)
11. ledna 2007  (2.týden)
18. ledna 2007  (3.týden)

25. ledna 2007  (4.týden) *
1. února 2007  (5.týden)
8. února 2007  (6.týden)

15. února 2007  (7.týden)*
22. února 2007  (8.týden)
1. března 2007  (9.týden)

8. března 2007  (10.týden)*
15. března 2007 (11.týden)
22. března 2007  (12.týden)
29. března 2007  (13.týden)*

5. dubna 2007  (14.týden)
12. dubna 2007  (15.týden)*
19. dubna 2007  (16.týden)
26. dubna 2007  (17.týden)*

3. května 2007  (18.týden)
17. května 2007  (20.týden) *

31.května 2007  (22.týden)
14. června 2007  (24.týden)*
28. června 2007  (26.týden)

12. července 2007  (28.týden)*
26. července 2007  (30.týden)

9. srpna 2007  (32.týden)*
23. srpna 2007  (34.týden)
6. září 2007  (36.týden)*
20. září 2007  (38.týden)

4. října 2007  (40.týden)*
11. října 2007  (41.týden)
18. října 2007  (42.týden)
25. října 2007  (43.týden)

1. listopadu 2007  (44.týden)*
8. listopadu 2007  (45.týden)
15. listopadu 2007  (46.týden)
22. listopadu 2007  (47.týden)
29. listopadu 2007  (48.týden)*

6. prosince 2007  (49.týden)
13. prosince 2007  (50.týden)
20. prosince 2007 (51.týden)

27. prosince 2007  (52.týden)*

SVOZY PLASTŮ
Svozy budou prováděny v sobotu v níže uvedených dnech od 7:00 h. Žádáme občany, aby plasty připravili v průhledných igelitových 
pytlích k přístupovým cestám nejlépe v pátek večer. 27. ledna 2007 (sobota), 24. března 2007, 26. května 2007, 28. července 2007, 
6. října 2007, 1. prosince 2007.  

SVOZY NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Konkrétní časy a místa budou upřesněny vždy před svozem. Žádáme občany, aby dodržovali předepsané časy, které budou uvedeny 
na letácích. 12. května 2007 (sobota), 10. listopadu 2007. 
  Tolarová Hana, odbor výstavby a životního prostředí.

2. jednání Zastupitelstva obce Bludov
Dne 11. prosince 2006 v 18:00-20:45 
proběhlo druhé zasedání zastupitelstva 
obce. Přítomno bylo 13 zastupitelů, Karel 
Soural a Karel Janíček byli omluveni. 
Starosta obce Pavel Ston pověřil 
vyhotovením zápisu Jana Šaje.
Starosta sdělil, že 17.11.2006 zemřel člen 
zastupitelstva František Březina, čímž 
zanikl jeho mandát. Následujícího dne 
na uvolněný mandát nastoupil náhradník 
z téže volební strany František Snášel. Ten 
na začátku schůze složil do rukou starosty 
slib zastupitele. Starosta potom navrhl 
jako ověřovatele zápisu Josefa Sedláčka 
ml. a Jindřicha Matěje. Zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo program jednání, 
při hlasování o ověřovatelích se 2 
zdrželi.

Jednací řád zastupitelstva obce
Zastupitelům byl předložen ke schválení 
jednací řád zastupitelstva obce v totožné 
podobě, jako v předchozím období. 
Stanislav Balík prohlásil, že příliš dlouhé 
hlasování o procedurálních záležitostech 

volby na ustavujícím zastupitelstvu 
nebylo důstojné a šlo by pro příště 
ošetřit doplněním jednacího řádu o 
pasáž o způsobu volby členů rady obce. 
Místostarosta Josef Ťulpík navrhl, aby byl 
zpracován samostatný volební řád. Pro 
návrh S. Balíka hlasovali 4 zastupitelé 
(3 proti, 6 se zdrželo), takže nebyl 
schválen, stejně jako návrh J. Ťulpíka, 
který podpořilo 7 zastupitelů (3 proti, 3 
se zdrželi). Jan Kacar navrhl zakotvit, aby 
podklady pro jednání dostávali členové 
zastupitelstva vždy 5 dnů před konáním 
zasedání. Ani jeho návrh nebyl přijat 
(3 pro, 4 proti, 6 se zdrželo). Následně 
zastupitelstvo 9 hlasy schválilo původní 
znění jednacího řádu (1 proti, 3 se 
zdrželi).

Kontrola úkolů
Starosta informoval o tom, že stále 
přetrvávají dva úkoly - zpracovat 
vyhlášku o reklamních plochách v obci 
a úkol týkající se nové smlouvy se ZOD. 
Na obou úkolech se pracuje. V následné 

diskusi se S. Balík dotázal, jak pokračují 
jednání o hranici s obcí Chromeč. Starosta 
sdělil, že považoval úkol za splněný, 
neboť se zúčastnil jednání zastupitelstva 
obce Chromeč. S. Balík trval na tom, 
že úkol uzavřen není, protože se o tom 
neusneslo zastupitelstvo. Josef Sedláček 
st. se dotázal, jak spolu souvisí odstranění 
reklam u zámku a vydání obecně 
závazné vyhlášky o reklamách. Sám je 
toho názoru, že OZV může být vydána 
bez ohledu na to, že reklamy S. Sadil 
neodstranil. Zastupitelstvo poté vzalo 
všemi hlasy na vědomí přednesenou 
zprávu o plnění úkolů s tím, že úkoly 
224/Z/04, 277/Z/04 a 278/Z/04 trvají 
s tím, že k úkolu 224/Z/04 se zajistí 
písemné stanovisko krajského úřadu.
Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady přednesl 
J. Ťulpík. Rada se sešla od ustavujícího 
zastupitelstva celkem třikrát. Na těchto 
jednáních se kromě běžné agendy 
zaměřila na vlastní jednací řád a 
kompetence členů rady, na jmenování 
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komisí, návrh na složení výborů, 
programové prohlášení rady na léta 
2007-2010, problematikou dokončení 
kanalizace, provozováním čističky 
odpadních vod (ČOV), dělením majetku 
mezi obcí a Karlem Morstein-Zierotinem, 
provozováním nového sportovního areálu 
a rozvojovými programy – komunikace, 
lázeňství, nemovitý majetek, dotační 
tituly atd. Místostarosta poté některé 
body podrobně rozvinul a objasnil. Sdělil, 
že rada obce předloží zastupitelstvu 
k diskusi programové teze na volební 
období, aby došlo ke spolupráci 
a dosažení co nejlepších výsledků. 
Mimo jiné vyslovil svůj vlastní názor na 
vypořádání společného majetku s Karlem 
Mornstein - Zierotinem. Doporučuje, aby 
k rozdělení majetku došlo bez podmínky 
uzavřít další nájemní smlouvy. V opačném 
případě by totiž údržba majetku zatížila 
obecní rozpočet. 
V následné diskusi se dotázal J. Kacar, 
jak rada řešila stížnost paní matrikářky 
na chování paní Mornstein-Zierotinové. 
Domnívá se, že takové chování vůči 
zaměstnancům obecního úřadu není 
vhodné. Místostarosta sdělil, že rada 
vzala stížnost na vědomí, ale její řešení je 
v kompetenci starosty. Domnívá se, že po 
rozdělení majetku takové spory pominou. 
Zastupitelé poté přednesenou zprávu 
jednomyslně schválili.

Zpráva o hospodaření obce 
k 30.11.2006
Zprávu o hospodaření přednesl starosta. J. 
Sedláček st. se dotázal, jak je tato zpráva 
postavena vůči rozpočtu. Není z ní vidět 
plnění jednotlivých položek. Zajímají ho 
jen ty, které se od rozpočtu odchylují 
směrem nahoru nebo dolů (propad či 
přeplnění). Starosta přislíbil, že vybrané 
položky tohoto typu budou napříště 
součástí zprávy. Zastupitelstvo poté 
zprávu 12 hlasy (1 se zdržel) schválilo.

Majetkoprávní záležitosti
Prodej pozemků - Josef Ťulpík
J. Ťulpík na začátku rozpravy předeslal, 
že nebude hlasovat, neboť tato záležitost 
se dotýká jeho osoby. Starosta uvedl, že 
rada obce souhlasila se záměrem odprodat 
pozemky p.č. 2975/1, 2974, 2973, 3002/5 
v k.ú. Bludov o celkové výměře 26626 m2 
za kupní cenu 12,-Kč/m2 a předkládá tento 
záměr zastupitelstvu obce. Jde o pozemky 
na místě původního, tzv. Dvořákova 
rybníka – při cestě z Bludova do Chromče 
po levé straně hned za vlakovou tratí. J. 
Ťulpík hodlá na místě vybudovat rybník. 
V roce 2005 byla s J. Ťulpíkem uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě 
a smlouvě o zřízení věcného břemene 
na prodej pozemků p.č. 2152/1, 2152/3, 
2155, 2146/3 v k.ú. Bludov a zřízení 

věcného břemene na parcele č. 2975/
1 na provozování odtokové strouhy. 
V diskusi J. Sedláček st. doporučil do 
kupní smlouvy zapracovat klauzuli 
o povinnosti vybudovat vodní dílo. 
Na to se dotázal S. Balík, zda je něco 
takového možné – připomněl situaci 
z léta 2005, kdy v obdobné záležitosti 
J. Sedláček st. tvrdil, že takové ustanovení 
smlouvy stejně není vymahatelné. 
Zastupitelstvo jedenácti hlasy prodej 
pozemků schválilo s právním zajištěním, 
že bude vybudováno předmětné vodní 
dílo (1 se zdržel a J. Ťulpík nehlasoval).

Odprodej části pozemku – manželé 
Sedlářovi
Rada obce předložila záměr odprodat 
část pozemku p.č. 339 v k.ú. Bludov 
o výměře přibližně 37 m2 (přesná výměra 
bude určena geometrickým plánem) za 
kupní cenu ve výši 50,-Kč/ m2 s tím, 
že náklady na zhotovení geometrického 
plánu budou hradit kupující. 
O odprodej požádali manželé Sedlářovi, 
bytem J. Žižky 133 - parcela je pouze 
přístupovou komunikací k jiným jejich 
parcelám a jejím odkupem by došlo 
k scelení jejich pozemků. Zastupitelstvo 
odprodej jednomyslně schválilo.

Odprodej pozemku - manželé 
Nikodémovi
Rada obce předkládá zastupitelstvu 
záměr odprodat pozemek p.č. 1875/
1 v k.ú. Bludov o výměře 299 m2 
a navrhuje kupní cenu ve výši 100,-Kč/ m2. 
O odprodej pozemku si zažádali manželé 
Nikodémovi, Zahradní 763. Rádi by na 
něm vybudovali příjezdovou cestu do své 
zahrady, která sousedí s tímto pozemkem 
a vybudovali zde i odvod dešťové vody. 
O pozemek se starali v domnění, že při 
koupi sousední nemovitosti č.p. 763 
kupují i tento pozemek.
S. Balík vznesl tři připomínky: chybí 
mu vyjádření majitele sousedního 
pozemku a nesouhlasí se stanoviskem 
OÚ, že tam obec nemá žádné zájmy. 
Myslí si, že by se mělo prověřit, 
zda nejsou s pozemkem plány při 
zachování eventuálního přístupu k hrázi. 
J. Sedláček st. podpořil záměr propojení 
lázní a obce právě přes tento pozemek. 
S. Balík navrhl odložit prodej pozemku 
a uložit radě, aby doložila podklady 
o využitelnosti tohoto pozemku obcí 
a vyjádření majitele sousedního 
pozemku. Zastupitelstvo tento návrh 
9 hlasy schválilo (4 proti). Poté se z pléna 
přihlásil pan Nikodém, který řekl, že 
žádost o odkoupení si podali v dubnu a 
do dnešního dne si obec nezjistila, zda 
bude pozemek potřebovat pro sebe nebo 
ho bude chtít prodat.

Záměr obce odkoupit pozemek od 
M. Čmakala
Starosta přednesl záměr obce odkoupit 
část pozemku p.č. 2726/18 v k.ú. Bludov 
o výměře 1045 m2 od Miroslava Čmakala 
za kupní cenu 10,-Kč/ m2. Tuto část 
pozemku se obec snaží získat za účelem 
stavby polní cesty („akce Dolečky“- 
protierozní opatření). Zastupitelstvo 
odkup jednomyslně schválilo.

