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Diskusní fórum obce Bludov
Již nějakou dobu funguje na obecních 
internetových stránkách diskusní fórum. 
V současnosti je na něm vypsáno 
deset diskusních témat, kde lze po 
jednoduchém zaregistrování diskutovat.
Vypsaná témata:
§ činnost zastupitelstva, rady a obecního
  úřadu (názory na činnost zastupitelstva,
 rady a pracovníků obecního úřadu);
§ kanalizace a čistírna odpadních vod 
 (dotazy k organizaci a průběhu stavby, 
 připomínky, názory a vzkazy);
§ plánované akce a projekty (diskuze 
 k plánovaným projektům a podmínkám
  jejich realizace);
§ kulturní akce (diskuze k plánovaným 
 či již proběhlým kulturním akcím);
§ volby do zastupitelstva obce 2007 
 (diskuze k volbám do zastupitelstva 
 obce Bludov);
§ povídání (diskuze o všem, co vás 
 napadne);
§ webové stránky obce Bludov (jak jste 
 spokojeni s kvalitou webových 
 stránek, co vám na nich schází a co 
 byste vylepšili);
§ freehosting na bludov.cz (poskytnutí 
 webového prostoru zdarma pro 
 prezentace bludovských firem, spolků 
 a občanů);
§ obecní WiFi internet (byli byste 
 pro zřízení obecní WiFi sítě, která by 
 umožnila zdarma připojení k internetu 
 pro bludovské občany?);
§ další informační kanály (jak jste 
 spokojeni s poskytováním informací 
 - obecní rozhlas, sms kanál atd.).

Na diskusní fórum se lze dostat buď 
z webových stránek 

http://www.bludov.cz, nebo přímo 
napsat adresu http://forum.bludov.cz.

Stanislav Balík ml.

Obec Bludov
se sídlem Jana Žižky 195, 789 61 Bludov  

Obec Bludov, zřizovatel Základní školy 
Karla staršího ze Žerotína Bludov, Nová 
Dědina 368, v souladu s § 3 vyhlášky č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce 

ředitele Základní školy 
Karla staršího ze Žerotína Bludov
(základní škola s 1. a 2. stupněm)

Požadavky:
Ø předpoklady pro výkon funkce 
ředitele 
  – vzdělání a související podmínky 
 dle zákona č. 563/2004 Sb., 
 o pedagogických pracovnících 
 a o změně některých zákonů, ve 
 znění pozdějších předpisů
Ø 4 roky praxe ve výkonu přímé 
 pedagogické činnosti
Ø znalost problematiky řízení školství 
 a školské legislativy
Ø dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky:
Ø ověřené  kopie dokladů o nejvyšším 
 dosaženém vzdělání  (VŠ diplom 
 a vysvědčení o státní závěrečné 
 zkoušce) a dokladů o dalším 
 vzdělávání
Ø doklad o celkovém průběhu 
 zaměstnání potvrzený posledním 
 zaměstnavatelem
Ø strukturovaný životopis
Ø koncepci rozvoje základní školy 
 v maximálním rozsahu 3 stran 
 strojopisu

Ø výpis z rejstříku trestů (ne starší 
 3 měsíců) nebo doklad o jeho 
 vyžádání
Ø čestné prohlášení podle § 4 odst. 
 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
 se stanoví některé další předpoklady
  pro výkon některých funkcí ve 
 státních orgánech a organizacích 
 ČSFR, ČR a SR, ve znění 
 pozdějších předpisů – tento doklad 
 předkládají pouze uchazeči s datem 
 narození před 1.12.1971
Ø lékařské potvrzení o způsobilosti 
 k výkonu funkce ředitele (ne starší 
 3 měsíců)

Předpokládaný nástup :  k 1.7.2007
Služební byt 1+3 ve škole k dispozici
Podání přihlášek :  
V termínu do 16.4.2007
Písemné přihlášky zasílejte 
doporučeně na adresu: 
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 
789 61 Bludov nebo osobně doručte 
do podatelny Obecního úřadu Bludov, 
nejpozději do uzávěrky 16.4.2007 
do 16:00 hodin.  Zalepenou obálku 
výrazně označte „konkurs – neotvírat“.
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Dne 2. března 2007 proběhlo od 17:00
čtvrté zasedání zastupitelstva obce. 
Přítomno bylo všech 15 zastupitelů. 
Starosta obce Pavel Ston pověřil 
vyhotovením zápisu Jana Šaje, ověřením 
zápisu pověřilo zastupitelstvo Josefa 
Sedláčka st. a Petra Švédu – při hlasování 
se zdrželi 2 zastupitelé, ostatní byli 
pro. Starosta přednesl návrh programu 
schůze, J. Sedláček st. poté navrhl, aby 
byl z programu jednání vypuštěn bod č.8 
„Dělení společného majetku obce a Karla 
Mornstein-Zierotina“, protože není řádně 
připraven a není tudíž projednatelný. 
Domnívá se, že to je v rozporu s jednacím 
řádem. Zastupitelstvo jeho návrh 
nepřijalo – pro hlasovalo 6 zastupitelů, 
9 bylo proti. Původně navržený program 
poté zastupitelstvo 11 hlasy schválilo 
(4 se zdrželi).
Kontrola úkolů
Starosta uvedl, že úkol vypracovat 
vyhlášku o reklamách byl přeformulován 
v minulosti tak, že se má zajistit písemné 
vyjádření krajského úřadu, zda je možno 
takovou vyhlášku vydat. Z písemného 
vyjádření vyplývá, že tento problém řeší 
nový stavební zákon a není tudíž prostor 
pro samostatnou vyhlášku. Úkol je tedy 
možno považovat za splněný. Trvá úkol 
týkající se smlouvy se ZD, úkol na 
dopracování návrhu změny územního 
plánu je splněn. Co se týče jednání 
s Chromčí ohledně vzájemné hranice, 
Bludov stále čeká na stanovisko Chromče. 
Zastupitelstvo vzalo jednohlasně a bez 
připomínek přednesenou zprávu na 
vědomí.
Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady přednesl 
místostarosta Josef Ťulpík. Rada 
se v období od 7. prosince 2006 do 
22. února 2007 sešla čtyřikrát. Kromě 
běžné agendy a bodů, které jsou na pořadu 
jednání zastupitelstva, řešila především 
přidělení nových obecních bytů v MŠ 
urbanistické studie „okolí zámku“ 
a „střed obce“, zprávy o činnosti MŠ, ZŠ 
a knihovny, provozování ČOV, 
provozování sportovního areálu, 
rozvojové programy – komunikace, 
lázeňství, nemovitý majetek, dotační 
tituly atd., inventury 2006, nové umístění 
pošty, řešení problematických pohledávek 
atd.
 V následné diskusi se Karel Soural 
zeptal, proč rada změnila návrh sociální 
a bytové komise a byt v mateřské 
škole nakonec přidělila panu Šebelovi. 
Místostarosta odpověděl, že rada 
zvažovala všechny aspekty a rozhodla 
těsnou většinou. Na důvody se musí 
zeptat těch radních, kteří hlasovali pro 
přidělení bytu. K. Soural připomněl, že p. 
Šebelovi byl nabízen byt v v bludovském 

