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Vážení občané,
po dokončené akci výstavby kanalizace 
odpadních vod a ČOV v Bludově nás 
nyní společně čeká úprava veřejných 
prostranství a komunikací. Součástí 
tohoto řešení je i provedení možných 
změn v urbanistickém uspořádání obce, 
tedy změn, které mohou nastat ve 
vybudování stezek pro pěší, cyklotras, 
nově zřizovaných chodníků, míst 
k posezení, doplnění mobiliářem apod. 
Za tímto účelem byly zpracovány 
urbanistické a architektonické studie, 
které určitým způsobem navrhují řešení 
daného prostoru.

 Všechny zpracované studie je možné 

Architektonické plány
shlédnout od 18.- 27. září 2007 (mimo 
sobotu a neděli) v době od 8:00 – 16:00 
hodin v Kulturním domě Bludov, II.NP.
Mimo uvedený termín je možné studie 
shlédnout na Obecním úřadě Bludov, 
kancelář odboru výstavby.
 Zveřejnění studií občanům je běžným 
krokem, který zajistí informovanost 
a odkryje všechny myšlenky a nápady 
zpracovatele. Se zveřejněním jsme 
čekali pouze na dopracování poslední 
studie „Horní konec – U Lip“, která 
bude odevzdána koncem měsíce října.
 V polovině července byla na Obecní
úřad Bludov doručena petice občanů,
která vyslovila nesouhlas s připra-
vovaným záměrem. Protože v petici bylo

ze strany dotazovaných mnoho 
nesrovnalostí, které vychází z naprosté
neinformovanosti, dovolujeme si již nyní
nastínit chystané záměry. 
 V úvodu pouze podotýkáme, že 
záměr je zpracován formou urbanistické 
studie. Slovo studie značí kratší 
odbornou práci, práci jako cvičení 
nebo přípravu k dílu. V podstatě byl dán 
na papír záměr, ke kterému je nyní prostor 
se vyjádřit, eventuelně přijít s jinými 
návrhy a podněty.

Těšíme se na vaše připomínky.

Odbor výstavby a ŽP
    OÚ Bludov

Dne 16. července 2007 proběhlo 
v Kulturním domě od 18.10 do 20.35 šesté 
zasedání zastupitelstva obce. Přítomno 
bylo 12 zastupitelů, omluveni byli Oto 
Böser, Josef Sedláček st. a Jaroslav 
Čech. Starosta obce Pavel Ston pověřil 
vyhotovením zápisu Jana Šaje, ověřením 
zápisu pověřilo zastupitelstvo Karla 
Sourala a Jaroslava Balhara. Program 
schůze byl schválen jednomyslně. 

Kontrola úkolů
V platnosti zůstává úkol týkající se 
smlouvy se ZOD o pozemku v sousedství 
Pneuservisu Matěj. Starosta průběžně 
plnil úkoly týkající se obchvatu Bludova 
a lokality Helenina skala, které mu 
uložilo zastupitelstvo. Informoval o tom, 
že požadavek na opětovné zařazení úseku 
komunikace „Postřelmov – Loučení 
v délce 4 800 m“ do projektu řešení 

6. jednání Zastupitelstva obce Bludov
komunikace I/44 přednesl na poradě, 
která se konala 15.5.2007 v Mohelnici za 
účasti vedení Ředitelství silnic a dálnic, 
Státního fondu dopravní infrastruktury, 
vedení Olomouckého kraje, náměstka 
ministra dopravy a starostů dotčených 
obcí. Požadavek rovněž zaslal písemnou 
formou 11.7.2007 na Ředitelství silnic 
a dálnic, ministerstvo dopravy, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury, Krajskému 
úřadu Olomouckého kraje, náměstkovi 
ministra dopravy Ivo Vykydalovi, poslanci 
Petru Krillovi a senátorovi Adolfu 
Jílkovi. Písemný požadavek byl doplněn 
grafickým zpracováním problematiky, 
které zhotovil Milan Klimeš, a podporou 
okolních obcí.
Dne 12.6.2007 navštívil starosta vedoucího 
odboru výstavby MěÚ Šumperk Ing. 
Felkla, aby zjistil, je-li střelnice v lokalitě 
„Helenina skala“ povolena či ne. Ten 

sdělil, že povolení střelnice bylo uděleno 
na základě územního rozhodnutí ze dne 
14.8.1986, jehož účastníkem byl i tehdejší 
MNV Bludov, a toto rozhodnutí je nadále 
v platnosti. Dále bylo sděleno, že je 
vedeno řízení o odstranění nepovolených 
staveb v prostorách stávající střelnice 
(mobilní buňka, 2 plechové stavby 
a přístřešek na palební čáře) a současně 
podalo AVZO žádost o dodatečné 
povolení těchto staveb. Obec Bludov 
jako spolumajitel sousedních pozemků 
bude vyzvána k vyjádření v rámci tohoto 
řízení. Starosta rovněž podnikl kroky 
k tomu, aby pozemek v této lokalitě 
získal do majetku obce. Ten je nyní ve 
vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Starosta 
zaslal na tento úřad písemnou žádost 
o bezúplatný převod pozemku na obec. 
Dne 18.5.2007 obdržela obec odpověď, 