Kanalizace a ČOV
Starosta sdělil, že na objektu čistírny 
odpadních vod byly úspěšně provedeny 
komplexní provozní zkoušky. Obec 
zažádala o kolaudaci ČOV. S odborem 
životního prostředí MěÚ Šumperk 
byly dohodnuty podmínky zahájení 
zkušebního provozu ČOV. Zkušební 
provoz ČOV bude zahájen po 12.12.2006. 
S firmou, která vyprojektovala a postavila 
objekt ČOV, s FORTEX, a.s. Šumperk 
byla uzavřena Smlouva o odborném 
dozoru nad zkušebním provozem 
čistírny. Na jejím základě bude zaškolena 
obsluha ČOV, bude probíhat seřízení 
chodu čistírny, budou odebírány a 
vyhodnocovány vzorky v akreditované 
laboratoři, budou vypracovány odborné 
posudky a hlášení atd. Pro zajištění 
provozu ČOV a kanalizace zaměstná obec 
jednu pracovní sílu a jednoho důchodce 
na zkrácený úvazek. Na kanalizačních 
stokách jsou opravovány nedostatky, které 
byly zjištěny na základě prováděných 
kamerových zkoušek. Ke dni konání 
zastupitelstva byly završeny tříměsíční 
práce na postupných prohlídkách 
všech kanalizačních šachet na hlavních 
kanalizačních stokách v celkové délce 
22 km, které prováděl odbor životního 
prostředí MěÚ Šumperk jako výchozí 
předpoklad pro kolaudační řízení. 
Drobnější nedostatky byly průběžně 
odstraňovány. Je dokončeno geometrické 
zaměření kanalizačních stok a veřejných 
částí přípojek a jsou tak vytvořeny 
předpoklady pro vyhotovení posledního 
Změnového listu – Změnového listu č. 
3, který zejména upřesní skutečné délky 
veřejných částí domovních přípojek. Bylo 
rovněž zažádáno o kolaudaci stokové sítě 
(hlavních kanalizačních řadů a veřejných 
částí domovních přípojek). Od 11.12.2006 
budou postupně vyzýváni majitelé 
přípojek - I., II.a části III. etapy, aby svoje 
přípojky propojili se svými domovními 
odpady. Vyzýváni budou formou písemné 
výzvy, kterou budou postupně dostávat 
do svých schránek. Před zasypáním 
propojení musí být vlastní propojení 
zkontrolováno pověřeným pracovníkem 
OÚ.
V diskusi J. Kacar upozornil na problémy 
s výstavbou kanalizace v ulici, kde bydlí. 
Starosta odpověděl, že tyto a podobné 
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problémy se průběžně řeší každý den. 
Oto Böser upozornil na to, že je třeba 
postihovat stavební dozor. J. Sedláček 
st. by rád slyšel nějakou ekonomickou 
rozvahu k problematice vlastního provozu 
ČOV, což starosta podrobně vysvětlil.

Rozpočtové změny na rok 2006
Starosta podrobně objasnil jednotlivé 
položky a doplnil o požadavek základní 
školy, která by potřebovala navýšit 
příspěvek od obce asi o 170 tis. Kč 
z důvodu nedostatku mzdových prostředků 
na učitelku v 1. ročníku. Pokud by se 
nepodařilo prostředky sehnat, musela by 
být propuštěna a dvě první třídy by se od 
začátku druhého pololetí sloučily, což je 
vzhledem k žákům nežádoucí.
S. Balík, jako člen školské rady,  
podrobně vysvětlil, jak k této situaci 
došlo a jaká se nabízí řešení. Vyjádřil 
politování, že nikdo z vedení školy, ačkoli 
k tomu byli vyzváni, se projednávání 
tohoto bodu na zastupitelstvu nezúčastnil. 
Informoval rovněž o stanovisku školské 
rady z 8.12.2006, která jednoznačně 
podpořila zachování obou tříd až do 
konce školního roku. Po delší diskusi o 
možnostech školy, o tom, že vedení školy 
šlo do vědomého rizika už na začátku 
září, aniž by za to někdo nesl přímou 
odpovědnost apod., navrhl J. Ťulpík, aby 
obec přispěla základní škole částkou 150 
tis. Kč s tím, že 20 tis. Kč si škola musí 
zajistit sama. Členka školské rady Marie 
Znojová z pléna zmínila, že by částku 
případně mohl ze svých odměn věnovat 
škole její ředitel. Zastupitelstvo návrh 
rozpočtových změn včetně příspěvku ZŠ 
12 hlasy schválilo (1 se zdržel).

Rozpočtové provizorium na 
rok 2007 
Rada obce navrhla, aby se do schválení 
rozpočtu na rok 2007 řídilo hospodaření 

obce pravidly rozpočtového provizoria. 
Zastupitelstvo návrh jednomyslně 
schválilo.
Různé
Při provedení kontroly hospodaření obce 
doporučili pracovníci krajského úřadu, 
aby byl schválen Dodatek k závěrečnému 
účtu obce Bludov za rok 2005, kterým by 
se dodatečně schválily příděly do fondů 
u příspěvkových organizací zřízených 
obcí. Zastupitelstvo dodatek jednomyslně 
schválilo.
Výroční zprávu Základní školy Karla 
staršího ze Žerotína Bludov schválila 
školská rada. Zastupitelstvo zprávu 
jednomyslně schválilo.
Zastupitelstvo se zabývalo jmenováním 
dvou povinných výborů – finančního a 
kontrolního. Předsedou musí být člen 
zastupitelstva, počet členů musí být 
lichý. Rada obce měla svoji představu o 
obsazení, vyzvala ale zastupitele k dalším 
návrhům. S. Balík navrhl na předsedu 
kontrolního výboru Josefa Sedláčka ml. 
Zastupitelstvo jednomyslně jmenovalo 
Karla Sourala předsedou finančního 
výboru (nebyl přítomen, přijetí funkce 
podmíněno jeho souhlasem). Předsedou 
kontrolního výboru jmenovalo 10 hlasy (3 
se zdrželi) J. Sedláčka ml. Zastupitelstvo 
dále 12 hlasy (1 se zdržel) jmenovalo 
Jaroslava Hufa, Jiřího Juránka, Jana 
Kacara a Vladislavu Dostálovou členy 
finančního výboru a Helenu Musilovou, 
Petra Švédu, Stanislava Balíka st. 
a Svatopluka Měrku členy kontrolního 
výboru. Výše odměn členům 
zastupitelstva je stanovena nařízením 
vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev 
s tím, že je na zastupitelstvu, v jakém 
poměru budou odměny vypláceny. 
Starosta vyzval k podání návrhů, v jaké 
výši mají být odměny vypláceny. Jindřich 
Matěj navrhl, aby byly vypláceny v 50 % 

maximální možné výše. J. Ťulpík navrhl, 
aby odměny byly vypláceny v plné výši 
s tím, že zastupitelé budou mít možnost 
sami se rozhodnout, kterému spolku a 
jak velkou část svých odměn věnují. 
To by bylo možno zveřejnit jednou za 
rok v Bludovanu. Zastupitelstvo návrh 
J. Ťulpíka 8 hlasy schválilo (1 proti, 
4 se zdrželi) s tím, že kumulace odměn za 
jednotlivé funkce možná není.
Starosta přečetl dopis obyvatel penzionu 
zastupitelstvu obce a vyzval vůdce 
skautského střediska S. Balíka, aby 
se k němu vyjádřil. Ten popsal situaci 
a vysvětlil, že soužití dvou generací 
i sousedské vztahy vždy přinášejí drobnější 
problémy. Ty však je třeba řešit, přičemž 
vedení střediska učinilo kroky ke zlepšení 
situace. Zastupitelstvo jednomyslně vzalo 
dopis obyvatel penzionu na vědomí 
s tím, že doporučuje vedení Junáka, aby 
se zabývalo připomínkami uvedenými 
v dopise.
V závěrečné diskusi si paní Boráňová 
z ulice Palackého stěžovala na chování 
Jana Snášela, který je údajně vlastníkem 
části komunikace a dotázala se, co v této 
věci bude dělat obec. Starosta odpověděl, 
že se tato kauza řeší přes právníky a bude 
se řešit soudně.
Milan Klimeš se z pléna dotázal, jak 
obec reagovala na nové reklamy u S. 
Sadila a dále, jestli se vede v účetnictví 
samostatně společné vlastnictví 
s Mornstein-Zierotiny a jestli je možno 
dokladovat, kolika procenty se ta která 
strana podílí na příjmech a nákladech. 
Pokud ano, nechť se to vyčíslí a dá na 
vědomí občanům. Starosta odpověděl, 
že S. Sadil má zařízení na soukromém 
pozemku a má nařízeno ho odstranit. 
Pokud jde o druhou otázku, obec zná 
své náklady, příjmy obou stran, ale nezná 
náklady spoluvlastníka.

Stanislav Balík ml.

3. jednání Zastupitelstva obce Bludov
Dne 28. prosince 2006 v 17.00-18.30 
proběhlo třetí zasedání zastupitelstva 
obce. Přítomno bylo 13 zastupitelů, 
Jaroslav Balhar a Josef Sedláček ml. 
byli omluveni. Starosta obce Pavel Ston 
pověřil vyhotovením zápisu Jana Šaje, 
ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo 
Oto Bösera a Jaroslava Čecha. Navržený 
program schůze schválilo zastupitelstvo 
všemi hlasy, při hlasování o ověřovatelích 
se 2 zdrželi.
Projednání návrhu zadání změny 
územního plánu č. 2
Hlavní náplní zastupitelstva svolaného 
„mezi svátky“ bylo schválení zadání 
změny územního plánu č. 2. Tedy nikoli 
ještě definitivní změna, ale její zadání. 

Starosta vyzval Evu Kösslerovou z OÚ, 
aby objasnila případné dotazy.
V diskusi Karel Janíček připomněl, že 
z návrhu vypadlo několik lokalit a ptá 
se, zda to bylo projednáno s dotčenými 
žadateli. E. Kösslerová vysvětlila, že 
nyní jde o fázi schvalování a pokud tento 
návrh bude schválen, bude se s nimi 
jednat. Místostarosta Josef Ťulpík navrhl, 
aby se dalo do usnesení, že se dotčeným 
stranám odpoví. Po obsáhlé diskusi, která 
mnohdy zabíhala do technických detailů, 
přítomný předseda stavební komise Milan 
Klimeš z pléna zdůraznil, že návrh změny 
územního plánu byl veřejně projednáván 
a dotčené osoby se mohly projednávání 
zúčastnit. 

K navrženému komplexu změny bylo 
podáno pět pozměňujících návrhů, 
o nichž se hlasovalo. Nejbouřlivější 
bylo jednání o návrhu vypuštění 
stávající podoby cyklostezky na dolním 
konci (přes pozemek paní Březinové) 
a její vyprojektování jiným způsobem. 
Josef Sedláček st. navrhl, aby tato změna 
vůbec nebyla připravena, aby v územním 
plánu zůstala stávající podoba. Tento 
návrh ale podpořilo pouze 5 zastupitelů 
(7 proti, 1 se zdržel), takže nebyl přijat a 
bude se projektovat jiná varianta. Návrh 
K. Janíčka, aby všechny body, které mají 
v návrhu napsáno, že jsou vypuštěny 
z důvodu střetu s lokálním biokoridorem, 
byly naopak v návrhu ponechány. Návrh 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V únoru 2007  oslaví :
Daniel Josef Školní 70 let
Schauer František Husova  70 let
Rystvejová Marie Příční 70 let
Snášelová Božena 8. května 70 let
Pazour Vincenc Tř.A.Kašpara 75 let
Směšná Marie J. Žižky 75 let
Straková Anna J. Žižky 80 let
Minářová Alena Školní 81 let
Matějíčková Marie Školní 82 let
Matějčková Marie Tř.A.Kašpara 83 let
Zahradníčková Vlasta Husova  83 let
Snášel Josef Ve Sléví 84 let
Mikulášová Markéta Lázeňská  84 let
Šimek Rudolf Školní 86 let
Langerová Helmtraud  Školní 89 let

Děkujeme bludovským hasičům za důstojný 
doprovod při pohřbu naší maminky, babičky, 
prababičky
Josefy Kronichové
Stejný dík patří bludovským včelařům a všem, 
kteří se s ní přišli naposled rozloučit.

Syn a dcery s rodinami.

Dne 9. ledna 2007 oslavila 

paní Terezie Kotrlá
své 80. narozeniny 

Do dalších let jí přejí hodně zdraví a božího 
požehnání děti s rodinami.

nebyl podpořen (3 pro, 8 proti,, 2 se 
zdrželi). J. Sedláček st. navrhl vypustit 
z návrhu možnost vybudovat garáže pod 
Olšanskými bytovkami. Návrh podpořen 
nebyl (1 pro, 9 proti, 3 se zdrželi). Ani 
další návrh J. Sedláčka st. nebyl přijat 
– 1 pro, 10 proti, 2 se zdrželi. Šlo o návrh 
neumožnit případné vybudování čerpací 
stanice Bludovské a.s. u Nové.
Schválen tak byl jediný pozměňovací 
návrh. Rovněž jej navrhl J. Sedláček st. – 
doplnit do návrhu změny územního plánu 
lokalitu „Helenina skala“, kde by obec 
zřídila biocentrum případně biokoridor. 
Návrh podpořilo 8 zastupitelů (2 proti, 
3 se zdrželi). Samozřejmě že komplexní 
návrh obsahuje mnohem více změn, jak 
byly postupně předjednány v řadě grémií 
– tady šlo o poslední snahu zastupitelů 
něco z navržených bodů vyřadit, příp. 
doplnit. Zastupitelstvo všemi přítomnými 
hlasy uložilo odboru výstavby a životního 
prostředí zajistit dopracování návrhu 
Změny č. 2 Územního plánu sídelního 
útvaru Bludov dle nového stavebního 
zákona č. 186/2006 Sb.