mlýně č.p. 69; ten však odmítl, neboť 
je daleko od středu vesnice - zdá se mu 
divné, že si může vybírat. K. Soural 
se dále zeptal, proč nejsou obsazeny 
byty v mateřské škole. Podle jeho 
názoru je hlavním problémem, že nejsou 
namontovány elektroměry. Zajímá ho, 
proč došlo ke zdržení. P. Balát z OÚ 
se snažil problém vysvětlit tím, že je 
tento postup dán energetickým zákonem. 
K. Soural se s tímto odůvodněním 
nespokojil a domnívá se, že celá věc 
byla špatně připravena a zakrývají se něčí 
chyby.
 Karel Janíček připomněl, že v zápise 
z rady nebyl přiložen žádný seznam, 
komu byly byty přiděleny. Dále sdělil, 
že syn jeho souseda se chce ženit a na 
matrice řekl, že chce, aby ho oddával 
K. Janíček. Bylo mu odpovězeno, že 
obec má určeny 4 oddávající, ze kterých 
si může vybrat. Ptá se, proč mu nebylo 
sděleno, aby si požádal, že chce právě 
K. Janíčka, jak tomu bylo v minulosti. 
Neví, co proti němu rada má. 
Místostarosta se dotázal, zda K. Janíček 
požádal radu obce, že by chtěl oddávat. 
Ten odpověděl, že ne. Proto ho Jaroslav 
Balhar vyzval, aby neobviňoval radu 
z toho, že proti němu něco má.
 Jan Kacar se zeptal, zda se jednalo 
s Bludovskou a.s. o možnosti přestěhovat 
poštu do její budovy. Starosta odpověděl, 
že ano, ovšem o tuto lokalitu pošta 
nestála. Podrobně vysvětlil, jaká se 
vedla jednání a že se pošta má stěhovat 
do přízemí obchodního domu Jednota. Po 
několika dalších dotazech zastupitelstvo 
zprávu jednomyslně schválilo.
Zpráva o hospodaření obce 
k 31.12.2006
Příjmy obce činily k poslednímu dni 
roku 2006 124 252 035,38 Kč, výdaje 
163 799 697,92 Kč. Schodek je kryt úvěry 
a zůstatkem minulých let. Na účtech 
byl k 31.12.2006 zůstatek 5 727 729,72 
Kč. Zadluženost činila k 31. 12. 2006 
47 972 503,36 Kč. Dluhy mají toto 
složení: 34 mil. Kč na ČOV a kanalizaci, 
5 234 000 Kč na byty v MŠ a 8 738 000 
kontokorent, který bude splácen z dotací 
na kanalizaci. Zastupitelstvo zprávu 
jednohlasně schválilo.
Majetkoprávní záležitosti
odprodej části pozemku p.č. 609 Radku 
Březinovi
Radek Březina si podal žádost o odprodej 
přístupové cesty k jeho nemovitosti, 
kterou po celý rok udržuje na svoje 
náklady. Rada doporučuje kupní cenu 
50 Kč/m2. V diskusi se Josef Sedláček 
ml. zeptal, zda by se neměla obce 
snažit zajistit průchod mezi ulicemi 
Jana Žižky a Za Školou, přičemž jedna 
z mála možností je přes pozemek 

R. Březiny. Tuto myšlenku podpořil 
J. Sedláček st. a K. Janíček potvrdil, že 
se tam v minulosti procházelo. Neví ale, 
zda to bylo nějak právně ošetřeno (např. 
věcným břemenem) či zda záleželo na 
dobré vůli vlastníků. Z diskuse vyplynula 
otázka, zda by nechtěl R. Březina namísto 
koupě obci prodat cca 1,5 m pás svého 
pozemku pro průchod. Stanislav Balík 
řekl, že by se divil, kdyby R. Březina 
namísto koupi pozemku přistoupil na to, 
že prodá část stávajícího, ale navrhl tento 
bod odložit a uložit obecnímu úřadu, aby 
zjistil, zda tam nějaké břemeno je, popř. 
jednat s R. Březinou o možnosti průchozí 
stezky. Na příštím zastupitelstvu s těmito 
zjištěními (ať budou jakákoli) projednat 
bod znovu. J. Sedláček ml. doplnil návrh, 
aby se jednalo i s vlastníkem přilehlého 
pozemku. Pro odložení hlasovalo 
9 zastupitelů (4 proti, 2 se zdrželi).
odprodej části pozemku p.č. 474/2 
manželům Mazákovým
Manželé Mazákovi si podali žádost 
o odprodej části pozemku - jedná se 
o příkrou mez, přiléhající k jejich 
nemovitosti, kterou chtějí upravit 
a vyčistit, aby nedocházelo ke stékání 
vody do jejich zahrady v jarních 
měsících. Rada navrhuje kupní cenu 
20 Kč/m2. Zastupitelstvo návrh 
jednomyslně schválilo.
odprodej pozemku p.č.272 Lukášovi 
Schauerovi
Lukáš Schauer podal žádost o odprodej 
pozemku, který je dávno zaplocen, je 
nedílnou součástí pozemku p.č. 271, 
kterou dřívější majitel pan Antonín 
Schauer od roku 1979 užíval. Při 
pozemkových úpravách bylo zjištěno, 
že část pozemku je ve vlastnictví obce. 
L. Schauer by tuto nesrovnalost rád 
vyřešil, proto žádá o odprodej pozemku. 
Rada navrhuje kupní cenu 35 Kč/m2. 
Zastupitelstvo návrh jednomyslně 
schválilo.
odprodej pozemků p.č. 729/2 a 730/2 
Marii Sonntágové
Marie Sonntágová žádala o odprodej 
pozemků, které tvoří součást její 
zaplocené zahrady. Tento stav by chtěla 
zachovat, pozemky dále udržovat 
a v nejbližší době opravit chátrající plot. 
Rada navrhuje kupní cenu 35 Kč/m2. 
V diskusi J. Sedláček st. navrhl zjistit, 
zda M. Sonntágová nevlastní pozemky 
i za potokem, pak by se nabízela možnost 
směny pozemků pro potřeby budoucí 
stezky. Navrhuje bod odložit. Pro tento 
návrh hlasovali 2 zastupitelé (12 proti, 
1 se zdržel). Zastupitelstvo schválilo 
prodej 13 hlasy (2 se zdrželi).
Podpůrné programy obce 2007 
a Fond rozvoje bydlení 2007
Návrh podpůrných programů je stejný, 

4. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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jako byl pro rok 2006. S. Balík upozornil 
na to, že kontrolní výbor ve stanoveném 
termínu neprovedl kontrolu loňských 
podpůrných programů (podobně, jako 
to nečinil v předchozích letech) a doufá, 
že tato kontrola bude provedena alespoň 
do chvíle rozdělování nových prostředků. 
J. Sedláček st. navrhl zařadit do bodu „D“ 
dotační titul „podpora architektonického 
vzhledu obce realizací architektonicky 
hodnotných fasád, oken, vstupních dveří 
a střešní krytiny“ s podporou do 20% 
pořizovacích nákladů. Zastupitelstvo 
toto doplnění 8 hlasy schválilo (6 proti, 
1 se zdržel). Poté jednomyslně schválilo 
znění podpůrných programů a vyhlášení 
výběrového řízení.
 Na Fondu rozvoje bydlení bylo 
k počátku března k dispozici 1 391 201 Kč.
Návrh znění půjček z fondu je stejný 
jako v roce 2006. S. Balík navrhl, aby 
termín pro podání žádostí půjček z FRB 
byl prodloužen na 4. dubna 2007, 
a tedy sjednocen s podpůrnými programy. 
Zastupitelstvo tento návrh, stejně jako 
výběrové řízení na poskytnutí půjček, 
jednomyslně schválilo.
Dělení společného majetku obce 
a Karla Mornstein-Zierotina
Starosta předal slovo J. Ťulpíkovi. Ten 
sdělil, že koncepce rozdělení společného 
majetku obce a Karla Mornstein-Zierotina 
již bylo odsouhlaseno minulým 
zastupitelstvem obce 21.10.2005. Rada 
obce se shodla na tom, že není vhodné 
podmiňovat toto rozdělení uzavřením 
dalších smluv. Jedná se především 
o park, který by zůstal ve vlastnictví 
K. Mornstein-Zierotina a veřejnost by 
do něj měla přístup. Dále pak o obřadní 
síň a koncertní sál, které by byly opět 
k dispozici obci. J. Ťulpík pak obšírně 
bod po bodu vysvětlil, jak by k rozdělení 
došlo, co z toho pro jednotlivé strany 
vyplývá a co je výhodnější pro obec. 
Závěrem pak ještě přednesl návrh 
usnesení, které předkládá zastupitelstvu 
obce ke schválení.
 V následné téměř hodinové diskusi 
J. Sedláček st. sdělil, že považuje tento 
bod za neprojednatelný. Předložený 
materiál k vypořádání stamilionového 
majetku je naprosto nedostatečný. Neví, 
kde jsou směňované pozemky, neví, zda 
jsou pro obec vhodné, neviděl mapy. 
Takto hospodařit s obecním majetkem 
nelze. Pokud se bude o této věci hlasovat, 
tak se neúčastní hlasování, neboť 
s touto věcí nechce mít nic společného. 
Místostarosta se ohradil, že není pravdou, 
co J. Sedláček st. říká, neboť všichni 
mají detailně zpracované materiály 
k dělení majetku. Sedláček st. namítl, že 
materiály nejsou kvalitně zpracovány. 
To, co říká, není namířeno proti rodině 
Mornstein-Zierotinů, pouze apeluje na to, 
aby se postupovalo dle zákona o obcích. 
Plní jen svou zákonnou povinnost pečovat 
o obecní majetek.

K. Janíček požádal, aby bylo uvedeno 
v zápisu, jak kdo hlasoval. Takto 
navržené rozdělení majetku totiž podle 
něj budou muset posoudit orgány činné 
v trestním řízení. Jestli v roce 2005 ocenil 
znalec zámek na 4 mil.Kč a budovu „Na 
Nové“ taky na 4 mil Kč a v Rudě se 
zámek prodává za 26 mil. Kč, nemůže 
s tímto nepoměrem souhlasit. Dělení by 
považoval za adekvátní, kdyby na jedné 
straně vah byl postaven zámek, o němž 
si myslí, že má hodnotu přibližně 100 
mil. Kč, a na druhé straně vše ostatní. 
Tento návrh považuje za nehospodárné 
a protizákonné nakládání s majetkem 
obce. S. Balík se ohradil, že je nedůstojné 
zpochybňovat znalecké posudky a jestli 
někomu není jasný rozdíl mezi tržní 
cenou a cenou odhadní, je zbytečné se 
k tomu vyjadřovat. J. Sedláček st. se 
zeptal, jaká je správná cena. S. Balík 
odpověděl, že něco jako správná cena 
neexistuje. Podle J. Sedláčka st. zákon 
o obcích říká, že majetek se může 
převádět za cenu v daném místě a čase 
obvyklou.
 Starosta na předchozí výtky 
odpověděl, že mapy jsou k dispozici 
a vzájemná výhodnost a nevýhodnost se 
diskutovala již mnohokrát. Místostarosta 
uvedl, že zastupitelé se kdykoliv s těmito 
materiály mohli seznámit. J. Balhar 
zdůraznil, že všichni zastupitelé dostali 
posudky a podepsali, že je přečetli. 
J. Sedláček st. se ohradil, že podpisem 
o přečtení posudku nestvrzuje to, že s ním 
souhlasí. J. Balhar znovu zdůraznil, že 
principy dělení byly stanoveny již dříve 
a přesně určeno, co které straně připadne. 
Jestli se dohodne, že se smění zámek 
za byty Na Nové, tak je to v pořádku. 
J. Sedláček st. oponoval, že to sice možné 
je, ale musí to být zdůvodněno. Jaroslav 
Čech prohlásil, že by zastupitelstvo 
obce majetek mělo už konečně rozdělit, 
neboť se již za 8 let vynaložilo nemalé 
úsilí směřující k tomuto kroku, jež by 
se nemělo znevažovat. Osobně si prošel 
podrobně všechny materiály a nevidí 
důvod, proč by s tímto předloženým 
návrhem neměl souhlasit.
 K. Soural vznesl připomínky k návrhu 
usnesení, např. přístup veřejnosti do 
parku bude zajištěn dle provozního 
řádu. Ten předložen není, má se o něm 
hlasovat a neví se, co v něm bude; totéž 
se svatebními obřady a koncertním 
sálem – úplně se změnil princip. 
K. Mornstein-Zierotin to bude mít ve své 
režii a obec mu bude vydělávat peníze. 
Parkoviště se bude užívat společně a kdo 
ho bude uklízet – obec? S. Balík řekl, že 
o všech smlouvách bude rozhodovat před 
definitivním vypořádáním majetku rada 
obce. Kontrolujme tedy radu. J. Ťulpík 
zdůraznil, že společné vlastnictví zatěžuje 
finanční rozpočet a jestli obec může pro 
občany něco udělat, tak je to právě toto 
rozdělení, aby se obec zbavila tohoto 

břemene. Např. smlouva na pronájem 
parku na 30 let by zatížila rozpočet obce 
10 mil. Kč jen na údržbě. J. Kacar řekl, 
že aby se mohl podívat občanům do očí, 
nemůže souhlasit se směnou zámku za 
„Novou“. 
 J. Sedláček ml. se dotázal, zda dělení 
majetku respektuje návrhy urbanistických 
řešení, která se v minulých dnech 
projednávala na obecním úřadě. 
Místostarosta odpověděl, že ano, řeší 
to odbor výstavby. Stanislav Balík st. 
z pléna před hlasováním zdůraznil, 
že čím dříve se tohoto majetku obec 
zbaví, tím více na tom vydělá. Dlouhou 
diskusi starosta ukončil a vyzval 
k návrhům. Návrh hlasovat po jménech 
schválilo zastupitelstvo 11 hlasy (4 se 
zdrželi). Následně zastupitelé hlasovali 
o rozdělení majetku s tím, že současně 
s podpisem smlouvy o rozdělení bude 
smluvně zajištěn přístup veřejnosti do 
zámeckého parku dle provozního řádu; 
konání svatebních obřadů a využívání 
koncertní síně; směna několika pozemků; 
zajištění průchodu kolem Panské zahrady 
formou věcného břemene nebo směnou; 
závazek k umožnění vybudování suchého 
poldru v Dolečkách a skutečnost, že 
parkoviště zůstane ve společném užívání. 
Pro usnesení hlasovali: Jaroslav Balhar, 
Stanislav Balík, Jaroslav Čech, Jindřich 
Matěj, Josef Ocetek, František Snášel, 
Pavel Ston, Petr Švéda, Josef Ťulpík. 
Proti usnesení hlasovali Karel Janíček, 
Jan Kacar, Josef Sedláček ml., Karel 
Soural. Hlasování se zdržel Oto Böser. 
Josef Sedláček st., ačkoli byl v sále 
přítomen, prohlásil, že se hlasování 
neúčastnil.
Rozpočet na rok 2007
Starosta okomentoval některé položky 
rozpočtu. Nejzajímavější z nich: 
předpokládá se plošný výběr stočného 
v obci v částce cca 15-17 Kč/m3 počínaje 
květnem. V roce 2007 bude vynaloženo 
4 383 000 Kč na nezbytné úpravy 
chodníků a ostatních komunikací po 
provedené kanalizaci. Při čerpání této 
položky bude snahou získat maximum 
dotací. Aby byla obec v likvidaci 
splaškových vod samostatná, je v rozpočtu 
obce navržena částka 2,5 mil. Kč na 
pořízení kalové koncovky (odstředivka, 
kalový lis včetně dávkovače na flukulant) 
a na pořízení 2 ks kontejnerů na odvoz 
odstředěného kalu. Je rozpočtováno 
510 000 Kč na zahájení postupných 
výměn oken a vstupních dveří na 
Olšanských bytovkách. Rozpočet počítá 
s pokračováním kabelizace středu obce. 
 K. Soural se dotázal, jak je možné, 
že je cca 4,5 milionu Kč určeno na 
opravy chodníků a místních komunikací 
po kanalizaci, když provedení těchto 
oprav je povinností zhotovitele stavby. 
Místostarosta odpověděl, že to není na 
opravy po kanalizaci, ale na generální 
opravy, které se odkládaly řadu let s tím, 