Bludovan 2

Bludovan 7/2007

že se zmíněný úřad obrátil na Katastrální 
úřad Olomouckého kraje pro příslušné 
podklady. Zastupitelstvo zprávu o plnění 
úkolů jednomyslně schválilo.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obce přednesl 
místostarosta Josef Ťulpík. V období mezi 
zasedáními zastupitelstva obce se rada 
obce sešla pětkrát. Na těchto zasedáních 
se kromě běžné agendy zabývala 
následujícími záležitostmi: jmenováním 
nové ředitelky ZŠ; konkurzem na místo 
ředitelky MŠ; urbanistickými studiemi na 
střed obce, lokalitu Vlčí důl a Pod Lipami; 
stanovením výše stočného a způsobu jeho 
placení; systémem povolování a regulace 
reklamních ploch na katastru obce; 
opravami komunikací; řešením snížení 
dotace z ERDF na výstavbu kanalizace 
ze 75 na 72 %.
V následující diskusi se Karel Soural 
dotázal, jak se vlastně bude platit stočné. 
Nejprve bylo stanoveno, že to bude 
600 Kč na osobu za rok, a pak bylo 
stanoveno, že to bude 16,67 Kč za m3 
odpadní vody. Starosta odpověděl, že 
stočné je stanoveno dle směrných čísel, 
jak je uvedeno v ceníku, což znamená, 
že cena za m3 odpadní vody vynásobená 
směrným číslem (jakýsi paušál) je 
právě oněch dříve avizovaných 600 Kč 
na osobu za rok. V roce 2007 se bude 
vybírat pouze polovina, občané o tom 
budou informováni.
Josef Sedláček ml. se dotázal, zda má 
rada nějakou koncepci oprav místních 
komunikací. Místostarosta odpověděl, 
že koncepce je a postupuje se podle 
finančních možností.
Stanislav Balík opakovaně upozornil 
na havarijní stav průlezky u paneláků 
a vyzval k neprodlené opravě, než dojde 
k nějakému neštěstí. Dále upozornil na 
špatný stav informačních tabulí v obci. 
K tomu se připojil Jan Kacar, který 
dále poukázal na špatné značení ulic. 
J. Sedláček ml. se zeptal, jak se technicky 
bude řešit problém vrácení dotace na 
kanalizaci přes 3 mil. Kč. Starosta 
podrobně vysvětlil, jak k tomu došlo a jak 
se tomu obec brání. Chybějící částku bude 
obec vymáhat po firmě, která zajišťovala 
výběrové řízení. Zastupitelstvo poté 
zprávu o činnosti rady devíti hlasy 
schválilo (3 se zdrželi).

Zpráva o hospodaření obce k 30.6. 2007
Příjmy obce činily k 30.6.2007 
16.397.247,87 Kč, výdaje k témuž dni 
15.371.266,44 Kč, přebytek tedy činil 
1.025.981,43 Kč. Na běžných účtech 
měla obec 8.254.053,21 Kč, na účtech 
fondů 1.537.881,32 Kč. Závazky obec 
hradí v termínech. Zastupitelstvo zprávu 
jednomyslně schválilo.

Rozpočtové změny
Starosta přednesl návrh rozpočtových 
změn – jednalo se pouze o formální 
změny, které nezakládají žádnou potřebu 
peněz. Zastupitelstvo změny jednomyslně 
schválilo.

Majetkoprávní záležitosti

odkup pozemků pod komunikacemi
Rada navrhla zastupitelstvu, aby obec 
odkoupila soukromé pozemky pod 
některými komunikacemi, aby se tak 
postupně dosáhlo stavu, že pozemky 
pod komunikacemi budou obecní – nyní 
se jednalo o pět případů, vždy za kupní 
cenu 50 Kč/m2. Celková kupní cena za 
pozemky činí 21.100 Kč, dále obec bude 
hradit kolkové známky v hodnotě 500 Kč 
za každý vklad, daň z převodu nemovitostí 
a znalecké posudky. Zastupitelstvo odkup 
jednomyslně schválilo.

odprodej pozemku p.č. 798/1 a 798/2
Zastupitelstvo definitivně vyřešilo 
odprodej dvou pozemků v tzv. Paťalově 
zahradě – jednalo se o pozemky 798/1 
a 798/2. Jelikož se sešlo více zájemců, 
rozhodla se rada použít tzv. obálkovou 
metodu a navrhla prodat pozemek těm, 
kteří nabídli nejvíc peněz.
Zastupitelstvo 11 hlasy (1 proti) schválilo 
prodej pozemku 798/1 Pavlu Juřinovi 
a Pavle Souralové z Bludova za 331 Kč/
m2 a pozemku 798/2 Petru Honemannovi 
a Zuzaně Hladilové ze Zábřeha za 381 
Kč/m2.
V diskusi J. Kacar připomněl, že v tomto 
případě byla použita obálková metoda 
a tou byli vyloučeni občané Bludova, 
kteří nabídli menší cenu. Dále si posteskl 
nad tím, že chudí lidé nemají možnost 
pozemek koupit, protože nemají peníze. 
S. Balík oponoval tím, že z hlediska 
práva je nepřípustné, aby obec prodala 
pozemek za nižší cenu jen proto, že chtěla 
dát přednost místním občanům.