Rozpočtové změny na rok 2007
Starosta vysvětlil charakter rozpočtových

změn, šlo vesměs o technické záležitosti. 
Zastupitelstvo návrh bez připomínek 
jednomyslně schválilo.

Jmenování předsedy finančního výboru
Na posledním zasedání zastupitelstva 
byl jmenován do funkce předsedy 
finančního výboru Karel Soural s tím, 
že se musí vyjádřit k tomu, zda funkci 
přijme. Protože funkci nepřijal, je nutné 
zvolit nového předsedu FV. Žádný 
nový návrh nebyl podán, proto zůstala 
důležitá pozice stále neobsazena.
Určení termínu výplaty odměn 
členům zastupitelstva
Na předchozím jednání zastupitelstva 
se opomnělo při schvalování způsobu 
vyplácení odměn zastupitelům stanovit, 
od kdy je budou neuvolnění zastupitelé 
pobírat. Jindřich Matěj navrhl, aby byly 
vypláceny od 1.1.2007, J. Ťulpík navrhl, 
aby byly vypláceny ode dne zvolení do 
funkce. Zastupitelstvo 9 hlasy rozhodlo 
vyplácet odměny ode dne zvolení do 
funkce (1 proti, 2 se zdrželi). O návrhu 
č. 1 se poté již nehlasovalo.
J. Ťulpík dále navrhl, aby se změnilo 
usnesení z minulého jednání a byla 
možná kumulace odměn za jednotlivé 

funkce. Návrh přijat nebyl, když pro 
něj hlasovalo 6 zastupitelů (5 proti, 
2 se zdrželi).

V závěrečné všeobecné diskusi vznesl K. 
Soural připomínku k délce úředních hodin 
obecního úřadu s tím, že by bylo vhodné 
je alespoň v některém dni prodloužit. 
Starosta slíbil, že se tím bude zabývat. 
K. Soural se dále dotázal, jestli už jsou 
stanovena nějaká pravidla provozu 
nového sportovního areálu, místostarosta 
odpověděl, že proběhla jednání a v lednu 
bude stanoven správce areálu. 
Stanislav Balík st. z pléna dal podnět 
k zamyšlení - má obavy o nový sportovní 
areál. Stačí se podívat, v jakém stavu 
je autobusová čekárna u školy, jak je 
devastována žáky ZŠ za přihlížení učitelů 
ZŠ. Co se teprve stane se sportovním 
areálem? Starosta řekl, že obec může 
jedině písemně vyzvat vedení ZŠ, aby 
tyto problémy řešila. Stanislav Balík ml. 
zdůraznil, že učitelé bohužel nemají ze 
zákona žádný nástroj na to, aby žáky 
nějak potrestali, proto se domnívá, že 
písemná výzva nebude k ničemu, protože 
když učitel nechce mimoškolní problémy 
vidět, tak je nevidí.

Stanislav Balík ml.

Dne 11. ledna 2007 jsme vzpomněli smutné 
1. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka pana

Josefa Kotrlého

Dne 5. února 2007 vzpomínáme 11 let od úmrtí 
našeho bratra, tatínka a strýce pana 

Josefa Kotrlého

Dne 6. března 2007 vzpomeneme smutné 
výročí od úmrtí naší maminky, babičky a sestry 
paní

Josefy Kotrlé
S láskou vzpomínají dcera a sestra Ludmila 

a syn a bratr Václav s rodinami.
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Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli 
rozloučit s našim drahým manželem, tatínkem a dědečkem, 

panem
Vlastislavem Strakou

Za slova útěchy při našem velkém bolu a za květinové dary 
děkuje manželka, synové a dcera s rodinami.

Hasiči blahopřejí
5. ledna oslaví 80 let pan Alois Nimrichtr, 
14 ledna oslaví 85 let pan Josef Hruba st.

Dne 3. února uplynuly 2 roky, co nás navždy
opustil náš drahý, milovaný manžel, otec 
a dědeček

Zdeněk Andrle
S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou.
 Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi!

Dne 10. ledna 2007 vzpomínáme nedožité
21. narozeniny našeho drahého syna

Rostíka Klimeše
S láskou vzpomínají rodiče a bratr.

Nikdy nám nepřestane chybět jeho láska, 
krásný život po jeho boku, rada a pomocná 
ruka.

Jan Hrubý
zemřel 1. února 1996.    Zarmoucená rodina.

Odešel jsi od nás večerní tmou,
odešel jsi tiše s bolestí svou.
Odešel jsi, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ dál

Ing. Zdeněk Hrubý
zemřel 28. listopadu 2001.   Zarmoucená rodina.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 5. ledna 
2007 společně s námi rozloučit s naším 
drahým manželem, tatínkem a dědečkem, 
panem
Vladimírem Jáně
Za projevenou účast s naší velkou bolestí, 
slova útěchy a květinové dary děkuje manželka 
a dcera s rodinou.

Naše milá babičko Evičko,
ať je stále dobré to tvé 
srdéčko.
Tak ti přejem štěstí, zdraví,
ať lidé o tobě vždy s úctou 
praví,ať máš  vždy svůj 
pěkný den, my ti vše 
NEJLEPŠÍ PŘEJEM!

EVĚ MATĚJOVÉ 
z ulice Léhara Franty, 
kde vnoučata nezavřou 
své panty, přejeme 
k prosincovým 
narozeninám moře lásky,
žádné vrásky, vždy úsměv 
ve tváři a každý den ve 
tvém kalendáři, ať je 
nejlepší na světě. 

Za volantem neustále sedává
a na chodkyně ještě s chutí zamává.
I přesto, že mu bude spousta roků,

má elán jak 10 hochů.
V březnu oslaví své narozeniny pan 

JINDŘICH MATĚJ
- ředitel, co lenost nikdy neviděl.

Jeho životní naplnění je práce a néjaká ta legrace.
Ať ti to vydrží ještě spoustu roků a dočkáš se i

nějakých vnuků. Ale hlavně pevné zdraví, moře přátel,
co tě vždy podrží, pohodu, spokojenost a milion kilometrů 

bez nehody. To ti přejí všichni, co tě mají moc rádi.
Děkujeme, že tu jsi!!

To ti přeje celá tvoje rodina Matějova s milujícím manželem 
Jindřichem.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval paní doktorce Klofáčové 
a sestře Marii Znojové za mimořádnou péči věnovanou naší 
manželce a mamince v její nemoci až do konce jejího života.

Děkujeme panu Th.Dr.H.Wiesnerovi, zpěvákům, hudebníkům a za krásný 
projev útěchy Ing. Karlu Janíčkovi.

Poděkování patří i všem známým a přátelům, kteří se přišli rozloučit 
na její poslední cestě s naší drahou manželkou, maminkou, babičkou 
a prababičkou

Františkou Kozákovou
Všem děkuje manžel, synové František a Miroslav a dcera Milena 
s rodinami.

Poděkování

Za Danou Plíhalovou…
Nestíhám! Tato slova slýchávali tví přátelé a známí. 
Jen těm, kteří tě znali, byla jasná a srozumitelná. 
Žila jsi pro druhé bez jakýchkoliv postranních úmyslů. 
Vždy sis věděla rady, odmítnout jsi nechtěla a ani 
neuměla.
Jen těžko, velmi těžko se smiřujeme s vědomím, že 
proti lidské tragédii se nedá bojovat. Lze se s ní jen 
smířit. Všechna slova jsou marná, ale ne zbytečná. 
Dlužíme ti je!  PS Bludov a ti, kterým chybíš

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli 
dne 26. ledna naposledy rozloučit s naší drahou manželkou, 

maminkou, babičkou, sestrou a tetou, paní
Helenou Kašparovou

Za vřelá slova útěchy při našem bolu a za květinové dary
děkuje manžel, dcera a syn s rodinami.
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Sbor pro občanské 
záležitosti

 V roce 2006 jsme s přáním a dárečkem navštívily celkem 
173 jubilantů, kteří dosáhli 70, 75, 80 a více let. Přály jsme 
i ke třem zlatým svatbám. Čtyřikrát jsme vítaly nové občánky 
Bludova a na začátku školního roku žáky prvních tříd základní 
školy. Uspořádaly jsme tradiční mikulášskou besídku pro 
děti, pro důchodce, dětský maškarní karneval a třikrát taneční 
odpoledne pro dospělé. Podílely jsme se na řadě akcí pořádaných 
kulturním domem. Před Vánocemi jsme navštívily obyvatele 
pensionu a vzaly jsme s sebou děti z hudebních kurzů, které pod 
vedením p. uč. Soldátové vystoupily s pásmem vánočních koled.

V roce 2006 jsme pracovaly ve složení Divišová Jarmila.Fingerová 
Blažena, Krátká Anna, Krišová Anna, Matějíčková Marie, Plíhalová 
Dana, Sládková Růžena, Souralová Jitka a Urbášková Dagmar. 
Všechny si zaslouží velké poděkování za čas, který této práci 
věnují. S koncem roku ukončily svou několikaletou činnost ve sboru 
Urbášková Dagmar a Sládková Růžena a místo nich přišly Baslarová 
Jana a Fojtová Eva.
 Bohužel, začátkem tohoto roku opustila naše řady, velmi 
nečekaně, také Dana Plíhalová. Ve sboru pracovala celých 
16 let. Kdybych měla vybrat ze všech lidí v  Bludově i okolí 
pouze jediného,  který pro mě reprezentuje člověka ochotného 
vždy nezištně pomoci a udělat něco pro druhé, byla by to právě 
Dana. Nikdy nemyslela jen na sebe, kde se objevila, bylo veselo 
a příjemně. Vždy usměvavá, chápající, ochotná naslouchat, 
poradit, pomoci. Taková byla a taková pro nás zůstane napořád.

-jdi-

na únor 2007
Pátek   2. 2. 16:00 Dětská diskotéka
Sobota 10. 2. 20:00 Fotbalistický ples
Neděle 11. 2. 17:00 Skříňka operetních melodií
Středa 14. 2. 17:00 Přednáška Chvilka s fyzikou
Pátek  16. 2. 17:30  Zájezd do Divadla Oloumouc
Pátek   16. 2. 20:00 Ples Policie ČR 
Sobota 24. 2. 16:00  Přednáška 
    o protikomunistickém odboji
Pondělí 26. 2.  17:00 Cestopisná přednáška 
Sobota   3. 3. 14:00 Trampská PORTA
Neděle  4. 3. 15:00 Pohádka Dalskabáty 

POZVÁNKA Kulturní dům Bludov vás zve 
na hudební pořad

SKŘÍŇKA OPERETNÍCH MELODIÍ 

Hrají a zpívají herci Slezského divadla v Opavě: 
Z.Mervová A.Plachká, A.Sokolová, K.Smolka, I.Melkus, 

A.Vovk, K.Holeš

Neděle 11. února 2007
v 17:00 hodin

- vstupné 30,- Kč - 

NEJKRÁSNĚJŠÍ MELODIE 
A VESELÉ SCÉNY ZE SVĚTOVÝCH 

I ČESKÝCH OPERET… 

Kulturní dům Bludov
vás zve na přednášku

Chvilka s fyzikou
Odborná přednáška, končící 

popisem kuriózního pokusu se 
světlem z let dávno minulých.

Vhodné nejen pro dospělé 
– vítání jsou studenti.

Ve spolupráci s kulturním domem 
pořádá a zve

Vás František Plhák

Středa 14. února 2007 
v 17:00 hodin

Vstup volný

Kulturní dům Bludov vás zve
na divadelní pohádku

Dalskabáty aneb 
zapomenutý čert

Pohádka pro děti a rodiče

V podání Ochotnického spolku 
ŠOK ze Starého Města p. Sn.

Neděle 4. března 2007 
v 15:00 hodin
Vstupné 20.- Kč

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

cestopisnou přednášku
s Ivo Müllerem 

Island, země ledu a ohně

Pondělí 26. února  2007 
v 17:00 hodin

- vstupné dobrovolné-

• jak žijí potomci Vikingů; 

• ledovce, vodopády, gejzíry, sopky a horké prameny; 

• ráj mořského ptactva; 

• kudy do středu Země; 

• jak zbohatnout z rybolovu 

/vyprávění o přírodě, krajině, kultuře a historii dané oblasti 
doplněné vlastními zážitky z cest a promítáním barevných 

diapozitivů/
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Moravského divadla 
Olomouc na premiéru muzikálu 

Franz Lehár

VESELÁ VDOVA

®
Pátek 16. února 2007

Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin.
Cena  - vstupenka a cesta  280,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Lehárova Veselá vdova nás znovu ujistila o důležitosti kvalitního 
libreta. Pánové Victor Léon a Leo Stein mistrně rozehráli charaktery 
postav. Vtipná, rozkošná (a taky trochu bohatá) Hana Glawari přesně 
ví, jakou taktikou získá mírně unuděného, ale neodolatelného hraběte 
Danila. Duchaplnost a krása se střídají s upřímností a láskou. To 
vše umocněno Lehárovou hudbou. Veselou vdovou opereta dosáhla 
svého vrcholu. Postavu unuděného, ale neodolatelného hraběte Danila 
v mnoha inscenacích a na různých jevištích (včetně olomouckého) vytvořil 
tenorista Jan Ježek. Málokdo odehrál toto představení tolikrát a tak 
nastal správný čas na změnu role. Věčně flámujícího bonvivána nahradí 
seriózní pán za režijním pultem.