Bludovan 4

Bludovan 3/2007

že se čeká na kanalizaci. K. Soural 
chtěl dále vysvětlit, k čemu je kalová 
koncovka na ČOV a proč nebyla zahrnuta 
v projektu a rozpočtu. Ptá se, zda není 
lacinější kaly odvážet. Starosta podrobně 
odpověděl. Pan Kranich z pléna uvedl, že 
by bylo možná lepší kalolis nekupovat, 
ale půjčit si ho. O. Böser navrhl, aby 
u ČOV byla zřízena kompostárna, která 
by zpracovávala kaly z ČOV a bioodpad 
z obce. Starosta odpověděl, že i o této 
možnosti se uvažuje S. Balík st. z pléna 
potvrdil záměr starosty, ale zdůraznil, 
že jde o poměrně složitou záležitost. 
V prvé fázi je třeba dodělat to, co teď 
chybí. Chyba je jednoznačně na straně 
odborného stavebního dozoru. O. Böser 

navrhuje nezaplatit stavebnímu dozoru 
plnou částku.
 Diskuse pak pokračovala k rozpočtu 
dalšími návrhy, a to především, jaká 
částka se dá na rozšíření podpůrných 
programů o realizaci architektonicky 
hodnotných fasád atd., jelikož se s tím 
při přípravě rozpočtu nepočítalo. J. 
Balhar navrhl 30 000 Kč (1 pro, 13 proti 
1 se zdržel), J. Sedláček st. 300 000 Kč 
(5 pro, 10 proti),  O. Böser 100 000 Kč 
(3 pro, 11 proti, 1 se zdržel). Došlo tak 
ke kuriózní situaci, kdy žádný z návrhů 
nebyl schválen a tento dotační titul, 
ačkoli jej zastupitelstvo nově schválilo, 
není finančně pokryt.
Celkový rozpočet obce na rok 2007 byl 

schválen 10 hlasy (1 proti, 4 se zdrželi).
Různé
S. Balík řekl, že redakční rada Bludovanu 
zatím pracuje ve starém složení, nebyla 
ale po volbách potvrzena. Myslí si, že 
by měly politické strany navrhnout své 
kandidáty na složení nové redakční rady 
pro nové období a rada obce by měla 
poté rozhodnout o novém složení.
 J. Ťulpík vyzval všechny členy 
zastupitelstva obce, aby využili možnosti 
přijít kdykoliv na radnici, příp. mu 
zatelefonovat a konzultovat potřebné 
záležitosti. Řada projednávaných 
připomínek mohla být dojednána již 
před týdnem a jednání mohla být 
konstruktivní.    Stanislav Balík ml.

Důležité upozornění pro občany
Obecní úřad oznamuje, že od  1.dubna 2007 se mění dny 
a hodiny doporučené pro styk s veřejností takto :
Pondělí a středa  -  dopoledne  7:00 hod. - 11:30 hod.
  odpoledne 12:30 hod. - 17:00 hod.
Úřední dny a hodiny stanoveny nejsou a občané mohou jednat 
se zaměstnanci kdykoli. Mimo uvedené dny však zaměstnanci 
vyřizují i jiné  úkoly mimo obecní úřad a nemusí být zastiženi. 
Úředník, který zastupuje, nikoho neodmítne, ale nemůže někdy 
podat plnohodnotné informace.
Doporučujeme tedy občanům, aby ve vlastním zájmu 
využívali výše uvedené hodiny, neboť v jiné dny, pokud nejsou
předem dohodnuti s příslušným referentem, jim nemusí být 
plně vyhověno.                               Ing. Pavel Ston, starosta
    vedoucí obecního úřadu

Ranch Victorie Šumperk Temenice
pořádá

Pátek 6. dubna 2007
od 20:00 hodin
Kulturní dům Bludov

Hrají: Holátka Šumperk
Bohatý program a občerstvení zajištěno.

Srdečně zveme.

VELKÝ JARNÍ
COUNTRY BÁL

Sobota  14. dubna 2007
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Sobota  21. dubna  2007 
Odjezd od KD Bludov v 6:30 hodin 

Úterý 22. května 2007
 Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin

KLODZKO 
Kulturní dům Bludov

pořádá zájezdy do Polska

Cena 140,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

v v

Požadavky :
Ø předpoklady pro výkon funkce ředitele  – vzdělání 

a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ø 3 roky praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti
Ø znalost problematiky řízení školství a školské 

legislativy
Ø dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky :
Ø ověřené  kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 

vzdělání  (u VŠ diplom a vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce) a dokladů o dalším vzdělávání

Ø doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený 
posledním zaměstnavatelem

Ø strukturovaný životopis
Ø koncepci rozvoje mateřské školy v maximálním 

rozsahu 3 stran strojopisu
Ø výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo 

doklad o jeho vyžádání
Ø čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona 

č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění 
pozdějších předpisů – tento doklad předkládají pouze 
uchazeči s datem narození před 1.12.1971

Ø lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce 
ředitele ( ne starší 3 měsíců )

Obec Bludov, zřizovatel Mateřské školy Bludov, příspěvkové 
organizace, Polní 502, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce 

ředitele Mateřské školy Bludov, 
příspěvkové organizace

Předpokládaný nástup :  k 1.7.2007
Podání přihlášek :  
V termínu  do 10.5.2007
Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: 
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
nebo osobně doručte do podatelny Obecního úřadu Bludov, 
nejpozději do uzávěrky 10.5.2007 do 14:00 hodin.  
Zalepenou obálku výrazně označte „konkurs – neotvírat“.