odprodej pozemků 1327 a 1328
Vlastimil Honemann a Lenka Hamplová 
si podali žádosti na odprodej obecních 
pozemků 1328 a 1327. Na části pozemku 
1327 stojí dům čp. 596 (majitelem je 
L. Hamplová) a na pozemku 1328 stojí 
dům čp. 597 (majitelem je V. Honemann). 
Oba majitelé domů si žádají o odprodej 
pozemků pod domy a kolem domů, aby 
se tak vyřešil majetkoprávní vztah s obcí. 
Místostarosta navrhl kupní cenu 100 
Kč/m2.
J. Kacar uvedl, že se jedná o 
méněhodnotný pozemek a navrhl cenu 50 
Kč/m2. Karel Janíček se dotázal, jestli by 
si neměli koupit i přilehlý břeh, protože 
se o něho starají. Zastupitelé 9 hlasy (3 
proti) schválili návrh J. Kacara na nižší 
prodejní cenu.

odprodej pozemku 2026
Zastupitelstvo rovněž definitivně vyřešilo 
letitou kauzu obecního pozemku 2026. 
Tato parcela se nachází na levé straně 
ulice Lázeňská, mezi domy čp. 564, 730, 
558, 563, 396, 562, 561 a 398 v místě 
dřívějšího koryta potoka Vitonín. Je to 
nezpevněná travnatá plocha a její části 
užívají majitelé přilehlých nemovitostí. 
Prodej pozemku se řeší od roku 2002, kdy 
stavební komise doporučila prodej tak, aby 
se parcela rozdělila na polovinu a nabídla 
se příslušná část pozemku majitelům 
sousedních nemovitostí. V případě, že by 
nebyl zájem o koupi pozemku majitelem 
sousední nemovitosti, nabídnout tuto 
část jinému nejblíže bydlícímu zájemci. 
Při místním šetření bylo zjištěno, že na 
pozemku má uložené dřevo pan Skoumal. 
Ten byl několikrát vyzván k vyklizení 
pozemku, ale nikdy tak neučinil. Byla na 
něho podána žaloba o vyklizení pozemku 
a celý spor se řešil u soudu. Žaloba byla 
v roce 2006 zastavena, protože došlo 
k vyklizení pozemku. Pozemek tak může 
být prodán. Rada obce doporučila kupní 
cenu 50 Kč/m2. Majitelé přiléhajících 
nemovitostí si podali žádosti na odprodej. 
Došlo k rozdělení pozemku, pouze 
v jednom případě nedošlo k dohodě. 
Paní Kolářová si zažádala o odprodej 
poloviny pozemku (stejně jako ostatní 
žadatelé, o šířce 2,25 m2). Pan Skoumal 
naopak požaduje ze stejné části pozemku 
šířku 3 m2 (tedy nikoli polovinu, ale dvě 
třetiny pozemku) protože jeho nemovitost 
leží na hranici jeho pozemku a on by 
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tak získal prostor pro případné opravy a 
údržbu nemovitosti. Rada navrhla rozdělit 
pozemek na poloviny a vyhovět tak tedy 
paní Kolářové. Zastupitelstvo po krátké 
diskusi jednomyslně schválilo odprodej 
pozemku Vlastě Kolářové, Antonínu 
Skoumalovi, Heleně Poláčkové, Jarmile 
a Zdeňkovi Divišovým a Soně a Jiřímu 
Bartošovým.

Smlouvy
Obec chystá výstavbu chodníku od zámku 
k lázním. Jelikož hodlá žádat o dotace, je 
nutné mít pozemky buď v majetku nebo 
mít smlouvy o smlouvách budoucích 
na odkup či převod. V tomto případě 
se jednalo o pět smluv o smlouvách 
budoucích o bezúplatném převodu 
z Olomouckého kraje a Ředitelství 
silnic a dálnic, o prodeji od Ludmily 
Doskočilové a o směně s J. Ťulpíkem. 
Zastupitelstvo návrh 11 hlasy schválilo 
(J. Ťulpík z důvodu možného střetu 
zájmů nehlasoval).

Začlenění území obce do Místní akční 
skupiny Šumperský venkov
Starosta sdělil, že obec byla požádána 
Místní akční skupinou Šumperský 
venkov, do níž již před časem vstoupila, 
aby zastupitelstvo přijalo přesné usnesení 
schvalující vstup, beroucí na vědomí 
Strategický plán Leader a Strategii místní 
akční skupiny. Zastupitelstvo usnesení 
jednomyslně schválilo.