Kruh přátel hudby Bludov  
Vás zve na

Violoncellový recitál
sobota 17. února 2007 

v 16:00 hodin
Zámek Bludov

Účinkují: 
Jan Hališka – violoncello

Renata Ardaševová - klavír

Program:
G. Frescobaldi, J.V.H.Voříšek,

 B. Martinů, D. Popper

- Vstupné 30,- Kč -

Epidemie cholery a počátek úcty 
ke sv. Rosálii
V roce 1849 se začala v olomouckém 
kraji šířit infekční nemoc, v tomto 
regionu doposud neznámá. Onemocnění 
se projevovalo prudkým průjmem 
s velmi rychlým nástupem a ještě 
rychlejším koncem (smrtí postiženého). 
Tehdejší medicína na tuto nemoc 
– choleru – neznala účinný lék, který 
by mohl epidemii zastavit. Antibiotika, 
kterými se dnes tato nemoc v Asii léčí, 
byla objevena až v roce 1928 (kdy 
Fleming objevil penicilin). Krajský úřad 
v Olomouci přesto vydal tištěné poučení, 
jak se mají občané chovat, aby se před 
touto nemocí uchránili. V poučení se 
obyvatelstvu doporučuje hlavně dbát na 
čistotu. Obydlí se dle tehdejšího návodu 
nejlépe vyčistí, když se otevře okno 
a do něho se postaví pánev s plápolajícím 
jalovcovým dřevem, čímž se zkažený 
vzduch v místnosti napraví. Přestože 
tento recept vyvolá v dnešní době 
u mnoha občanů úsměv, tato terapie 
byla v polovině 19. století obvyklá a dle 
úsudku i mnohých současných lékařů 
účinná. Vzpomenutá vyhláška (nutno 
chápat jako poučení) nezapomíná ani 
na represe – „Kdo nemoc tají, bude 
pokutován pěti zlatými ve stříbře a nebo 
bude dán na osm dní ‚do těsné vazby“. 
28. října 1849 zaplatila bludovská obec 

faráři Josefu Němcovi pět zlatých ve 
stříbře a místnímu kupci Umlaufovi 
(obchodoval v domě dnešního hostince 
u Jiřího Nimrichtera pod kostelem) 
1 zlatý a 56 krejcarů za léky (přípravky) 
proti choleře. Všechna tato opatření měla 
velmi pozitivní účinek. Za rok 1849 
zemřelo v Bludově pouze 39 lidí (obvykle 
umíralo za rok 50 lidí).
Olomouckému hejtmanství se dařilo 
nebezpečnou infekční nemoc tlumit 
i v letech 1850 a 1851. V roce 1855 však 
cholera napadla Bludov v rozsahu, který 
je dnes označován jako epidemie. Protože 
cholera vypukla v celém olomouckém 
kraji, byl jmenován (přikázán) jako okresní 
lékař MUDr. Arnošt ze Schinnernů, který 
měl být ostatním lékařům rádcem. V obci 
Bludov však žádný lékař ordinaci neměl. 
Proto obec Bludov vydala v roce 1855 
na mýtném (poplatek, který se platil 
u šumperského hřbitova za povoz, který 
jel do Šumperka) při dovážení doktora 
5 zlatých a 48 krejcarů. Částka to byla 
ohromná – pro představu: z jednoho kusu 
tažného dobytka se platil pouhý jeden 
krejcar mýtného. Zlatka měla šedesát 
krejcarů. Lze tedy vypočítat, že byl 
zaplacen za 348 cest, pokud byl v bryčce, 
která vezla lékaře, zapřažen jeden 
kůň. Toto mýto bylo placeno za povoz 
šumperského lékaře Dr. Kurze, který se 
staral o nemocné nejen v Bludově, ale 

v ještě šesti okolních vesnicích. V Bludově 
začala cholera 5. srpna 1855, trvala 56 dní 
a poslední člověk na ni v Bludově zemřel 
30. září 1855. Za necelé dva měsíce 
zemřelo v Bludově na choleru 108 lidí. 
Celkem za tento rok zemřelo 187 osob. 
Pro srovnání: v roce 1854 52 osob, v roce 
1856 50 osob. Byla to nemoc hrozná. 
Umírali novorozenci i osmdesátiletí 
starci. Vymíraly celé rodiny. Úmrtnost na 
choleru dosáhla vrcholu 28. srpna 1855, 
kdy zemřelo sedm lidí. Kostelníci už ani 
umíráčkem nezvonili, aby se lidé nelekali. 
Nejvíce byla postižena rychta č.p. 35, 
kde zemřely čtyři osoby. Počátkem září 
1855, 4. září, v den, kdy má v církevním 
kalendáři svátek svatá Rosálie, nemoc 
polevila. Už předtím zavázali Bludovští 
sebe i své potomky veřejným a slavným 
slibem, že svátek toho světce či světice, 
kdy cholera poleví, budou navěky slavit 
jako zasvěcený. Dnem se stal svátek sv. 
Rosálie, kterou katolická církev uctívá 
jako patronku proti moru.
Epidemie cholery v roce 1855 však 
nebyla v Bludově poslední. Za jedenáct 
let v roce 1866 se v menším rozsahu 
opakovala – tentokrát zemřelo 17 lidí. 
Zřejmě se vzpomínkami na obě tyto 
pohromy nechali v roce 1869 manželé 
Jan a Mariana Sekaninovi z č.p. 96 „Na 
Hradě“ – postavit na svém poli po pravé 
straně cesty vedoucí k Zámečku sochu 

Spolek svaté Rosálie v Bludově
Spolky a spolkový život jejich členů od konce 19. století – XVIII. pokračování

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
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svaté Rosálie, která je ozdobou této části 
obce již téměř 140 let. 
Svatá Rosálie byla v roce 1855 po 
skončené choleře přiřazena jako 
patronka obce Bludov ke svatému Jiří 
(tomuto je zasvěcen bludovský farní 
kostel) a začala být každoročně uctívána 
bohoslužbami v kostelíčku Božího těla 
v lese nad Bludovem – vždy na začátku 
září na připomenutí skončení epidemie 
cholery. V minulosti (hlavně pak mezi 
oběma světovými válkami) měla tato 
podzimní pouť u kostelíčka charakter 
tehdy obvyklých dožínkových slavností, 
na kterých přítomní děkovali Bohu 
za sklizenou úrodu.

Založení Spolku sv. Rosálie 
v Bludově
Úcta k této světici trvala mezi 
bludovskými občany i na počátku 20. 
století a posloužila bludovskému faráři 
P. Františku Ermisovi k definitivní 
konsolidaci bludovského katolického 
tábora, poznamenaného rozkolem v tehdy 
největším bludovském spolku Svatopluk. 
Rozkol vyvolali mladí „pokrokoví“ 
učitelé soustředění kolem tehdy mladého 
Rudolfa Kordase v roce 1897 (podrobně 
Bludovan č. 3/2005). Konsolidaci završil 
stratég bludovské komunální politiky 
P. Fr. Ermis 20. února 1901 s novým 
kaplanem P. Karlem Dřímalem. Tento 
den byla povolena schválením stanov 
činnost „Spolku sv. Rosálie v Bludově“. 
Tyto stanovy muselo povolit kromě c. 
a k. místodržitelství v Brně také 
olomoucké arcibiskupství. Mnoho 
čtenářů si možná položí otázku, co bylo 
tak mimořádného na tom, že v Bludově 
vznikl další „klerikální spolek“. Bez velké 
nadsázky lze tento spolek považovat za 
předchůdce budoucí Rady žen (později 
Český svaz žen), který založili zhruba 

po padesáti letech komunisté v celém 
tehdejším Československu se stejným 
záměrem: přivést ženy k zájmu o věci 
veřejné (tedy i církevní) a dodat tak 
ženám ve spolku sdružených pocit, že 
i ony mohou „mluvit“ do věcí veřejných 
– v době vzniku spolku to bylo něco 
mimořádného, dovoleného pouze 
mužům. 
Členkami Spolku sv. Rosálie se mohly stát 
pouze katoličky bludovské farnosti, které 
dobře plní své náboženské povinnosti, 
po dovršení čtrnáctého roku věku 
a po skončení povinné školní docházky 
(§ 3 stanov). O členství ve spolku byl 
mimořádný zájem – na ustavující valné 
hromadě v Národním domě 16. května 
1901 se přihlásilo ke členství 164 
zakládajících členek, 27. října téhož roku 
měl spolek již 232 členek, z nichž většina 
měla již zaplacen členský příspěvek. Ten 
činil čtyři haléře rakouské měny měsíčně 
(v roce 1901 už platila korunová měna), 
tedy 48 haléřů ročně. 
Jediný úkol, který si spolek vytkl 
a zakotvil do svých stanov (§1), byla péče 
o farní kostel sv. Jiří v Bludově 
a kostelíček Božího Těla v lese nad 
Bludovem. V těchto dvou objektech měly 
členky spolku co nejvíce pečovat o čistotu 
a výzdobu, jakož i pořizovat kostelní 
roucha, sv. nádoby a jiné potřeby dle 
stanov žalmisty Páně: „Hospodine miluji 
okrasu domu Tvého a místo přebývání 
slávy Tvé (Ž 25, 8). Přitom měly být vždy 
dodržovány dotyčné církevní předpisy. 
Stanovy, které měly čtrnáct paragrafů, 
do všech detailů postihovaly práva a 
povinnosti členek, účel a organizační 
strukturu spolku. Spolek byl řízen 
protektorem (ochránce a osoba poskytující 
pomoc) a představenstvem. Protektorem 
byl vždy farář nebo administrátor 
bludovské farnosti. Představenstvo spolku 
tvořilo 12 žen (případně, pokud to uznal 
protektor za vhodné, zvýšil se počet na 
16), které byly voleny ze členek spolku 
na tři roky. Po skončení tříletého období 
mohly být voleny znovu. Představenstvo 
konalo v každém čtvrtletí nejméně jednu 
schůzi, kterou řídila předsedkyně. Na 
každé schůzi se podávala zpráva o stavu 
spolkového jmění. Organizace tohoto 
spolku je srovnatelná s organizační 
strukturou dnešních občanských 
sdružení. Předsedkyni zastupovala v její 
nepřítomnosti místopředsedkyně, knihu 
protokolů o schůzích představenstva 
vedla jednatelka, členské příspěvky 
vybírala kasírka. Ta vedla také soupis 
spolkového majetku. Každoročně během 
prvních čtyř měsíců se konala valná 
hromada spolku. Každý třetí rok se konaly 
volby představenstva. Protektor byl 
neodvolatelný. Svolával valné hromady, 
mimořádnou valnou hromadu byl povinen 

svolat, kdykoli je představenstvo shledalo 
potřebnými nebo jestliže o ně požádala 
alespoň třetina členek spolku. Spolek 
ve veškerých jednáních s úřady, občany, 
podnikateli a ostatními spolky zastupoval 
protektor. 
Na ustavující valné hromadě (16.5.1901), 
o které jsem se již zmínil, bylo zvoleno 
šestnáctičlenné představenstvo a pět 
náhradnic. Předsedkyní byla zvolena 
Josefa Sloupenská – manželka místního 
obvodního lékaře MUDr. Aloise 
Sloupenského (lékařem v Bludově od 
1.1.1897), místopředsedkyní Ludmila 
Jánětová – manželka advokátního 
solitátora Josefa Jáněta, jednatelkou 
Františka Pospíšilová – manželka 
Františka Pospíšila, správce Žerotínova 
velkostatku. Kasírkou (pokladní) se 
stala Beáta Krejčí – manželka místního 
obchodníka (z č.p. 161). Protektorem byl 
samozřejmě P. Fr. Ermis. – místní farář. 