Obec Bludov
     se sídlem Jana Žižky 195, 789 61 Bludov  
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V dubnu 2007 oslaví :
Losová Margita Bludoveček 75 let
Směšná Anežka Družstevní 80 let
Maulerová Marie Dr.Březiny 80 let
Sadílková Vlasta Tyršova 80 let
Ceh Alois J. Žižky 81 let
Kotraš Oldřich Slepá 82 let
Čulík František J. Žižky 82 let
Janíček Zdeněk Lázeňská 83 let
Hrochová Ludmila      Tř.A.Kašpara 83 let
Stančíková Božena Lázeňská 83 let
Směšný Josef J. Žižky 87 let
Štodtová Františka Lázeňská 93 let
Kordasová Elfrída Lázeňská 95 let

na duben 2007
Pá  6. 4. 20:00 Country bál
So  7. 4.  14:00 Vyhlášení rekordu
Pá       13. 4.     14:00 Setkání klubů důchodců
So 14. 4. 06:00 Zájezd do Klodzka
Ne 15. 4. 18:00 Divadelní představení
Po   16. 4.  18:30 Cestopisná přednáška
So 21. 4. 06:30 Zájezd do Klodzka 
Ne 22. 4.     08:00 Zájezd na Floru
Čt 26. 4. 09:00 Pohádka pro ZŠ, MŠ
Pá a So  28. a 28. 4.  Den zdraví

Dne 19. dubna 2007 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí naší milované maminky, babičky 
a prababičky paní

Vlasty Skácelové
S láskou vzpomínají dcery Mirka a Jana
s rodinami, přítel Vladimír.

POZVÁNKA

duben 2007

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý a Středa  10. a 11. 4. - levný textil
Čtvrtek 12. 4. - obuv, 
Čtvrtek 19. 4., Pondělí 23. 4.

Nedešel krásný den, který má být oslaven.
Léta rychle běží, ať jsi stále svěží.
Na tváři jen úsměv měj, starosti si nedělej.
Štěstí ať stojí po tvém boku
a zdraví vydrží ještě spoustu roků.

Dne 5. dubna 2007 oslaví své 95. narozeniny paní

Elfrída Kordasová
Vše nelepší přejí dcera Milada, Bedřiška, Libuše, Marie 
a velmi rozvětvená rodina.

K tvým 95. narozeninám

Kulturní dům Bludov Vás zve na

DEN ZDRAVÍ
“Člověk neumírá stářím, ale zanešením” Učme se co nejvíce 

způsobů, jak tělu pomáhat. Dejte tělu šanci vyčistit se.

ZA TAJEMSTVÍM 
ZDRAVÍ

Pavel Šíma, který pomáhá lidem svou metodou
Přírodního čištění těla

Bude tu pro vás v pátek 27. dubna 2007
od 14:00 hodin 

a v sobotu 28. dubna 2007
od 8:00 hodin

Chybějící byliny můžete objednávat u paní Marcely Závodné
 ve Zdravé výživě, Šumperk - Starobranská 2 

(naproti SPORTU)

Děkujeme panu Stanislavu Balíkovi st., za jeho články 
“Bludovské zajímavosti”, kterými osvěží nám starším 
vzpomínky na doby minulé. Mladé čtenáře pak zavede do 
památek a zajímavostí naší krásné obce a okolí Bludova.

Čtenářka Bludovanu.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se v úterý 6. března 2007 přišli naposledy 
rozloučit s paní   

Květoslavou Skoumalovou
Všem děkuje neteř s rodinou.

Jen kytička květů,
na hrob můžu dát,

chviličku postát a tiše vzpomínat
Dne 3. dubna vzpomeneme 7. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka

pana Josefa Brzobohatého
S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou a maminka.
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V březnu 2004 byl v Miroslavi na Znojemsku 
vytvořen rekord – zavěšení 3167 kusů vyfouknutých 
velikonočních kraslic. Tento rekord byl pak 
překonán o dva roky později v Nahořanech 
na Náchodsku, kde se podařilo shromáždit 
a zavěsit na strom 11133 kraslic. 
 Na podzim loňského roku se obrátil Kulturní dům 
Bludov na bludovskou veřejnost s výzvou pokusit se 
rekord překonat. V rámci této akce byla vyhlášena 
také soutěž o nejvíce nasbíraných kraslic. Od 
1. listopadu 2006 se pomalu začaly prostory KD 
plnit malovanými velikonočními vajíčky. Kraslice 
nosili obyvatelé Bludova, ale hlavně děti. Zpočátku 
tempo bylo malé, během listopadu se podařilo 
shromáždit pouze 951 kraslic, za  prosinec to bylo 
1526 kraslic. Situace se prudce zlepšila v lednu, 
kdy se podařilo nasbírat 3194 kraslic. Ještě lepší byl 
únor, který přinesl 7304 kralic!  A situace vypadá 
tak, že největší počet bude dosažen v březnu. 
/K dnešnímu dni – 20. 3., kdy je uzávěrka 
Bludovanu, máme už 6170 kraslic a do konce 
měsíce zbývá ještě 11 dní/. 
 Počet kraslic dnes dosahuje téměř 20000, což 
je dvoudenní produkce Drůbežárny Třemešek. 
Tato farma nosnic patřící Bludovské a.s., má 
kolem 17000 slepic. A ještě jeden údaj – při počtu 
20000 kraslic /pokud by se žádná nerozbila/ by 
měla být navěšena na strom váha asi 130 kg. Ale 
doufejme, že se toto číslo ještě o něco zvýši.
 Sběr stále pokračuje, až do pátku 6. dubna 
2007, kdy bude v 18:00 hodin také ukončena 
soutěž. Vyhodnocení soutěže proběhne v sobotu, 
kdy bude vyhlášeno a oceněno prvních 30 
výherců.  Celkové pořadí bude zveřejněno v příštím 
Bludovanu. 
 V sobotu 7. dubna 2007 budeme za přítomnosti 
rozhodčího z Agentury Dobrý den z Pelhřimova 
zdobit strom – kaštan v zahradě za kulturním 
domem. Skořápkovník bludovský budou zdobit 
členové Skupiny historického šermu Páni 
z Bludova, tábornického oddílu Delaware a Sboru 
pro občanské záležitosti.  Držte palce, aby nám 
při zdobení přálo počasí a abychom rozbili co 
nejméně kraslic. Pro konečný rekord je rozhodující 
počet kraslic, které zůstanou na stromě celé.
Odpoledne ve 14:00 hodin bude pak rekord slavnostně 

Pokus o překonání rekordu:
největší počet VELIKONOČNÍCH KRASLIC

na jednom stromě

Sobota 7. dubna 2007
ve 14:00 hodin

zahrada Kulturního domu Bludov

BLUDOVSKÝ 
SKOŘÁPKOVNÍK

Slavnostní vyhlášení rekordu (agentura Dobrý den - Pelhřimov)
Vyhodnocení soutěže o nejvíce nasbíraných kraslic
Železný Zekon
Kejklíř Tomáš Křupala
Skupina historického šermu Páni z Bludova

Moderuje Radka Stratilová - rádio RUBI
Hudební doprovod - ZBOŘEC

SPONZOŘI:
Bludovská a.s., Pneuservis Matěj, Nábytek Holínka, 
Markovský Zdeněk, Nimrichtr Jiří, Obecní úřad Bludov, 
KartoTISK s.r.o.