Pasport místních komunikací
J. Ťulpík přednesl souhrnnou zprávu 
k projektu Pasportizace místních 
komunikací obce Bludov. Nově 
zpracovaná pasportizace místních 
komunikací je aktualizací pasportizace 
zpracované v roce 1997 Zdeňkem 
Janíčkem. Aktualizovaný stav je doplněn 
o nově zbudované komunikace včetně 
staničení jednotlivých komunikací. 
Staničením lze vyčíst délky a směr 
jednotlivých komunikací. Celková délka 
komunikací v obci Bludov činí: II. 
třídy (státní silnice) 6871 m, III. třídy 
(navazují na komunikace II. třídy) 13096 
m, IV.třídy (pěší stezky a chodníky) 4320 
m. Celková délka komunikací činí 24287 
m. Předmětem pasportizace byly pouze 
místní komunikace, nejsou zapracovány 
komunikace ve vlastnictví Olomouckého 
kraje a Ředitelství silnic a dálnic Brno. 

V diskusi vystoupil J. Kacar, Jaroslav 
Balhar a K. Janíček. Dotazy zodpověděla 
paní Kösslerová, pracovnice OVŽP a 
místostarosta. Zastupitelstvo poté pasport 
místních komunikací 11 hlasy schválilo 
(1 se zdržel).

Různé
K. Janíček připomněl, že jako lázeňská 
obec bychom měli zvažovat možnost 
vydání vyhlášky, která by zakazovala 
používání hlasitých strojů a dopravních 
prostředků v určitém období (podvečer, 
víkendy a pod.). Nechce omezovat 
podnikatele, ale chtěl by, aby život 
v Bludově byl snesitelnější. V opačném 
případě by se měl zrušit lázeňský 
poplatek. Odpověděl místostarosta, 
k problému se rozvinula krátká diskuse 
– S. Balík upozornil na to, že sepsat 
takovou vyhlášku by problém nebyl, 
otázkou je, jak by byla vymahatelná.
J. Kacar upozornil na stav opuštěné budovy 
„Rosso“ a žádal, aby obec zakročila.Na to 
reagoval starosta a vysvětlil, jak se věci 
mají. S. Balík upozornil na to, že obec 
nemůže jednoduše zakračovat tam, kde 
se jedná o soukromý majetek. J. Kacar 
dále upozornil na to, že na Tyršově ulici 

byly zaasfaltovány uzávěry plynu a vody 
a nejsou tam šachty na dešťovou vodu. 
Dále upozornil na špatný stav příjezdové 
cesty na fotbalové hřiště.
Jaroslav Mikuláš z pléna požádal jednak 
o to, aby se dále řešil problém dešťové 
kanalizace na ulici Zahradní, a jednak 
o to, aby někdo objasnil studii křižovatky 
u zámku. K tomu se vyjádřil místostarosta. 
K tomuto tématu se rozvinula delší 
diskuse z řady občanů převážně ke studii 
propojení středu Bludova se zámkem. 
Z ní vyplynulo, že informace o napřímení 
křižovatky u zámku nejsou úplné, že 
se jedná o jednu z cca 8 zvažovaných 
variant, které zdaleka nejsou rozhodnuté 
a jasné. Bude-li se v této oblasti kdy 
co dělat, bude se jednat o dlouhý 
proces, který bude muset být schválen 
jak radou, tak zastupitelstvem, budou 
se k němu vyjadřovat občané atd. Na 
téma zbytečnosti urbanistických studií 
vystoupila z pléna D. Tempírová-Kotrlá, 
Ladislav Böser a další.
Starosta také udělil slovo zástupci 
organizace AVZO, který pohovořil 
o střelnici v lokalitě Helenina skala.

Stanislav Balík ml.

na září 2007
Sobota  1. 9. 8:00-9:00 XV.ročník výšlapu za bludovským špekáčkem
Neděle  2. 9. 14:30 Koncert KPH Praga camerata – zámek
Čtvrtek 13. 9. 19:00 Koncert KPH – viola a klavír – zámek

18. - 27.9. (mimo so a ne) 8:00 – 16:00 výstavka urbanistických 
a architektonických studií

Pátek 28. 9. 16:00 Koncert KPH – violoncello a klavír – zámek
Úterý  2. 10.     7:00 Zájezd do Klodzka

POZVÁNKA

UPOZORNĚNÍ
ŽÁDÁME ŘIDIČE, ABY NEPARKOVALI SVÉ AUTOMOBILY 
PŘED BRÁNOU DO ZAHRADY ZA KULTURNÍM DOMEM.

září 2007

PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 10. 9.
Úterý a Středa  11. a 12. 9. - levný textil
Pátek 14. 9.,  Čtvrtek  20. 9.
Úterý 25. 9. obuv
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V září 2007 oslaví:

Schauerová Božena Krátká  70 let
Kotrlá Milada  Polní  75 let
Weiser Ladislav  Na Hradě 75 let
Mazalová Zdenka  Školní  80 let
Zatloukalová Marie Špalkova 80 let
Zamykal Josef  Slepá  81 let
Ston Jaroslav  Lázeňská 81 let
Mazal Josef  Školní  81 let
Obšil František  Školní  82 let
Obšil Karel  Jiráskova 82 let
Juřinová Irena  Ztracená 83 let
Dvořáková Josefa  Lázeňská 83 let
Dostálová Marie  Školní  87 let
Navrátilová Marie  Lázeňská 87 let

Diamantová svatba
dne 27. září 2007 oslaví diamantovou 

svatbu manželé

Alois a Ludmila Mackovi
Do dalších společných let jim přejí hlavně 

hodně zdraví a spokojenosti dcery 
s rodinami.