První léta
Za první rok své činnosti spolek na 
svůj náklad pořídil 288 m2 dlažby do 
kostelíčku Božího Těla. Dlažba byla kvůli 
trvanlivosti pořízena šamotová – slouží 
doposud. Byla dodána ze závodu „Jeho 
Jasnosti Knížete Jana z Lichtenštejna“ 
v Poštorné (doslovný přepis názvu firmy 
je opsán z faktury – pozn. S.B.). Cena 
dlažby včetně položení činila po slevě 
2100 K (sleva činila 19 K). Protože 
spolek nedisponoval tak velkou částkou, 
byl s dodavatelem dohodnut splátkový 
kalendář – poslední platba byla uhrazena 
20. září 1903 přesto, že dluh mohl být 
splacen až o rok později. Není bez 
zajímavosti, že na úhradu této investice 
se pořádaly finanční sbírky v okolních 
vesnicích. Sbírky organizovala a osobně 
objížděla (možná obcházela) kasírka 
Beáta Krejčí. Jednotlivé obce přispěly 
takto: Sudkov 31 K, Dlouhomilov 30,62 
K, Chromeč 58,50 K, Temenice 59,70 
K, Postřelmov 81,80 K, Šumperk 87,50 
K – celkem tedy 349,42 K. V Bludově 
bylo vybráno 332,58 K, od sponzorů 
se získalo 698 K. Připomenout je také 
potřeba, že dovoz dlažby z bludovského 
nádraží, písku z Žerotínovy pískovny, 
písku až od Sudkova (zřejmě písek 
na spárování dlažby), kyseliny 
a pilin (z těchto ingrediencí se míchala 
hmota na spárování dlažby) obstarali 
bezplatně místní sedláci. Materiál 
ke kostelíčku přivezlo 36 koňských 
povozů. Při pokládání dlažby byly 
vyspraveny vnitřní omítky kostelíčka.
Za rok po položení dlažby – při další 
červnové pouti – (14.6.1903) byl 
u kostelíčka posvěcen nový oltář. K této 
slavnosti si spolek pozval bývalého 
bludovského kooperátora (pomocný 
kněz v rozsáhlé farnosti), v té době již 

P. Fr. Ermis
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faráře v Lidečku P. Petra Holuba, který 
v Bludově působil v letech 1888 -1900 
a spolu s farářem P.Fr. Ermisem se 
angažoval ve většině tehdy v obci 
působících spolcích (kromě Sokola 
a spolku Vzájemnost). Oltář byl pořízen 
nákladem 1200 K. Na jeho pořízení věnoval 
800 korun Antonín Kašpar, obchodník 
ze Sudkova. Oltář zhotovil vyhlášený 
řezbář František Celler z Olomouce.
Ze zachované „Knihy protokolů z jednání 
výborů a valných hromad spolku 
sv. Rosálie v Bludově 1901 – 1938“ 
uložené v SOA Šumperk si můžeme 
podrobně připomenout většinu akcí 
a finančních nákladů na jejich úhradu, 
kterými členky spolku kostelíček 
a jeho okolí postupně zvelebovaly. 
Za připomenutí stojí, že každá akce 
byla pečlivě připravena, o každé bylo 
členkami kolektivně rozhodnuto a vždy 
byly zajištěny finance na úhradu toho, 
co bylo objednáno. Toto může posloužit 
i po sto letech jako vzor nejen současným 
spolkům ale i podnikatelům. 

Křížová cesta a vodovod
Jako příklad může posloužit mimo jiné 
diskuse z valné hromady 31. července 
1904, kdy se členky rozhodovaly, má-li 
být postaven vodovod nebo pořízena 
křížová cesta. Na úhradu obou těchto akcí 
neměl spolek dostatek financí. Členky 
se dohodly uspořádat v okolních obcích 
sbírku a následně podle jejího výsledku 
rozhodnout. Po dvou letech (18. října 
1906) měl spolek u Občanské záložny 
Bludov uloženo 1700 K a 66 haléřů 
a u protektora P. Fr. Ermise dalších 220 
K. V této částce je i dědictví po Hynku 
Mertovi (zemřelém řediteli záložny 
Bludov), který spolku odkázal 600 
korun. Občan Zatloukal ze Sudkova 

daroval na pořízení křížové cesty 200 
korun. Členky se rozhodly pořídit 
křížovou cestu. Souhlas k jejímu zřízení 
u konzistoře a ordinariátu v Olomouci 
vyřídil protektor. Čtrnáct obrazů bylo 
objednáno u akademického malíře 
J. Hlávky v Praze. Namalovány byly na 
pozinkovaném plechu. Kdo vyrobil, dodal 
a postavil teracové monumenty (držáky), 
na kterých byly obrazy umístěny, jsem 
nezjistil, stejně jako dnes už nevíme 
jaká částka byla zaplacena za obrazy. 
Tyto účty se nedochovaly. Křížová cesta 
byla pravděpodobně financována stejným 
způsobem jako dlažba v kostelíčku 
– postupně se splácela, zřejmě až do roku 
1908. Celkový náklad činil 2000 korun. 
Dne 29. srpna 1909 bylo rozhodnuto, 
že se postaví vodovod. Jeho zhotovení 
bylo zadáno firmě František Janovec, 
strojírna v Žamberku za cenu 446 K 
4 haléře. Celkové náklady na tuto stavbu 
činily 620 K 62 hal. Rozdíl částek jsou 
s největší určitostí zemní práce (výkop 

a zához drážky, do které bylo vodovodní 
potrubí uloženo). Ve stejném roce (1909) 
neznámá dárkyně darovala spolku 369 
korun na zakoupení soch sv. Rosálie 
(159,90 K) a Nejsvětějšího Srdce 
Páně (209,10 K). Po úhradě vodovodu 
a pořízení soch činilo jmění spolku ke 
konci dubna 1910 1499 K 27 hal. V této 
částce je započteno dědictví po zemřelé 
paní Souralové z Chromče ve výši 397,41 
K. Výbor se usnesl, že je nutná oprava 
střechy na věžičce kostelíčka a oprava 
hromosvodu. O zařízení této opravy 
byl požádán protektor P. Ermis. Dle 
dochovaného zápisu se práce zúčastnil 
kromě klempíře i tesařský mistr. Zřejmě 
byly vyměněny některé trámy a část 
bednění. Tato oprava byla téměř dvakrát 
dražší než pořízení vodovodu – zaplaceno 
bylo 1129 K 16 hal. V opravách se 
pokračovalo o dva roky později v roce 
1912. Byl opraven oltář Panny Marie 
a vodovod. 

Pokračování příště
Stanislav Balík st., říjen 2006

Kostelíček Božího Těla

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

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov děkuje všem občanům, kteří 
jakkoliv podpořili bludovské adventní koncerty v prosinci 
2006. Podařilo se vybrat 9510,-Kč. Tento výtěžek byl předán do 
Ústavu sociální péče pro mládež v Olšanech. Irena Sedláčková

PS Canzonetta Bludov uskutečnil v r. 2006 celkem 21 
koncertů a vystoupení. 
    4.2.  Koclířov – koncert
 26.3.   Bludov – Lázně – vernisáž
    1.4.   Karlova Studánka – koncert
   8.4.   Bludov – vernisáž – KD
 16.4.    Bludov – Velikonoce – sváteční bohoslužba
   22.4.   Postřelmov - koncert
 23.4.   Bludov – Pouť – sváteční bohoslužba

 30.4.   Bludov – koncert k 15. výročí založení sboru
   7.5.   Bludov – Kladení věnců
 16.6. – 18.6.   Bludov – Hudební léto
 12.8.   Koclířov – koncert
27.10.  Bludov – Kladení věnců
  5.11.  Polsko – Glubczyce – koncert (Glubczycké dny kultury)
 3.12.   Bludov l. adventní koncert
10.12.              2. adventní koncert
17.12.              Vánoční koncert – Žarošická půlnoční mše
23.12.  Zpívání u stromu
24.12. Žarošická půlnoční mše
26.12.  Chromeč – Vánoční koncert

Všem posluchačům děkujeme za přízeň a těšíme se na společná 
setkání i v letošním roce.

Členové pěveckého sboru Canzonetta Bludov

Činnost pěveckého sboru Canzonetta Bludov v r. 2006

Poděkování
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Vážení,
ačkoliv jsem již dávno důchodce, zúčastnila jsem se poprvé 
Mikulášské besedy pro důchodce. Manžel ze zdravotních 
důvodů se takových akcí nemohl zúčastňovat a sama jsem 
nechtěla chodit. Protože počátkem letošního roku zemřel, 
domluvila jsem se s přítelkyní a šla se podívat. Byla jsem velmi 

příjemně překvapena programem, pohoštěním a obětavou 
prací vśech, co se na přípravě podíleli. Prožily jsme několik 
příjemných hodin. Každý , kdo zůstal sám, velice dobře ví, 
že to není lehké a dovede ocenit, když může přijít mezi lidi. 
Chci proto všem, kteří se na akci podíleli, velice poděkovat za 
všechny důchodce a popřát vśem  hodně zdraví v Novém roce.

Dana Hojgrová

Dosavadní rekord z loňského roku činí  
11 133 vyfouknutých velikonočních vajíček.

V Bludově se pokusíme o překonání tohoto rekordu, 
VYTVOŘENÍ největšího stromu SKOŘÁPKOVNÍKU, 

a zápis do ČESKÉ KNIHY REKORDŮ, a to 
o Velikonocích 2007 /sobota 7. dubna 2007/ za přítomnosti 

rozhodčích z Agentury Dobrý den z Pelhřimova.
Součástí pokusu o rekord bude také Soutěž o nejvíce 

vyfouknutých  a nabarvených vajec. 
Soutěž bude ukončena v předvečer pokusu o rekord 

tj. 6. dubna 2007. Vyhodnocení proběhne v rámci akce 
7. dubna 2007 při zdobení stromu v zahradě Kulturního 

domu Bludov. Vítěze budou čekat hodnotné ceny, 
odměněno bude prvních 30 soutěžících.

Vajíčka /vyfouknutá a nazdobená libovolnou technikou, 

navázaná nejméně po deseti na provázku/ se budou průběžně 
vybírat a evidovat v kulturním domě. Provázek  a barvy 

k dispozici v KD.

S O S
K   15. lednu 2007 máme však pouze 3.817 vajíček a akce je 

ohrožena. Proto se obracíme na každého z vás. 
Pokusme se všichni společně rekord překonat, zapojte celou 

rodinu, využijte všech příležitostí ke sběru vajíček. Vyzýváme 
nejen děti, ale všechny občany Bludova, aby se k akci připojili.

 Záleží na každém z nás! Pomozte překonat rekord. 
Potřebujeme ještě alespoň  9000 kraslic.

 Bludov má asi 3000 obyvatel, kdyby každý z nás poskytl jen 
3 kraslice, pak máme vyhráno, 

Bludov má asi 1000 domácností, kdyby každá domácnost 
poskytla jen 9 kraslic, pak máme vyhráno. 

Pokus o rekord  
VYTVOŘENÍ NEJVĚTŠÍHO 
SKOŘÁPKOVNÍKU

Skautské středisko Františka Pecháčka 
Bludov Vás zve při příležitosti neblahého
výročí tzv. „vítězného února“ na

PŘEDNÁŠKU A BESEDU
na téma:

Uskuteční se v sobotu 24. února 2007 v 16:00 hodin 
v sále kulturního domu v Bludově

Přijďte se dovědět něco z naší nedávné, tolik utajované historie.

Hosté:
Jan Janků - odsouzený v roce 1949 za velezradu ke 20-ti letům na Mírově

Vlastimil Majer - odsouzený v roce 1951 za velezradu a sabotáž k 15-ti letům v Jáchymově a Leopoldově

VĚZNICE MÍROV - ŠKOLA ŽIVOTA

Srdečně zvou pořadatelé                        Vstup volný
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V sobotu 2. prosince 2006 připravil Sbor 
pro občanské záležitosti v Bludově za 
finanční podpory Obce Bludov tradiční 
mikulášskou besídku pro důchodce. 
Zábavné odpoledne zaplnil následující 
program:

• Vánoční koncert pěveckého sboru 
 Motýli ze Šumperka
• Koncert Evy a Vaška
• Vystoupení hudební skupiny Mirox
• 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 
• členky Sboru pro občanské záležitosti
• sponzoři, kteří věnovali dárky do 
 tomboly:
z Bludova
Agrega 
Brašnářství Pudil
Hostinec Pod Kostelem 
Hroch Milan
Hromosvody Matějíček
Kadeřnictví - Kaplánková
Keramik Váňa 
Klempířství Janza
KON-RAPS

Kulturní dům 
Obecní úřad 
Pension Vlčí důl
Potraviny Urban
Prodej vína - Jan Kacar 
Sbor pro občanské záležitosti 
Státní léčebné lázně  
Stolařství Kouřil
Vinárna Domino
Zahradnictví Obecní lesy
Zámecká cukrárna
Železářství  Indra

Ze Šumperka
ASD software
MK Fruit
Pekařství Pod poštou

-jdi-

Dne  29. 11. 2006 nám navždy odešel náš kamarád 
a přítel pan Petr Ondráček.  Byl členem našeho 
ochotnického souboru téměř po celou dobu trvání. 
Miloval divadlo a miloval lidi, kteří divadlo dělali. Byl 
kulisákem a také příležitostným hercem. Naučil nás 
mnoho ze své práce kulisáka, kterou vykonával celých 
šestnáct let před tím, než odešel do důchodu. Náš Peťa, 
vždycky přišel včas a pracoval spolehlivě. A uměl se 
radovat a smát. A jak uměl zpívat! Lidové písničky 
z Moravy ty velmi miloval a uměl zazpívat jako nikdo 
z nás. Kdo by řekl do jeho drobné postavy, jak zvučný 
a barevný má hlas. No, a už nám nikdy nezazpívá. 
Děkujeme Ti Peťo, za to, žes tu s námi byl, žes nás 
měl rád a za všechno, co jsi pro nás udělal. Nikdy na 
tebe nezapomeneme. Tvoje divadlo Blud v Tyátru.

Odešel náš kamarád  

Petr Ondráček 
— mnoho lidí šlo kolem, Petr šel s námi…

  Mikulášská besídka pro důchodce 

Co je zahrada,
pro řadu z nás je zahrada 
spojená především s rostlinami. 