- vstupné dobrovolné -

potvrzen, bude vyhodnocena soutěž a můžete se těšit na bohatý doprovodný 
program. Skořápkovník bude střežen do úterý 10. dubna 2007 do 12:00 hodin, 
aby si jej mohli prohlédnout i ti, kteří to v sobotu nestihnou.
 Poděkování patří všem, kteří přinesli kraslice a přispěli tak k překonání 
rekordu, děkuji také sponzorům za finanční příspěvky, díky nimž jsme 
pořídili ceny do soutěže. Jsou to Bludovská, a.s., Pneuservis Matěj, 
Nábytek Holínka, Markovský Zdeněk, Nimrichtr Jiří, Obecní úřad Bludov 
a KartoTISK s.r.o.  -jdi-

Skořápkovník bludovský

Kulturní dům Bludov Vás zve na
divadelní hru

MRTVÝ PŘIŠEL 
NA VEČEŘI

Detektivní komedie na námět 
stejnojmenné divadelní hry

Hraje 
Divadélko na okraji – Zábřeh

Neděle  15. dubna 2007 
v 17:00 hodin

Vstupné 30.- Kč

Kulturní dům Bludov Vás zve na

cestopisnou přednášku
s Ivo Müllerem 

Zakavkazsko 2006:
Arménie – Írán – Ázerbájdžán
Pondělí 16. dubna 2007 v 18:00 hodin

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

Ve čtvrtek 8. března jsme se vypravili 
my, žáci 3. A, společně s některými 
„šesťáky“ do Prahy, abychom navštívili 
Národní muzeum a nahlédli do života 
pravěkých lidí. 
     Cesta vlakem nám utekla jako 
voda. Naše hlavní město nás sice 
přivítalo deštivě, ale do muzea to byl 
jenom kousek. Na výstavě jsme viděli 
Věstonickou Venuši. Překvapilo nás, jak 
je malá. Naopak mamut v životní velikosti 
byl doslova obří. Podívali jsme se, jak to 
vypadalo v jámě na tato ohromná zvířata a 
také v pravěké vesnici, kde jsme navštívili   
příbytek našich dávných předků. Doslova 
jsme pravěk vnímali všemi smysly. Nejen, 
že jsme ho viděli, ale také slyšeli a cítili. 
Po malé přestávce a nákupech suvenýrů 
jsem se vydali na cestu po Praze. Počasí 
se umoudřilo, a tak jsme zbytek dne 
strávili pěkně.

Exkurze do pravěku Přes Václavské náměstí jsme došli až na to, 
kterému se říká Staroměstské. Byla zrovna 
jedna hodina po poledni, a tak jsme měli 
možnost vidět orloj „v akci“. Také jsme se 
podívali na popraviště dvaceti sedmi pánů 
a nakrmili holuby. A už jsme pokračovali 
na Karlův most.  Prohlédli jsme si Vltavu 
a u sochy sv. Jana Nepomuckého si 
přáli každý jedno přání. Samozřejmě, 
že tajné. V dálce jsme viděli Hradčany, 
věže katedrály sv. Víta a také Petřínskou 
rozhlednu. Sešli jsme dolů na Kampu, 
kde jsme si odpočinuli před zpáteční 
cestou.  
     Ve vlaku bylo veselo. I přes únavu 
to vypadalo, že bychom zvládli Prahu 
zdolat ještě jednou... Když jsme dorazili 
domů, byla už tma. Rodiče nás vesele 
přivítali a my jsme se unavení a plní 
zážitků odebrali do svých postýlek.

Třídní učitelka 3.A  
Michaela Brumarová

Ředitelka Mateřské školy Bludov 
vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy 
na školní rok 2007/2008. Zápis se 
bude konat v úterý 24. dubna 2007 
od 8:00 - 15:30 hodin v MŠ Bludov.
Zváni jsou rodiče s dětmi, které ještě 
nezačaly mateřskou školu navštěvovat, 
docházku přerušily, případně nastoupí
až  během  školního  roku.
   Tento týden bude i dnem otevřených 
dveří u příležitosti 30ti let vybudování 
mateřské školy. 
Všichni jste srdečně zváni.

Zápis dětí do 
MŠ Bludov

Rodiče a děti z mateřské školy si 
mohou krátit dlouhé zimní večery 
společným tvořením. V loni spolu 
vytvářeli sluníčka z různých materiálů 
podle své fantazie a představitosti. Tato 
hřejivá sluníčka pak zdobila chodby 
naší školy.
Letos měli příležitost zapojit se 
do pokusu o překonání rekordu 
největšího stromu Skořápkovníku 
- společně zdobili vyfouknutá vajíčka. 
Touto cestou děkuje mateřská škola 
nejen rodičům, ale i občanům, kteří 
vyfouknutá vajíčka do MŠ přinesli 
a děti je pak zdobily různou technikou. 
Určitě jsme všichni dle svých možností 
přispěli k překonání rekordu.

Jak spolu trávíme dlouhé 
zimní večery . . .

Kulturní dům Bludov 
nabízí volná místa na zájezd 

do Olomouce

Flora 
Olomouc

Neděle 22. dubna 2007 
Odjezd v 8:00 hodin  

od Zámku Bludov

Cena 120.- Kč za cestu
Přihlášky v Kulturním domě 

Bludov

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče do

Dinopark Vyškov
ZOO Brno

Sobota 19. května 2007
odjezd v 6:30 hod. 
od kulturního domu

děti a důchodci 300,- Kč
dospělí 350,- Kč
Přihlášky v KD Bludov. 

Možno přihlásit i děti samostatně 
(dozor zajištěn), 

mohou se přihlásit i pouze dospělí.
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PORTA 2007
V sobotu 3. března 2007 se v Kulturním 
domě v Bludově uskutečnil již 17. ročník 
“Severomoravského oblastního kola 
písničkové soutěže PORTA 2007”. Soutěž 
byla zahájena ve 14:00 hodin trampskou 
hymnou, kterou zazpívala přerovská 
skupina Špunt.
 Do soutěže se přihlásilo 19 soutěžících 
formací o celkovém počtu 91 hudebníků. 
Díky hudebním výkonům soutěžících, 
vynikajícímu moderátorovi Josefu Sandy 
Noskovi a bezchybné organizaci shlédli 
diváci v zaplněném bludovském kulturáku 
velmi kvalitní soutěž, která se protáhla až 
do pozdních večerních hodin. I když bylo 
sobotní odpoledne zasněžené a mokré, díky 
pěkným písničkám to v sále vonělo jarem 
a  dobrou pohodou. Za celou akci patří 
dík Jesenické oblasti České tábornické 
unie Šumperk, dětskému oddílu Delaware 
z Bludova a Kulturnímu domu v Bludově.

Pětičlenná porota vyhlásila 
tyto výsledky:
Interpretační soutěž:
1. místo The Šůtrs Přerov
2. místo Dojem Prostějov
3. místo Špunt Přerov

Autorskou soutěž:
vyhrála Blanka Prudilová ze skupiny 
Pupkáči z Lipníka nad Bečvou 
s písničkou “Cyklistická”

Cenu diváka si odnesla skupina 
Vejbloudi z Horní Loděnice.