Odešlas od nás ve chvatu,
tam, odkud není návratu.

Děkujeme za lásku, ketrou jsi pro nás žila.
Děkujeme maminko, že jsi tady byla.

Dne 18. září 2007 uplyne 10 smutných let,
co nás opustila paní 

Marie Cehová
Věnujme jí tichou vzpomínku. Nikdy 
nezapomenou manžel, syn a dcera s rodinou.

Vzpomínka

Dne 13. července jsme se rozloučili s paní

Janou Kotrlou   roz. Riedlovou.
Za projevenou účast s naší velkou bolestí, slova útěchy 
a květinové dary, děkuje manžel, dcera Radka, syn Petr, tatínek 
a  sestra  Vlaďka  s  rodinou.

Dne 14. září 2007 vzpomenem 2. smutné 
výročí od smrti paní

Míly Kubíčkové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel s rodinou.

Dne 9. července 2007 by se dožil 100 let pan

Rajmund Kvapil
tesař z Bludova. Kdo znal, ten vzpomene, 
kdo měl rád, nikdy nezapomene.
Vzpomíná  celá rodina.

Přání k 50
Evženu Fazorovi

Ať růže na cestu sypou se ti, ať každé přání splní se ti.
Ať oči tvé štěstím září, ať kvete úsměv na tvé tváři. 

Ať nepoznáš, co je lásky klam. 
Přejeme ti zdraví v těle - manželka Alena s dětmi.

Dne 27. září 2007 oslaví svou diamantovou 
svatbu  (neuvěřitelných 60 společných let) 

manželé Alois a Ludmila Mackovi. 
Do dalších let jim oběma přejeme hodně zdraví, 

spokojenosti a štěstí. 
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Děkujeme Vám všem zúčastněným, známým a příbuzným, kteří 
jste přišli doprovodit na poslední cestě naši babičku, paní

Marii Šubrtovou
Děkujeme bludovským zpěvákům za krásné  pěvecké rozloučení.

Děkujeme za květinové dary a slova útěchy v nelehké chvíli 
a pohřební službě Drozd Zábřeh za důstojný obřad.

Zarmoucená rodina. Vzpomíná  celá rodina.

XV. ročník  VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Kulturní dům Bludov  a  SPOZ  pořádá • Start ze zahrady za KD v 8 – 9 hodin
• Soutěž o ceny na trase 7 km
• Při návratu opékání špekáčků 
•  Dárek pro nejmladšího a nejstaršího 
 účastníka 
      Koná se za každého počasí.Sobota 1. září 2007
-  VSTUP VOLNÝ  -



Kruh přátel hudby Bludov Vás zve 
v rámci Hudebního festivalu na 

VIOLOVÝ KONCERT

Čtvrtek 13. září 2007 v 19:00 hodin
na zámku Bludov 

P r o g r a m :
Georg Friedrich Händel:    

Sonáta G dur pro violu a klavír, č. 6
1. Adagio, 2. Allegro, 3. Largo , 4. Allegro

  Bohuslav Martinů: 
Sonáta pro violu a klavír

1. Pco andante, 2. Andante, 3. Allegro non troppo

Jan Křtitel Vaňhal: 
Sonáta Es dur pro violu a klavír
1. Allegro vivace, 2. Poco adagio, 

3. Rondo. Allegretto

Johannes Brahms:              
Sonáta f moll pro violu a klavír, op. 120, č.1

1. Allegro appasionato, 2. Andante un poco Adagio
3. Allegretto grazioso, 4. Vivace

Carl Maria von Weber:      
Andante a Rondo

Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin.
Cena vstupenka a cesta  320,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Hrají:
Jan Řezníček - viola

Jiřina Kolmanová - klavír
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Kruh přátel hudby Bludov Vás zve 
v rámci Hudebního festivalu na 

KONCERT
KOMORNÍHO ORCHESTRU

PRAGA CAMERATA
Neděle 2. září 2007 v 14:30 hodin

na zámku Bludov

Soubor PRAGA CAMERATA vychází z tradice 
souboru Pražští komorní sólisté, který vznikl již v roce 

1961. Dnešní umělecký vedoucí souboru PAVEL 
HŮLA byl členem Pražských komorních sólistů již 
od roku 1972. Specifikou tohoto tělesa je, že jeho 
členové jsou vynikajícími instrumentalisty - hráči, 

kteří se věnují většinou pouze komorní hudbě. Svoje 
základní smyčcové obsazení ( 14 hráčů ) rozšiřuje 
Praga Camerata příležitostně o dechové nástroje, 

čímž tak nabízí další repertoárové možnosti.Samotný 
repertoár je široký, obsahuje významná díla barokní, 

klasická, romantická i současná. 