Zahrada nám zprostředkovává kontakt se 
zelení, která, ať chceme či nechceme, plní 
v našem životě zcela nezastupitelnou roli. 
Jen těžko bychom však byli na zahradě 
spokojeni, kdybychom se po ní nemohli 
bezpečně pohybovat, při  náhlé změně 
počasí se neměli kam schovat, nenašli na 
ní místo, kde by se dalo po práci s přáteli 
příjemně posedět. V poslední čtvrtině
20. století se tvář zahrad začíná výrazně 
měnit. Tato proměna je spojená se změnou 
funkce zahrady: přestala být pouze místem, 
na kterém pěstujeme rostliny. Začala být 
naším azylem, únikem z přelidněného 
světa měst, v mnoha případech se stala 
součástí našeho domu. Začali jsme v ní žít.
Český zahrádkářský svaz Základní 

organizace Bludov děkuje svým členům 
za práci a přátelství pro spolek a do 
roku 2007 přeje zdraví, pohodu a radost
ze zahrádky.
 Pro všechny zahrádkáře je rok 2007 
důvodem k oslavám. Před 50 lety byl 
svaz založen, tehdy Český svaz ovocnářů 
a zahrádkářů v Bludově měl 160 členů. 
Nékteří se stále ještě těší dobrému 
zdraví a jsou mezi námi. N jejich počest 
bude oslava založení svazu na výstavě 
25.-26. srpna 2007. ZO Bludov je oceněna 
republikovým uznáním za dlouholetou 
propagaci zahrádkářského hnutí.
 V roce 2007 chceme udělat několik 
akcí. V únoru přednášku na téma zdraví! 
Přesný termín bude včas oznámen. 
V březnu 31. v 15 hodin bude už 
50. výroční členská schůze. Program 
bude překvapením. Také vybereme výlety 

a exkurze do míst, která ještě neznáme. 
V červnu zorganizujeme odpoledne pro 
děti ze školní družiny, za krásné malování 
a pomoc při výstavách. V červenci 
chceme navśtívit květinový jarmark 
v Otmuchowě. V září se podíváme 
na zdravé dny do Starého Města pod 
Sněžníkem.
 Rok zakončíme v listopadu u  přítelkyně 
Milany na Vlčáku pod heslem (Když už 
jsou těla líná, vzpruží je jen zelenina)!

Předsedkyně ZO ČZS, Jitka Sokolová

P.S.
K sedmdesátým narozeninám 

přejeme příteli Jendovi Tunysovi: 
ať každé ráno ve zdraví slunéčko 
ho provází a dlouho ještě ať je tu 

s námi a zahrádka ho baví.
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se na podzim letošního roku zúčastnily soutěže “NAMALUJ SLUNÍČKO”, kterou pořádala Česká pojišťovna. Soutěž byla pro děti 
předškolního a mladšího školního věku. Umístění našich dětí:

Děti ze ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. místo - Hanka Chalupová 2. místo - Jakub Kvapil

3. místo - Zuzka Chalupová 4. místo - Beátka Jánětová

5. místo - Lucie Strouhalová skupinové foto

Soutěž vyhodnotila Česká pojišťovna a ceny dětem předala zástupkyně pojišťovny paní Zdeňka Musílková.
Vychovatelky ŠD.
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Byl jednou jeden dědeček a ten měl 
babičku. Žili v chaloupce, která byla 
vypůjčená, sedávali na lavečce, která 
byla vypůjčená, pili vodu ze studny, která 
nebyla jejich.
 Jednoho dne povídá dědeček babičce: 
“Dnes v noci se mi zdálo o chaloupce, 
maličké, dřevěné s lavičkou pod stromem 
a s vodou chutnou, jako žádná jiná. V 
chaloupce byla světnička, komůrka, ve 
chlívku kozička a nějaké prasátko. Vśe 
bylo čisté a upravené. Kvelby vybílené, 
kamenný chodníček vypletý, kytičky v 
záhoně voňavé, čerstvě orosené. Na bráně 
do dvora byl nápis - zde bydlí dědeček a 
babička. A babičko, tam jsme bydleli my 
dva.”
 Babićka se s láskou na dědu podívala 
a řekla:”Ty víš, jak bude chaloupka 
vypadat a  já zase, kde bude stát.”
A než se dvakrát vystřídalo jaro, léto, 
podzim a zima, stála na horním konci 

Pohádka o kouzelné chaloupce
Bludova chaloupka přesné taková, jakou 
dědeček viděl ve snu a vyrostla přesně na 
místě, které vybrala babička.
 Žili si  spokojeně, skoro jako v pohádce. 
Chaloupka byla stále krásnější, kvétinky 
voněly, dědeček s babičkou byli pyšni, 
hlavně ale Šťastni.
 Život plynul a léta přibývala.
Přibývala nejen na chaloupce, ale také 
babičce a dědečkovi.
 Tu se babička zcela vážně zamyslela 
a říká dědečkovi:” Co bude s naší 
pohádkovou chaloupkou, až my dva 
nebudeme? Kdo chaloupku obstará, 
kytićky orosí, chodníček vypleje? Co 
když už chaloupku nebude mít nikdo 
rád? Co s ní bude?” Smutně se jim 
oběma zaleskla očka, nebylo co dodat.
Život opět běžel dál a chaloupka osiřela. 
Přestala se usmívat, kytičky přestaly 
vonět, chodníček zůstal nevypletý. 
Dokonce i nápis z branky čas smyl a 

pohádku babičky a dědečka o jejich 
kouzelné chaloupce už nikdo neznal.
Ale od toho je pohádka pohádkou, 
aby přišel princ a vśe dal do pořádku.
A skutečně se tomu tak stalo.
 Princ, neboli vnuk se chaloupky ujal 
a celou ji opravil. Nový bílo žlutý kabát 
už z dálky nedovolí na horním konci 
Bludova přehlédnout, že se do chaloupky 
vrátil život a že pohádka pokračuje. 
Kytičky ještě nerostou, chodníček je 
nejdříve nutné opravit a potom vyplít. 
Už dnes je ovšem pohled na chaloupku 
krásný.
 I z vnuka se jednou stane dědeček 
a se svojí babičkou budou sedávat 
u pohádkové chaloupky a vzpomínat 
na pohádku života. A ti nahoře se 
budou spokojeně usmívat nad tím, že ta 
jejich chaloupka je opravdu kouzelná. 

F.K.

Tříkrálová sbírka 2007
Letos přesně na svátek sv. Tří králů 
posedmé v řadě procházely tříkrálové 
kolednické skupinky Bludovem 
a s pokladničkami zapečetěnými 
a posléze také rozpečetěnými na 
obecním úřadě, s cukrem (bílým zlatem) 
a posvěcenou křídou chodily dům od 
domu a prosily o příspěvek do celostátní 
sbírky pro trpící a potřebné. Kdo chtěl, 
tomu potom křídou napsali na(d) dveře 
známá tři písmena s letopočtem: K+M+B 
2007, která neznačí jen podpisy tří 
mudrců od východu (dle pozdější tradice 
Kašpar, Melichar a Baltazar), ale která 
jsou i zakódovanou prosbou - „Christus 
mansionem benedicat“ – „Kristus ať 
žehná tomuto domu“. Výtěžek sbírky se 
shromažďuje na centrálním sbírkovém 
účtu a následně dělí podle předem 
schváleného klíče.

Výsledky sbírky v Bludově
Letos se v Bludově vybralo 39 738 Kč,
což je cca o 600 méně než loni, 
představuje to více jak 12,50 Kč na 
jednoho obyvatele. (Pro srovnání: v roce 
2006 se v Bludově vybralo 40 377,50 Kč,
2005: 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 zatímních sedm ročníků sbírky vybralo 
v Bludově 236 812,30 Kč.) 

Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik si vybralo v okolí? V šumperském 
a zábřežském děkanátu (které se zhruba 

kryjí s hranicemi šumperského okresu) se 
letos vybralo téměř půldruhého milionu 
– 1 492 884 Kč (o cca 100 000 víc než 
loni), v olomoucké arcidiecézi 17 440 
754,50 Kč. 
V Sudkově se vybralo 14 192 Kč (11,50 
Kč na obyvatele), v Postřelmově 56 286 
Kč (17 Kč/obyv.), v Chromči 15 541,50 
Kč (26,50 Kč/obyv.), v Bohutíně 6992 
Kč (7,50 Kč/obyv.) a v Šumperku 116 
986,50 Kč (4 Kč/obyv.). Zatímco nás 
tedy podobně velký Postřelmov o hodně 
předčil a  o štědrosti Chromče se nám 
může jen zdát, vybralo se v Bludově více 
než v Rudě (37 901 Kč) či v Hanušovicích 
(37019,50 Kč). 

Je dobře, že umíme být ve vánočním 
čase štědří nejenom ke svým blízkým, 
ale i k neznámým potřebným. A je dobře, 
že se o této naší štědrosti přesvědčují 
i malí koledníci. Učí se tak, že je normální 
nemyslet jen na sebe a umět pomoci. 
Díky všem skautkám a skautům, kteří 
sbírku zajišťovali – od jejího koordinátora 
br. Miroslava Směšného až po nejmenší 
koledníky. Díky všem!

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka 

Pecháčka Bludov
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Doba adventní prosytí celou společnost 
atmosférou míru a pomoci bližním. 
Také ti, kdo se nepovažují za věřící, 
navštěvují své rodiny blízké i vzdálené, 
vzpomínají na své blízké na hřbitovech, 
jsou štědří k lidem v nouzi a zajdou 
třeba i na štědrovečerní mši. Vánoční 
shon a nákupní horečka, z tolika stran 
kritizované, jsou přinejmenším dokladem 
toho, že všichni myslíme na své blízké 
a máme dost peněz na to, abychom 
jim udělali radost něčím malým pod 
stromečkem. 
Skauti rovněž zahrnují do svého programu 
řadu akcí, které jsou s obdobím Vánoc 
spojeny. Tradiční je Mikulášská besídka, 
nabitá scénkami, písničkami a napětím 
z toho, kdo si zaslouží něco dobrého a 
koho si čert odnese do pekla. Letos jsme 
ji však netradičně uspořádali v Penzionu 
pro důchodce, abychom se s nimi mohli 
podělit o naše herecké výkony. Kluci se 
sice snažili (dlužno říci, že to je asi tak 
poprvé, co se jim podařilo nějakou tu 
scénku skutečně secvičit), ale za děvčaty 
byla vidět dlouhá léta zkušeností… jejich 
kostýmy i herecké výkony byly naprosto 
nepřekonatelné. 
Na staré lidi myslíme i v den Vánoční 
besídky, kdy jim neseme betlémské 
světlo. Je to plamínek zapálený 
v Betlémě, který k nám putuje letadlem 
a vlaky a skauti jej dále rozvážejí nejen 

po celé Evropě, ale i za oceán. My se 
s ním při roznášení osamělým lidem 
v Bludově nezapomeneme vždy zastavit 
také na hřbitově, kde zapálíme svíčku a 
vzpomeneme na skauty a skautky, kteří 
již sedí u věčného táborového ohně. 
Vymrzlí se pak vracíme do vytopených 
a vyzdobených kluboven na vánoční 
posezení. Letos jsme tedy vymrzlí moc 
nebyli, kvůli zvláštnímu nezimnímu 
počasí, ale i tak bylo příjemné se posadit 
k plápolajícímu krbu a nazdobenému 
stromečku se spoustou dárků. Protože si 

Vánoce u skautů

uvědomujeme, že peníze nejsou na světě 
to nejcennější, snažíme se (někteří) dárky 
vlastnoručně vyrábět, neboť výrobek, 
který sice není dokonalý, ale dýchá 
hodinami práce, je mnohem krásnější. 
Zvlášť byl-li vyroben s láskou. 
V dávných časech chodily děti na sv. 
Štěpána po koledě. Dnes spíš jedou 
k babičkám, dědečkům a tetám, ale 
koledovat chodí později (alespoň skauti). 
Převlečení za Tři krále a s písničkou na 
rtech prosí u Vašich dveří o příspěvek 
na činnost charity. Z peněz vybraných 
loni tak byly např. nakoupeny nové 
rehabilitační a kompenzační pomůcky pro 
zdravotně postižené nebo nemohoucí lidi, 
část peněz také šla na humanitární pomoc 
do chudých zemí zasažených přírodní 
katastrofou. Letos se v Tříkrálové sbírce 
podařilo vybrat téměř 40.000,- Kč (jen 
o malinko méně než loni) a Bludov 
se tak stal třetí nejštědřejší dědinou 
v šumperském děkanátě (více peněz se 
nevybralo např. ani v Hanušovicích). 
Skauti proto jménem charity děkují 
všem, kdo přispěli do sbírky, a za sebe 
děkuji všem, kdo podporují naši činnost. 
Jen díky této podpoře jsou totiž svátky 
vánoční také pro Junáka svátky radosti, 
kterou můžeme rozdávat i lidem kolem 
sebe.           Jaroslav Petřík – Australan 

vůdce 2. oddílu Bludovit 

Tak konečně se všichni školáci dočkali 
podzimních prázdnin. Jistě uznáte, že 
po dvou měsících učení si zasloužíme 
odpočinek. Každý tyto volné dny tráví 
jinak, ale pro nás, členy skautských 

Podzimní prázdninové pobyty skautských oddílů chlapců a dívek 
– 26.10.-29.10.2006

oddílů v Bludově, to znamená, 
že zažijeme společně opět nějaká 
dobrodružství, na která budeme ještě 
dlouho vzpomínat. A ani tentokrát tomu 
nebylo jinak. Vždy máme připravenou 

spoustu her a úkolů, při kterých je hodně 
zábavy, smíchu, ale také i ponaučení. A 
kde jsme vlastně prázdniny strávili a co 
jsme zažili?
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Že ubližovat si navzájem je hrozně 
jednoduché, ale pomoci druhému může 
být pro všechny vlastně velká radost. 
Více k této hře nemůžeme říci, protože 
ji skautky budou hrát průběžně po celý 
rok na našich společných schůzkách a 
výpravách.
Poslední den se počasí pokazilo 
a nemohly jsme si proto udělat večer 
závěrečný táborový oheň. Ale protože si 
počasí na nás nepřijde, nakreslily jsme 
oheň na papír a sesedly jsme se k němu 
v chatě. I toto mělo své kouzlo, protože 
jsme se velice dobře bavily.
Poslední ráno jsme samozřejmě provedly 
úklid, nachystaly poslední jídlo a vydaly 
se na 4 km vzdálenou zastávku vlaku, ze 
které jsme cestovaly domů.