8. března jsme s dětmi připravili oslavu svátku trochu jinak. Maminky si mohly přijít odpoledne modelovat do školní keramické 
dílny. Děti s radostí zasvěcovaly své maminky do tajů výroby keramických ozdob. Na pomoc a poradu byla přítomna naše zručná 
výtvarnice paní učitelka Horáčková. Doufáme, že se odpoledne líbilo.    Jarmila Březinová a žáci 2.A

Svátek netradičně

Již druhý přípravný víkend čekal 
v minulých dnech členy výpravy 
Olomouckého kraje – mezi nimi 
i několik z Bludova - na jamboree, 
celosvětové skautské setkání, které 
proběhne na přelomu července a srpna 
v Anglii. Výpravu finančně podpořily 
Olomoucký kraj a Rotary kluby.
 Akce se uskutečnila na základně 
v Pochni nedaleko Bruntálu a pro 
účastníky byl připraven program 
zaměřený především na procvičení 
jazykových znalostí a přípravu 
reprezentace kraje, ale i celého českého 
skautingu na jamboree. 
Páteční večer proběhl ve znamení 
secvičování nejen lidových písní. 
„Myslíme, že hudba je nedílnou součástí 
české kultury. Tu chceme skautům celého 
světa představit a dát tak najevo, že jsme 
národ sice malý, ale ne nevýznamný,“ 
říká vedoucí výpravy Petr Kabelík.
 V sobotu dopoledne se pak 
účastníci zaměřili na prověřování svých 
jazykových znalostí. Samozřejmě se mezi 
mladými lidmi projevují rozdíly, ale snad 
v Anglii nikdo z nich neztratí. Skauti 
a skautky měli dále možnost vyrobit 
si několik upomínkových předmětů 
z terakoty. Většina vtiskla hlíně tvar 
podsady, tradičního českého stanu. Po 
obědě pak následoval blok zaměřený 
na organizační záležitosti. Odpoledne 
bylo zpestřeno velkou hrou v terénu 
v okolí základny, večer se  pak účastníci 

učili připravovat jedno z tradičních 
českých jídel, bramborák. Celá akce 
byla zakončena v neděli dopoledne. 
 Jamboree je setkání skautů a skautek 
z celého světa, které je pořádáno 
vždy jednou za čtyři roky. Tentokrát 
se u příležitosti stého výročí založení 
skautského hnutí ujala jeho přípravy 
Anglie, kolébka hnutí. Z České republiky 
se jamboree zúčastní cca 160 mladších 
účastníků a pětasedmdesát dospělých 
členů servistýmu, kteří se budou podílet 
na bezchybném chodu setkání. 

Petr Brabec
tiskový mluvčí výpravy

Jedna z členek olomoucké krajské 
výpravy při přípravě bramboráků, 
tradičního českého jídla. Foto Martin 
Matta

Skauti jedou do světa
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V úterý 6.3.2007 děti druhých tříd navštívily ekoprogram LES ve Vile Doris v Šumperku.
Je to už druhý pořad v tomto školním roce v rámci ekologické výchovy, ve kterém se seznámily 
s důležitostí vody i lesa v životě lidí, rostlin i zvířátek.  Marcela Kohajdová

LES ve Vile Doris

Bezpečné a účinné hubnutí

Rozšířené vyučování 
výpočetní techniky

-RVI-

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22                 
tel. 583212705        fax. 583212650

email:skola@5zs.spk.cz     www.5zs.spk.cz    
IČO :  60339381

RVI pro rok 2007/2008 se týká letošních žáků 5. tříd
 ze šumperského regionu.

!!!Šance pro žáky, kteří nebyli přijati na nižší gymnázium !!!

podejte přihlášku do 9.5. 2007…
…a Vaše dítě se dostane do kolektivu zdatných a cílevědomých 

spolužáků s výborným prospěchem

  ü naučí se dobře ovládat PC 
  ü získá větší přehled o tom, co jej baví 
  ü kvalifikovaněji se rozhodne pro další studium
  ü bude moci výhodně využívat služeb internetu

letos poprvé 
bez přijímacího řízení 

podrobnosti na www.5zs.spk.cz

VOLNÁ MÍSTA
SODOVKÁRNA BLUDOV HLEDÁ ZAMĚSTNANCE 

NA OBSAZENÍ TĚCHTO PRACOVNÍCH MÍST

PRACOVNICE DO VÝROBY
SIRUPŮ

- ŠŠ vzdělání nejlépe potravinářského směru

OBSLUHA VYFUKOVACÍHO 
STROJE

- vyučení v oboru strojní mechanik výhodou

OBSLUHA LINKY

ÚDRŽBÁŘ
- vyučen v oboru elektromechanik

Informace o termínech výběrového řízení na vrátnici 
firmy nebo na telefonních číslech: 

583 286 017, 774 365 537

Koupíme stavební parcelu 
v Bludově nebo blízkém okolí 

nebo starší domek. 
Prosím nabídněte. 
Tel.: 583 238 454, 

mobil: 728 948 757, 720 134 902

Nabízíme doučování:
jazyk český, angličtina, 

němčina.
Pro základní školy.

Bludov, tel.: 777 845 294.
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KOLO Mini-přípravky 
OP

den-datum

hodina doma venku

16

So      7.4.      14:30 Hanušovice

17

So     14.4.     10:00 Zábřeh C

18

Ne     22.4.    10:00 Lesnice

19

So     28.4.     10:00 Sudkov

27

Út.    1.5.       10:00 Sobotín

20

Ne      6.5.     10:00 Loučná

28

Út.      8.5.     10:00 Ruda n. Mor.

21

Ne     12.5.    10:00 Šumperk C

13

Stř.     16.5.   16:30 Ruda n. Mor.

22

 Ne      20.5.    14:30 V. Losiny

29

Stř.      23.5.   16:30 Rapotín

23

So      26.5.    10:00 St. Město

24

So       2.6.    15:00 Leština

30

Stř.      6.6.    16:30 Jindřichov

25

So     9.6.      10:00 Hrabišín

26

Ne      17.6.    12:30 Libina

KOLO MUŽI “A” I. 
B  sk. C

KOLO MUŽI “B”  
II.tř. - OP

KOLO DOROST 
I. A

KOLO Starší žáci 
OP - sk. A

den-datum den-datum den-datum den-datum

hodina doma venku hodina doma venku hodina doma venku hodina doma venku

16 16 16 10

Ne    8.4.  16:00 Lesnice So    7.4.   16:00 Hanušovice Ne    8.4.  13:45 Hanušovice    VOLNO

17 17 17 11

So   14.4.  16:00 Dubicko Ne   15.4. 16:00 F.R.C. Zábřeh Ne  15.4.  13:45 Zlaté Hory So  14.4.  13:30 Bohutín

18 18 18 12

So   21.4.  16:30 Ruda n.Mor. Ne  22.4.  16:30 Lukavice So   21.4.  14:00 Ruda n.Mor. So  21.4.  14:15 Losiny B

19 19 19 13

So   28.4.  16:30 Vidnava Ne  29.4.  16:30 Sobotín Ne   29.4.  14:15 Vikýřovice So   28.4.  14:15 Sobotín

20 20 20 14

So    5.5.  16:30 Lipová-Lázně Ne    6.5.  16:30 Podolí So    5.5.   14:00 Štíty Ne    6.5.  10:00 Postřelmov

21 21 21 15

So   12.5.  16:30 Bělá Ne  13.5.  16:30 Nový Malín Ne   13.5.  14:15 Nový Malín So   12.5. 14:15 Jindřichov

22 22 22 16

So   19.5.  16:30 Sudkov So   19.5.  16:30 Staré Město So   19.5.  14:15 Červenka Ne  20.5.  10:00 Štíty

23 23 23 17

So   26.5.  16:30 Bohdíkov Ne  27.5.  16:30 Brníčko Ne   27.5.  14:15 Zvole So  26.5.  14:15 Ruda 
n.Mor.