Vstupné 30.- Kč

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve 
v rámci Hudebního festivalu na 

Violoncellový koncert

Pátek 28. září 2007 v 16:30 hodin
na zámku Bludov

P r o g r a m :
Luigi BOCCHERINI (1743 - 1805): 
Koncert pro violoncello a klavír B dur
Allegro - Adagio non troppo - Rondo 

Ludwig van BEETHOVEN:
Variace F dur na téma Dívka nebo ženuška 

(z Mozartovy opery Kouzelná flétna) 

Ludwig van BEETHOVEN:
Sonáta č. 3 A dur pro violoncello a klavír op. 69 

Allegro, ma non tanto
Scherzo Allegro molto 

Adagio cantabile 
Allegro vivace

BOHUSLAV MARTINŮ: 
Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír

Vstupné 30.- Kč

Účinkují: 
Jiří Hošek - violoncello

Božena Kronychová - klavír

Vstupné 30.- Kč

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc
na premiéru operety R. Frimla

KRÁL TULÁKŮ
V pátek 19. října 2007
Plných dvacet let nezaznělo na olomoucké divadelní 

scéně dílo velkého světoběžníka Rudolfa Frimla 
- českého skladatele, kterého si Amerika přisvojila 

natolik, že ho lexikony ve velké zemi za mořem 
označují za „nejlepšího amerického operního 

skladatele“. Téměř dumasovský příběh o významném 
básníkovi středověku, Francoisovi Villonovi, měl s 

Frimlovou hudbou takový úspěch, že se ho zmocnily 
kamery, a jako jedno z prvních zfilmovaných 

scénických děl byl úspěšně uveden s nesmrtelným 
Mauricem Chevalierem v titulní roli. Krále tuláků oživí 

na olomouckém jevišti režisér Martin Dubovic.



Bludovan 6

Bludovan 7/2007

divadlo Blud v Tyátru

uvádí pohádku 

o Bludovu pro Bludovany 
a Bludovánky

Srdečně vás všechny zveme !!!

Autor: Josef Kašpar, Juliana Vohralíková
Autor libreta k písničkám: Stanislav Melichar

Autorka kostýmů: Jitka Krystková
Hudební doprovod: Pavla Soldátová

1. září 2007 v 16:00 hod v KD Bludov

Honza z Bludova ………………. Milan Jendrišák
Vodnice Cácorka……………….. Lucie Šafková
Dráb Matýsek…………………… Ivan Šinogl
Máma Anička…………………... Juliana Vohralíková
Mlynář Bárta …………………... Stanislav Melichar

Osoby a obsazení: Liduška Bártová………………... Marie Baslerová alt.
Liduška Bártová………………...  Nikola  Šafková alt.
Čert Brečulín………………….... Ladislav Sturm
Belzebub………………………...  Ivan Šinogl
Pes mlynáře Bárty……………..     Bobík Melichar   
Alternace………………………...    Hana Mosnerová

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Díky laskavosti paní Milady Pavlíkové z čp. 42 přinášíme 
čtenářům Bludovanu vzácné fotky z doby přesně před šedesáti 
lety. Jedná se o dožínkovou slavnost, která se konala 17. září 
1947. 

Dochovala se i část textu, který při slavnosti zazníval:

Hospodář: Já vám všem pěkně děkuju, dobrým pantátou vám 
býti slibuju. Ve shodě a míru budem žít a dá Pán Bůh, při té 
letošní hojně úrodě dobře se mít.
Hospodyně: Také já vám všem vespolek pěkně děkuju. Dobrou 

Dožínky 1947 panímámou vaší býti slibuju. Hej, chaso, koláče sem a pivo, 
aby nám při něm veselo bylo. A vy, páni muzikanti, vemte 
svoje inštrumenty a hrejte, a vy, chaso, do tance se dejte!
Hudba-zpěv-tanec „Pod našima okny“. Účinkující pijí a jedí 
koláče.
Šafář: Tedy už dost toho škádlení a zpívání. A teď, chaso, což 
abyste kapánek vyvětrali a vyčistili obilí z plev a osin.
Ženci a žnečky: To se ví, to se ví. Jaké by to byly obžínky bez 
čištění.
Když jsou snopy vyčištěny, zpívají všichni: „Už je to uděláno“
Hudba-zpěv-tanec: „Andulko šafářova“.
Konec