Všichni členové chlapeckého oddílu 
– Bludovit, kteří nechtěli o prázdninách 

sedět doma, se sešli u klubovny, aby 
společně prožili pár dní na chatě 
„Katovna“ poblíž Bludova... Každý 
vzal nějakou věc potřebnou na přežití 
na Katovně (pokličku, sekeru, pilu, 
hrnec...) a vyrazili jsme směr Háj. Cesta 
rychle ubíhala, protože jsme si mezi 
sebou sdělovali své zážitky z doby, 
kterou jsme netrávili pospolu. Jakmile 
jsme ale došli k chatě, tak br. Australan 
vyhlásil hru o dolary: „Kdo najde klíč 
od chaty a zajistí nám všem spánek v 
ní, místo venku, dostane 10 dolarů“. 
Dolarůchtiví kluci se rozběhli směrem, 
kterým ukazovala Australanova ruka 
a už někdo táhl ze sáčku pod pařezem 
klíčky. Jakmile na nás vykoukl vnitřek 
chaty, zaplnili jsme jej svými věcmi. 
Šéfkuchař Hanes ihned obsadil místo 
2x2 metry u kamen a ostatní následovali 
br. Australana pro dřevo a vodu do prý 

Dívčí oddíl - Strážkyně přátelství - se 
tentokrát vydal na vypůjčenou chatu, 
ve velice krásné a rozmanité přírodní 
oblasti u vesničky Vojtíškov. Na místo 
jsme se dopravily autobusem, a to již 
bylo samo o sobě dobrodružstvím. Do 
naprosto přeplněného autobusu se nás 
muselo ještě dostat 10 děvčat s velkými 
krosnami. Ještě štěstí, že jsme si mohly 
dát batohy dolů do zavazadlového 
prostoru. Dojely jsme na zastávku 
Vojtíškov, U Mlýna a vydaly se pěšky k 
chatě, na které jsme měly strávit několik 
příštích dnů.
Po ubytování jsme začaly připravovat 
oběd a abychom zkrátily čas, než 
zaplníme kručící bříška, hrály jsme 
různé hry. Díky nim se i menší děvčata 
dozvěděla, v jaké oblasti se nacházíme. 
První večer jsme si udělaly poklidnou 
formou a otevřely jsme si tzv. „čajovnu“, 
kde jsme si povídaly a opět se společně 
bavily.
Vlastně celý náš pobyt měl být provázen 
hrami, ve kterých se měly projevit 
jednotlivé schopnosti každé dívky 
zvlášť a síla celého našeho kolektivu 
dohromady. A opravdu, tak tomu bylo 
každý den. Vždy po ranní hygieně a 
úklidu jsme se již s plnou vervou pustily 
do připravených úkolů. Samozřejmě, 
protože nejen hrami živ je člověk, 
musely jsme se postupně vždy postarat 
i o jídlo, vodu, teplo a úklid. Ale i tyto 
povinnosti děláme vždy velice rády, 
protože i při nich si užijeme spoustu 
legrace a naučíme se novým věcem, 
které budeme i v budoucnu potřebovat.
Je ale pravda, že nejraději jsme se stejně 
rychle vracely k zábavě. Některé v sobě 
například probudily herecké vlohy, další 
ukázaly, jak jsme zdatné po fyzické 
stránce a další v nás probouzely vnitřní 
sílu. Některé úkoly jsme plnily přímo 
v chatě, ale protože dny byly celkem 
pěkné, mohly jsme spoustu času trávit i 
venku a také si zasportovat.
Na tomto pobytu také započala naše 
celoroční hra, která bude ukončena až 
na letním táboře. A o čem vlastně je? 
Moc toho prozradit nemůžeme, musí 
v ní být spousta překvapení a naprosto 
nepředvídatelných úkolů. Druhý den 
ráno začalo scénkou, ve které probíhala 
hádka mezi neposednými dětmi matky 
Země – Ohně, Vody, Slunce a Vzduchu. 
Nemohly se dohodnout, kdo z nich je 
nejmocnější. Během scénky musela 
děvčata dojít k poznání, že se nikdo 
nad nikoho nesmí vyvyšovat a že jen 
společnými silami můžeme dospět 
k lepšímu životu pro nás všechny. 
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nedaleké (nám se totiž zdálo, že přece 
jen mohla být o něco málo, třeba jen o 
trošičku blíž) studánky. Nějak jsme se 
do toho dřeva pustili, že už ho skoro 
ani nebylo kam dávat. Hanes za pomoci 
některých z nás ušmudlil na svém place 
„guláš exkluzivně pro pracanty a zbylé 
příživníky“, který příjemně provoněl 
celou chatu. Znaveni cestou a děláním 
dřeva jsme zahráli pár oddechových her, 
pojedli guláš a vyrazili na Háj... Cestou 
plnou her jsme dorazili nahoru, pak 
udělali fotku a šli zpátky do chaty. Večer 
se konal turnaj v piškvorkách. Nocí ale 
samozřejmě chata nekončila, protože 
přišel další den. Ráno rozcvička, umytí 
u studánky příjemnou, pár stupňů teplou 
podzimní vodou, snězení snídaně... 
Doplněnou energii jsme ihned využili k 
nošení, řezání, sekání a skládání dřeva 
a přípravě táborového ohně. Následoval 
oběd, po kterém jsme zvládali tak akorát 
otvírat pusu, a tak jsme zpívali. 
Zahrála se ještě hra venku a převlečení 

do kroje signalizovalo, že je čas jít zpět 
do Bludova vykonat stráž u Pomníku 
padlých. Po cestě od pomníku jsme 
se stavili na hřbitově za našimi, již 
zesnulými, skauty a skautkami. V 
kroji jsme zůstali a po cestě zpět jsme 
usedli k táborovému ohni, kde každá 
skupinka měla připravenou scénku, 
kterou předvedla. Po stezce odvahy 
se šlo urychleně nasbírat do spacáku 
síly na další den. Ten byl v duchu 
her jak náročných, tak i samozřejmě 
náročnějších. Mnozí to již chtěli vzdát, 
ale nebylo jim to umožněno, nýbrž 
rozmluveno. Nakonec ale všichni byli 
rádi, že mohli posílit své tělo a říct si 
něco jako, je dobře že i já vydržel až do 
konce. Večer byl spíše odpočinkový. V 
neděli nastoupila uklízecí četa (všichni) 
a po společné práci a schování klíčů od 
chaty se každý z nás společně s ostatními 
vydal nejkratší cestou domů... 
Šlo s námi ale ještě něco. Možná že si 
toho nevšimli všichni, možná, že to šlo 

jen se mnou, ale prostě takový jeden 
pocit a možná, že byl i pravdivý, prostě 
jsem cítil, že přátelství mezi námi je 
zase o něco pevnější a zážitky se s námi 
budou táhnout ještě pěkně dlouho, ale 
kdo tam nebyl... prostě tam nebyl a přišel 
o to, co nelze popsat a co lze popsat 
a nevleze se sem... Zkrátka to stálo za 
to a příště pojedou, myslím, všichni, 
protože zážitky a přátelství se v obchodě 
koupit nedají.

Chlapci i dívky na svých chatách prožili 
opravdu krásné chvíle, nakonec, tak jako 
pokaždé, když se vydáme na naše akce. 
A opět můžeme jen říci, velká škoda 
tomu, kdo s námi nebyl a že se všichni 
již těšíme na další výpravy s našimi 
oddíly.

Kateřina Ösziová – Kuře, 
Jiří Znoj – Cvrček

skautské středisko Františka Pecháčka 
Bludov

Č T E N Í  N A  Z I M U  

ASTROLOGIE – ANNIE LIONNET – vztahy 
mezi událostmi na Zemi a seskupením 
planet na obloze…..

ĎÁBLŮV DOKTOR – JOHN H.WALLER 
– válečný román.

PRO DROGY NEMÁ SMYSL UMÍRAT 
– RADEK HANYKOVICS – deník na základě 
svých thajských vězeňských zážitků 
sepsal autor.

TOULKY MINULOSTÍ SVĚTA 
– ZDENĚK VOLNÝ – Evropa  
v konfliktech, osvícenství, Francouzská 
revoluce, napoleonské války, barok…..

NEJVĚTŠÍ ŠPEKY MÝHO ŽIVOTA – INDIA 
KNIGHTOVÁ – rozpustilá a zároveň 
dojemná knížka,která vás rozbrečí 
smíchy.

PŮLNOČNÍ ZÁTOKA – DIANE 
CHAMBERLAINOVÁ – návrat do minulosti 
přináší rozuzlení krutého, násilného 
zločinu.

GRANDHOTEL – JAROSLAV RUDIŠ – román 
nad mraky…

ZÁSTAVA NÁHRADNÍHO SRDCE – VĚRA 
FOJTOVÁ – román o životě, problémech
a o tom, že jsme všichni nahraditelní.

VÝCHOVA HOUBAŘŮ V ČECHÁCH – MILADA 
MIKULCOVÁ – aneb Co v atlasech 
nenajdete – povídání pro všechny, kdo 
milují houby nejen na talíři.

JÁ SE POMSTÍM – PIERRE BELLEMARE 
– 40 příběhů smrtelné nenávisti.

DÍTĚ DŽUNGLE – SABINE KUEGLEROVÁ – 
o dívce, která přišla z doby kamenné….

ZPOVĚĎ ŠÍLENCE – JOHN KATZENBACH 
– strhující drama člověka, z něhož 
společnost udělala politováníhodného 
outsidera.

JEDNOU PROVŽDY – CATHY KELLY 
– pohádkové kmotřičky existují, a to 
dokonce i v poklidných irských kopcích.

MRAKY NAD BARRANDOVEM – STANISLAV 
MOTL – sláva i zatracení českých 
filmových hvězd v době protektorátu 
a v čase poválečných ortelů.

JAK SE DOMLUVIT S TCHYNÍ – TOMÁŠ 
NOVÁK – jak pochopit druhou stranu…

NEVĚRA – PETR ŠMOLKA – pro podváděné 
i podvádějící…

JAK ŘEŠÍ RODINNÉ KRIZE MODERNÍ ŽENA 
– NADĚŽDA ŠPATENKOVÁ – odpovědi na 
tyto i další otázky.

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ 
– TOMÁŠ NOVÁK – další knížka z edice 
psychologie pro každého.

SVĚT VZHŮRU NOHAMA – NIKI 
BURNHAMOVÁ – romantický příběh pro 
dívky.

VLČÍ PRINCEZNA – KRISTÝNA PIVODOVÁ 
– čtení pro dívky.

DRSNEJ BROUK – PAUL SHIPTON 
– zahrada strachu aneb neohrožený Ferda 
Mravenec nové generace.

EBENOVÁ PYRAMIDA – RUBEN ELIASSEN 
– není sen jako sen…

PIRÁTI – RAINER CRUMMENERL 
– encyklopedie Co Jak Proč.

RYTÍŘI – WOLFGANG TARNOWSKI – stejná 
edice-radost z poznávání.

MŮJ POTKAN A JÁ – MONIKA LANGEOVÁ 
– máme rádi zvířata.

ČINČILA – HEIKE SCHMIDT – ROGER – 
aktivní, zábavná, hbitá – určeno každému, 
kdo by chtěl o činčilách vědět víc.

MŮJ PÍSKOMIL A JÁ – ENGELBERT 
KOTTER – s přílohami na rozkládacích 
stránkách, mnoho zajímavých testů, aby 
pískomil byl zdravý a cítil se dobře.

KOČKA – BIRGIT GOLLMAN – sebevědomá 
– chytrá – hravá.

PRAVÝ PODZIM – SIGRID HEIZMANN 
– dekorace z přírodních materiálů, nápady 
pro interiéry i zahrádky a balkony.

KUŘÁTKO A OBILÍ – FRANTIŠEK HRUBÍN 
– leporelo pro nejmenší.

TVARY – PROTIKLADY – leporelo.
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DROBNÉ SAKRÁLNÍ 
PAMÁTKY ZÁBŘEHA A 
OKOLÍ  -  FRANTIŠEK JOHN 
- seznámení  s historií 
drobných památek.