24 24 24 18

So   2.6.   16:30 St.Červ.Voda Ne    3.6.  16:30 Hrabišín Ne    3.6.   14:15 Lutín So    2.6.  14:00 Sudkov

25 25 25

So    9.6.   16:30 Libina Ne   10.6. 16:30 Bohutín Ne    10.6.  14:15 Písečná

26 26 26

Ne   17.6.  16:30 Palonín Ne  17.6.  16:30 Úsov So   16.6.   14:00 Loštice

Dne 10.2.2007 pořádal náš oddíl kopané již po dvacáté tradiční fotbalistický ples. Dle ohlasů 
pořadatelů a návštěvníků sponzorů soudím a věřím, že se ples vydařil po všech stránkách, 

“tzn.”plný dům, bohatá tombola a vkusná nabídka kuchyně. Jediným negativem bylo 
řádění opilých “výrostků” ze suterénu Kulturního domu, kteří na sebe upozorňovali nejen 
nevkusným oděním, ale také nespolečenským chováním.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na nekonečných přípravách 
a uvolněném průběhu plesu. Dále všem návštěvníkům a v neposlední řadě níže 
uvedeným sponzorům, kteří nám projevili tradiční přízeň jednak sponzorským darem, 
ale také samotnou návštěvou. Pevně věřím, že se opět setkáme na dalším plese 9.2.2008. 

Březina Luděk, předseda oddílu kopané.
Bludovská a.s., ABA Šumperk-kovovýroba, Böser Ladislav-izolace, Cukrárna u kostela, 
Dols-plastová okna a dveře, Elektro Rýznar Štíty, Fast-Adam Milan, Fortex, GV Musil
-svět koupelen, Hroch Luboš, Indra-nářadí a domácí potřeby,Ing.Gregůrek Karel
-stavební společnost, Kacar-prodej vína, KATEX, Kedul-velkoobchod s nářadím, Konášek 
Jiří-prodej dětského zboží, KON-RABS-Konečný-prodej kořní, Kouřil-stolárna, Kovomat
-Kovář Roman, Krejčí Luboš, Krobot Radomír-výroba modelářských potřeb, Kubín Jiří
-autodoprava, Lázně Bludov, Macte-pracovní potřeby, Markovský-zemní práce, Matějček 
František-hromosvody, MK Fruit-velkoobchod s ovocem a zeleninou, Minářová-kantýna 
Nealko, Moravolen-Huf Jaroslav, Nimmrichter-pohostinství, Nuget-velkoobchod 
s potravinami, Obecní Úřad Bludov,  Palírna Ťulpík, Parapety-Sadil Radek, Pekárna 
pod Poštou, Pivnice u Pepina, Plast Produkt-výroba bazénů a nádrží, Pneuservis Matěj, 
Pudil-brašnářství, Rabenseiffner-obrazy, Remi-výroba pracovních obleků, Rolko-parapety, 
Schauer Radek-stolárna, Schauer Petr-Hromosvod, Skoumal Jiří-novinový stánek, Sokol 
Bludov-oddíl kopané, Svedek-prodej sportovního vybavení, Šimek Jiří-pohostinství, 
Špička Tomáš-pohostinství, Taxi služba-Pavel Hegedüs, Urban Petr-potraviny.

ROZPIS  FOTBAL  -  JARO  2007

Fotbalistický ples

Farní knihovna nabízí
Musím jít dál: Lízna František, 

4 404 286 kroků P.Fr.Lízny za svatým Jakubem

Duch svatý-pramen života: Vella Elias

Sirotek lowoodský-Jana Eyrová: Brontëová Charlotte
Příběh osudové lásky J.Eyrové a Edwarda Rochestra

Nic než láska: Pierre abbé v rozhovoru s Helenou 
Amblardovou. Abbé Pierre zemřel 22.1.2007 ve Francii, 
ve věku 94 roků.    J.M.

Po zimní sezóně opět 
prodej stavebního 

materiálu od 2. dubna 
2007 STAVOMAL Bludov 
v Areálu Agregy Bludov.

Otevřeno 
Po-Pá 8-16:30 hod.
Sobota 8 - 11 hod.
Těšíme se na Vaši 

návštěvu.
Tel.: 583 238 646

775 178 255
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Stejně jako ve třech předchozích letech, 
i letos jsme mohli vidět a slyšet 
přednášku o hrůzách komunismu. 
Režimu, který naši zemi ovládal dlouhé 
a strastiplné roky. V předchozích letech 
nám přednášeli pracovníci ÚDV (Úřad 
dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu). Tentokrát jsme požádali dva 
bývalé politické vězně – z nich jednoho 
skauta, které bývalý režim potrestal za to, 
že s ním nesouhlasili a odmítali ho.
Bratr Jan Janků - Šerif z Hanušovic 
byl odsouzen k dvaceti letům vězení. 
Na Mírově, v jednom z nejtvrdších 
a nejtěžších vězení v tehdejším 
Československu si „odseděl“ deset let. 
Pan Vlastimil Maier z Postřelmova byl 
odsouzen na patnáct let do uranových 
dolů v Jáchymově, posléze byl přemístěn 
do Leopoldova. Oba byli 
odsouzeni za to, že se postavili 
proti komunistickému režimu.
Přednáška, možná spíše vyprávění, 
začalo zpěvem skautské hymny 
a minutou ticha za zastřeleného 
skauta z Klášterce, bratra Valentu. 
Zastřelen byl ve svých dvaceti 
letech právě komunisty. 
Bratr Šerif, i přes svůj poměrně 
vysoký věk (je mu přes 85 
let), mluvil celou přednášku 
vestoje. Posílal na ukázku různé 
dokumenty, fotky a věci vyrobené 
ve vězení. Mezi ně patřil i kříž 
s Kristem z chlebového těsta, 
vytvořený z toho malého přídělu 
jídla, který dostávali. (Bylo to 
pár suchých krajíčků denně). 
Z chlebového těsta byly i malé 
šachové figurky. Velkou vzácností 
byla fotka z rentgenového 
papíru, na které byli spoluvězni  
vyfoceni. Fotoaparát byl vytvořen 
z lepenkové krabice.
Poté nám přečetl statistiky. Ta 
čísla znamenala stovky a tisíce 
zmařených nebo zničených životů. 
Stovky kněží a řeholníků, kteří 
byli zavíráni a ponižováni. Protože 
právě těch se komunisté báli. 
Těch, kteří Boha a lásku stavěli na 
první místo...
Druhý z přednášejících, pan Maier, 
se s námi podělil o své vzpomínky 
z Jáchymova, kde málem přišel 
o život, když pracoval v dole. 
Zde se těžil uran, který byl 
poté vlaky posílán do SSSR. 
Vyprávěl nám také o pracovní 
místnosti, kudy kvůli radioaktivitě 
a radioaktivnímu prachu bylo 

nebezpečné i projít, a kde vězni pracovali 
několik hodin denně. On měl to štěstí, 
že se dostal na místo, které nebylo tolik 
zdraví nebezpečné, a proto se s námi 
mohl setkat.
Přednáška byla poutavá a zajímavá. Příští 
rok chceme uspořádat zase obdobnou. 

Přijďte! Od koho jiného se můžeme 
dozvědět podrobnosti o režimu, který 
někteří z nás nezažili? Nebo kdy se 
můžeme dozvědět podrobnosti o tom, 
jak to vypadalo v komunistických 
lágrech?   Za 2. oddíl skautů Bludovit 
   br. Jan Juránek – Hanes

Přednáška o komunismu

Jan Janků – Šerif při přednášce
Plastika Krista vytvořená v kriminále 
z chlebového těsta
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
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Správné znění z Bludovanu 2/2007 zní: 1) vybrali, 2) pokladnu
Vylosována byla Ludmila Kozáková, Školní, Bludov, která získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. dubna 2007.