Bludovan 7

Bludovan 7/2007

Podpořte rozvoj Jeseníků: Kalendář Jeseníky 2008

Exkluzivní nástěnný kalendář Jeseníky 2008, který vznikl 
spoluprací měst a obcí v Jeseníkách, na obou stranách krajské 
hranice se dostává do běžného prodeje. Na webových stránkách 
www.kalendarjeseniky.cz nebo na tel. 583 210 151 si můžete 
objednat kalendář jako vánoční dárek pro svou rodinu, přátele a 
známé. 
Ziskem z prodeje těchto kalendářů podpoříte myšlenku jednotné 
propagace destinace Jeseníků. Zisk půjde zpět do nových akcí na 
podporu rozvoje našeho regionu. 
Fotografie pochází z dílen předních jesenických fotografů. Autoři 
fotografií jsou Ivo Netopil, Petr Pavlíček, Marcel Šos a další. 
Mimo nádherné záběry nabízí kalendář Jeseníky 2008 také tipy na 

výlety a putování po jesenických horách. Na zadní straně kalendáře 
najdete popis běžeckých, pěších i cyklistických tras, které vás 
zavedou na ta nejkrásnější místa. Popis je doplněn podrobnou 
mapkou a grafem převýšení dané trasy. Informace jsou připraveny 
hned v pěti jazykových mutacích. Anglické, německé, polské, ruské 
a samozřejmě české mutaci.
Nástěnný kalendář Jeseníky 2008 je originálním dárkem pro 
vaši rodinu, přátele, obchodní partnery nebo kolegy v českých i 
zahraničních pobočkách. 
Pomozte rozvíjet Jeseníky darováním exkluzivního dárku a současně 
pozváním obdarovaných do našich krásných hor. 
Cena kalendáře je 250,- Kč a k odběru bude připraven v polovině 
listopadu 2007 v Informačních centrech zúčastněných měst a obcí.
Podrobnější informace najdete na www.kalendarjeseniky.cz nebo na 
tel. čísle 583 210 151.

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

Kalendář Jeseníky 2008: Firmy pomáhají rozvíjet Jeseníky.

 Bludovští hasiči patří mezi elitu Olomouckého kraje !
Ve dnech 9.-10. června se v bludovském víceúčelovém 
sportovním areále uskutečnilo krajské kolo mládeže a dorostu 
Olomouckého kraje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
  Tato významná soutěž, kterou má právo uspořádat okres 
Šumperk jednou za pět let, proběhla pod záštitou senátora 
poslanecké sněmovny České republiky Ing. Adolfa Jílka  
a starosty obce Bludova Ing. Pavla Stona. 
  Historicky poprvé se v sobotu této soutěže zúčastnilo 
v kategorii mládeže i domácí družstvo Bludova jako vítěz 
okresního kola a družstvo Kolšova z druhého místa  v okrese.
Tato družstva byla v této soutěži výrazně nejmladší, i z tohoto 
důvodu nepatřila mezi hlavní favority.
  Bludovští se ale od počátku drželi svého hesla: „Vše pro 
tým“, což se nakonec ukázalo rozhodujícím pro vývoj celé 
soutěže. Od první disciplíny  domácí drželi krok s hlavními 
favority, pětinásobnými účastníky Mistrovství republiky 
Miloticemi nad Bečvou a Henčlovem, obě tato družstva měla 
věkový průměr 15 let , zatímco Bludov s Kolšovem necelých 
13 let. Ani tak výrazný věkový rozdíl nebyl po celý den znát, 
domácí zaběhli ve všech disciplínách své osobní rekordy 
a dokonce zvítězili v technicky nejnáročnější disciplíně, požárním 
útoku podle mezinárodních pravidel CTIF. Od té chvíle vedoucí 
favorizovaných družstev značně zneklidněli a domácí družstvo 
už do konce soutěže nespustili z očí. Velkou ztrátou pro Bludov 
bylo vážné zranění domácího Lukáše Riedla v předposlední 
disciplíně štafetě CTIF. Boj o medailová místa zůstal nakonec 