SLEPÝ MUŽ V SEVILLE 
- ROBERT WILSON - 
celým příběhem románu 
se táhne téma očí a vidění 
a myšlenka iluze a reality.

ŠVINDL - JENNIFER 
CRUSIE - román - Tylda by 
na svou minulost nejraději 
zapomněla.....

MAJÁK - P.D.JAMESOVÁ 
- detektivka - inspektor 
Dalgliesh řeší případ 
vraždy slavného 
spisovatele na soukromém 
ostrově.

PRO JMÉNO A ČEST 
- NADA HORÁKOVÁ - 
historický román.

NEČEKANĚ SEXY - LINDA 
FRANCIS LEE - román 
o třech kamarádkách.

JAK VYPADÁ NIC – JANA 
ČERVENKOVÁ – příběh 
životní krize čtyřicetileté 
ženy, který se odehrává 
v době totality.

ANGLIE HRAJE VENKU 
– JOHN KING – román 
sleduje osudy a myšlenky 
tří hlavních postav, 
představujících minulost , 
současnost a budoucnost.

STOJATÉ VODY – JOHN HARVEY – 
Charlie Resnick v případu vražd týraných 
žen.

TEMNÁ VODA – T.JEFFERSON PARKER 
– detektivka v podobě nejnovějšího 
thrilleru.

VŠECHNO V POŘÁDKU , SLEČNO 
KARPÍŠKOVÁ? – EVA MICHOROVÁ – vtipná 
a svěží proza spojující osudy malé i velké 
Karolíny připomene každé čtenářce něco 
důvěrně známého – a je těžké se nad ní 
přestat usmívat.

JEPIČÍ HVĚZDY – IVA TAJOVSKÁ 
– poutavé čtení – zavede čtenáře 
mezi skupinu lidí, kteří se chystají na 
svou životní šanci – vystoupení v Tv 
show DOREMI, od níž si každý ze 
zúčastněných slibuje něco jiného….

KONCERT ZKLAMANÝCH SRDCÍ – TOP 
KRIMI – skutečné kriminální případy.

ŠÍLENĚ PUBERTÁLNÍ KÁMOŠI – KAREN 
McCOMBIEOVÁ – prosluněná, mořskou 
solí provoněná a napínavá nová série od 
autorky oblíbené Alice.

OBRÁZKOVÉ STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – 
BOHUSLAV ŽÁRSKÝ – podle Aloise Jiráska 
nakreslil Zdeněk Janda.

POŠŤÁK PAT A FOTBALOVÝ ZÁPAS 
– pro nejmenší.

Holinková S. - knihovna

Farní knihovna nabízí
Ve škole Ducha svatého:  Philippe Jacques

Trýzeň trpělivosti: Casaroli Agostino

svatý stolec a komunistické země 1963-1989

Teorie a praxe totalitních a autoratativních režimů: 

Balík St., Kubát M.

S Bohem v Rusku: P. Walter, J Ciszek, SJ

Farní knihovna je otevřená každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod.
                                                                                           J.M.
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Rozsáhlá rekonstrukce severovýchodního 
křídla Pavlínina dvora v Šumperku 
byla zahájena v lednu roku 2006 a byla 
realizována s pomocí finanční dotace 
ze SROP. Hlavními cíli programu 
bylo vybudování penzionu, galerie, 
informačního centra a přednáškového 
sálu. Investorem akce bylo Město 
Šumperk, Vlastivědné muzeum 
v Šumperku se jako partner projektu 
podílelo na vybavení interiérů, 
zpracování scénáře Galerie i na samotné 
instalaci expozice.
  Pro první expozici Galerie  Šumperska 
byla vybrána vedle několika starších 
významných zesnulých autorů (Zdeněk 
Sklenář, Richard Wiesner, Karel Homola, 
Jiří Jílek, Vítězslav Pokorný, Zbyněk 
Semerák) skupina nejvýraznějších 
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Otevření nové  Galerie Šumperska ve Vlastivědném muzeu 
v Šumperku dne 1. února 2007

současných tvůrců, na Šumpersku 
obecně známých ( Lubomír Bartoš, Jiří 
Hovorka, Jan Hrachovina, Aleš Kauer, 
Anežka Kovalová, Miroslav Koval, 
Věra Kovářová, Jiří Krtička, Dagmar 
Koverdynská, Miloslava Prokůpková, 
Antonín Suchan, Bohumil Teplý, Petr 
Válka, Ilja Zachoval). 
  V expozici se v budoucnu počítá 
s maximálním využitím uměleckých 
předmětů, jež jsou v majetku 
Vlastivědného muzea v Šumperku, města 
Šumperka, nebo se zapůjčenými díly 
z majetku  muzeí, galerií či soukromých 
osob. 
  Galerie  bude otevřena vernisáží dne 
1. 2. 2007 v 18 hod. výstavou nazvanou   
Současné výtvarné umění Šumperska. 
Výstava potrvá do 31. 8.

Do Galerie, jež se nachází v přízemí 
východního křídla Pavlínina dvora, 
se vstupuje z parku přes  informační 
centrum, kde si návštěvník zakoupí 
vstupenku. Otevírací doba Galerie:  út 
– pá: 8:00 – 17:00, so : 9:00 – 13:00 hod. 
V neděli a v pondělí je Galerie uzavřena. 

(Více informací Vám podá PhDr. Marie 
Gronychová, ředitelka muzea, a PhDr. 
Milena Filipová, historička umění VM 
v Šumperku, marie.gronychova@muz
eum-sumperk.cz, milena.filipova@m
uzeum-sumperk.cz. Vše o muzeu na 
www.muzeum-sumperk.cz.

Mgr. M. Berková
Tisková mluvčí

Mobil: 736 726 835, tel. : 583 21 40 70

únor 2007

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý a Středa 6. a 7. 2. - levný textil,
Pondělí 12. 2., Středa 14.2, Úterý 20. 2.

TJ SOKOL BLUDOV
oddíl kopané si Vás dovoluje

pozvat na již

12. fotbalový ples
který se uskuteční

v sobotu dne 10. února
2007 v Kulturním

domě Bludov.

K tanci a poslechu
hraje STYL.

Koupím starší domek v Bludově 
- nabídněte.

Tel.: 583 238 454, 
mobil: 728 948 757, 720 134 902.

elektro
zednické
malířské
zahradnické
zámečnické
spojovací materiál
(hřebíky, vruty)
komín. roury, kolena
řezné, diamant. kotouče
Al žebříky, schůdky, štafle
pletivo, PVC, Zn
sněžné frézy
čerpadla kalová
sekačky, křovinořezy
výroba klíčů

AK
CE

:

ŽELEZÁŘSTVÍ INDRA BLUDOV          Tel.: 583 238 423
    603 748 119 

Přeje všem vśe nejlepší do roku 2007

Popelnice Zn    799,-
Pletivo 150 PVC      59,-/m
Odhrnovač PVC    129,-
Kolečka svavební    840,-
Montážní pěny      99,-
Kal. čerpadlo 400W    890,-
Kal. čerpadlo 750W 1.190,-

FREM, NAREX, PROTOOL, MAKITA
VRTAČKY, VRTACÍ KLADIVA, AKU,
BRUSKY KOTOUČOVÉ - ÚHLOVÉ
- PÁSOVÉ - VIBRAČNÍ,
PILY PŘÍMOČARÉ - OKRUŽNÍ - ŘETĚZOVÉ

ELEKTRO NÁŘADÍ

NÁŘADÍ BARVY 
LAKY

VODOVODNÍ
BATERIE

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
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Ondřej Hruba Barbora Janzová

Vendula Jílková Johana a Vítek Skoumalovi

Tereza Matějčková Lucie Markovská

Anna ŠvédováDěti z mateřské školy

Vítání
občánků
21. listopadu 
2006

foto J. Mašek
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V září se konal již X. ročník turnaje 
v devítce Alf cup. Sešlo se celkem 12 
hráčů. Z bojů na obou stranách turnajového 
pavouka vzešly tyto semifinálové dvojice: 
V. Straka – M. Hroch a J. Komenda 
– P. Dobiáš. Straka své semifinále vyhrál 
3-1, Komenda 3-0. Vítězem finále se 
pak stal překvapivě Véna Straka, když 
v něm podal překvapivě dobrý výkon 
a Komendu, který už vedl 3-0 dokonale 
zaskočil. Zvítězil 5-4 a opět potvrdil, že 
devítka je tak trochu nevyzpytatelná hra.
  Reprezentanti Bludova se také 
v této sezóně poprvé probojovali 
mezi absolutní republikovou špičku. 
Josef Komenda do 9ball, družstvo BC 
Bludov po dokonale zvládnuté baráži 
do Extraligy týmů. Dále se nejvyšší 
ženské soutěže poprvé zúčastnila i Saša 
Bauerová, která nyní trénuje převážně 
v Brně ve spřáteleném klubu Delta.
    Konečný výsledek Komendy bohužel
ovlivnily dvě neúčasti ze tří extraligových 
kol, zaviněné nemocí, takže nakonec 
z toho bylo jen 30. místo. Týmu se 
dařilo o něco lépe, ale družstva soupeřů, 
mnohdy napěchovaná reprezentanty 
všech věkových kategorií, byla těžkými 
protivníky. BC Bludov ve složení 
J. Komenda, J. Vyhnánek a K. Žaludek 
nakonec skončil na 14. místě, nejlépe 
z moravských družstev. Saša se 
v nejvyšší soutěži zatím jen oťukávala 
a i když se nezúčastnila všech kol, 
skončila v osmičce na 18. místě.

BC Bludov 

Billiard club Bludov

Pořádá X. ročník turnaje

Bludov cup
8ball

Sobota 17. února 
od 14:00 hod. 
startovné 50,- Kč

poháry pro nejlepší
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Děti
1. místo  Pavlík Jan
2. místo  Juránková Helena
3. místo  Pavlík Lukáš

Dospělí
1. místo  Pavlů Jiří
2. místo  Dobeš Jaroslav
3. místo  Frank Pavel

Vánoční šachový turnaj
pro děti a dospělé

Za pomoc a sponzorské dary 
děkují všichni hráči p. Divišové J., 
p.Dobešovi a p.Frolkovi děkují 
za uspořádání vánočního 
šachového turnaje.
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19. prosince 2006 jsme uspořádali 
v bludovské Sokolovně už 20. ročník 
nohejbalového turnaje. Účastnilo se 
9 tříčlenných družstev, z nichž 
zvítězilo družstvo ve složení Karel 

V nově vznikajícím relaxačním a kosmetickém centru pronajmu prostory k podnikání 
(mohu i částečně vybavit): kadeřnictví, pedikúra - manikúra, kosmetika, masáže. 
Přijmu zaměstnance high-care centra (viz. www.high-care.cz). Výborná poloha 
v Šumperku poblíž pěší zóny (budova bývalé ČSOB). Zahájení provozu cca 1.3.2007.
Informace: 608 532 195.

Nohejbalový turnaj

  Ku cti a chvále Boží…
 Orkán Kyrill, který se prohnal nad Evropou 
ve čtvrtek 18. ledna 2007, zanechal své 
stopy také v Bludově a okolí. Vedle dalších 
škod vyvrátil i Šimkův obrázek v poli na 
bohutínském kopci. Byl to obrázek Panny Marie 
s Ježíškem na dřevěném sloupku, pod stříškou 
znak kalicha. Dříve šla okolo něj cesta do 
Radomilova. 
 Obrázek byl během 19. a 20. ledna 2007 
opraven, zcela zrekonstruován, opatřen novým 
nátěrem a stříškou. V neděli 21. ledna 2007 
byl pak skupinkou nadšenců vrácen na původní 
místo. Při opravě bylo zjištěno, že obrázek 
byl zhotoven panem Šimkem v roce 1925.
 Jediné, co ještě chybí, je obrázek Panny 
Marie s Ježíškem /výška 40 cm, šířka 30 cm/, 
který se nám nepodařilo sehnat /původní  byl 
zcela zničen/. Obracím se proto na bludovskou 
veřejnost, zda může někdo postrádat obrázek 

Musil, Tomáš Jílek a Miroslav Hel. 
Touto cestou děkujeme těm, kteří 
turnaj sponzorovali:
- Pneuservis Matěj
- Bludovská a.s.
- Holding Huf Jaroslav
- Kulturní dům Bludov

- Potraviny Urban Petr
- Brusivo Strnad
- Parapety Sadil
- Hostinec Pod Kostelem J. Nimrichtr
- NOVATO
Za místní nohejbalisty Evžen Fazor, 
Bohuslav Los.

s tímto motivem a této velikosti /fotka, 
kresba…/. Pokud ano, prosím,  zaneste 
jej do  kulturního domu. Zajistím 
zasklení a dokončím opravu, aby Šimkův 
obrázek opět na další čas a doufejme, 
že hodně dlouho, mohl opět zářit ve své 
plné kráse. 

-1979-



KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Správné znění tajenky z Bludovanu 10/2006 zní: 1) pivovar,  2) sdů piva
Vylosována byla Kareřina Millerová, Komenského, Bludov, která získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete postílat do 15. února 2007.
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