právě v rukou těchto tří družstev 
a o konečném umístění rozhodovaly až 
druhé pokusy v závěrečné disciplíně 
požárním útoku s vodou.
  Favorizované Milotice nasadily vynikající čas 15,70s 
v prvním pokusu a v tuto chvíli bylo téměř rozhodnuto. 
Bludovským první pokus nevyšel a zdálo se, že se vzdaluje
i vysněná medaile. Ve druhém pokusu ovšem domácí předvedli 
nejlepší výkon své dosavadní kariéry a časem 16,14s se vyšvihli 
na konečné vynikající celkové druhé místo za Milotice , ovšem 
před výborným Henčlovem a čtvrtým Kolšovem, který také 
nezklamal.
  I přes tento obrovský úspěch tekly mezi členy domácího 
družstva i fanoušky slzy proudem, postup na Mistrovství 
republiky utekl družstvu o pouhých 0,44s !
  O tento výsledek se postaralo družstvo ve složení : Lucie 
Strouhalová, Martin Diviš, Jiří Krejčí, Lukáš Riedl, Petr 
Krobot, Martin Sobotka, Tomáš Engel, Tomáš Weidinger, Jiří 
Vénos, pod vedením Dany Krejčí , Mileny Sobotkové,  Martina 
Sobotky a Jiřího Krejčí.
  Všem jmenovaným patří obrovské blahopřání a poděkování 
s vírou, že příští sezóna bude nejméně tak úspěšná. Samozřejmě 
poděkování patří také všem, kteří se postarali o zdárný 
průběh celé soutěžní sezóny, za všechny výboru SDH Bludov, 
Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Bludova za dlouhodobou 
podporu činnosti hasičské mládeže.
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Také muži SDH Bludov na stupních vítězů.
Na úspěch bludovské hasičské mládeže navázalo i družstvo 
mužů, které se v sobotu 18. srpna zúčastnilo krajského kola 
soutěže v požárním sportu mužů a žen Olomouckého kraje, 
které se konalo v Přerově na nově zrekonstruovaném stadionu 
Spartaku Přerov, kde by se v příštím roce mělo konat Mistrovství 
České republiky. Závodníky na nové dráze s umělým povrchem 
přivítal ministr vnitra České republiky Ivan Langer a další  
významní hosté.
  Cílem bludovských mužů bylo v konkurenci nejlepších 
týmů kraje umístění kolem pátého místa a tomu odpovídal 
i výsledek první disciplíny, běhu na 100m s překážkami 
jednotlivců, kde startuje všech 9 členů družstva a započítávají 
se časy šesti nejlepších.
  Hned při prvním pokusu se zranil nejrychlejší člen družstva 
posledních let Roman Kamler a výsledek celé soutěže byl 
ohrožen.
  Ostatní členové družstva ale zvláště ve druhých pokusech 
výborně zabojovali a výsledkem byl nejlepší  součet časů 
posledních let 120,76s.
 Nejlepšího času z družstva dosáhl Michal Chládek 19,51s, 
osobní rekord si zaběhl Jaroslav Kulhaj19,53s i nováček v této 
soutěži Jan Hojgr 19,94s. Nezklamali ani ostatní včetně velitele 
sboru Marka Matějčka, který nastoupil s ortézou na noze.
   Druhá disciplína, štafeta 4x100m s překážkami byla 
ovlivněna zraněním Romana Kamlera, muselo dojít ke změně 
ve složení obou štafet a výsledný čas 69,17s znamenal průběžné 
čtvrté  místo.
  V poslední disciplíně požárním útoku ale družstvo předvedlo 
vynikající výkon a na záludné nástřikové terče dosáhlo třetího 
nejlepšího času dne 30,95s, v součtu časů se posunulo na 
konečné výborné 3.místo v Olomouckém kraji a potvrdilo 
vysokou kvalitu bludovských hasičů ve všech kategoriích.
  Družstvo startovalo ve složení: Motyka Ladislav, Matějček 
Marek, Kvapil Jaromír, Janíček Pavel, Kulhaj Jaroslav, Chládek 
Michal, Hojgr Jan, Kamler Roman a Kubíček Karel pod 
vedením Jiřího Krejčí a Martina Sobotky.
   I zde je třeba poděkovat výboru sboru, Obecnímu úřadu 

Sbor dobrovolných hasičů Bludov

Vás zve na premiérový ročník soutěže

„Bludovská stovka“  
v běhu na 100m s překážkami mužů, žen, dorostenců 

a dorostenek, která je součástí seriálu „SHOCK“ poháru,  
stovek okresu Šumperk.

Tato soutěž je soutěží finálovou, kde se rozhodne 
o celkových vítězích celého seriálu a proběhne 

závěrečné vyhodnocení. 

Soutěže se zúčastní nejlepší závodníci okresu a také 
mnoho závodníků z celé republiky, včetně  členů 
reprezentace České republiky v požárním sportu. 

 Datum konání: 
sobota 22. září 2007    

Zahájení: 14:00 hod.
Místo: víceúčelový sportovní areál Bludov

Srdečně zvou hasiči Bludov 

Bludov a zejména fanouškům, kteří za námi přijeli až do 
Přerova, za výbornou podporu.

POZOR!   POZOR!   POZOR!   POZOR!   POZOR!   POZOR!   POZOR!   POZOR!  
Firma DIMPEX, s.r.o. pila Kosov oznamuje, že byla otevřena nová prodejní hala truhlářského řeziva, palubek a podlahovek

DŘEVOPRODEJ
Sklad bude doplněn i o stavební řezivo - hranoly, latě, desky.
KDE? v Bludově naproti Habermannově vile
Pracovní doba:  Po-Pá  7-12 hod.   12:30-15:30 hod.
Kontakt:  p.Keprt 608 887 296
               p.Hýbl   777 346 634  

POZOR! SLEVA 
na palubky a podlahovky 4%

Těšíme se na Vaši návštěvu.

KUPÓN NA SLEVU 4%
palubky a podlahovky

- 
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Na situace, ve kterých je třeba překonat své limity, se většinou 
máme možnost více či méně připravit – před závodem se 
třeba rozcvičit nebo se důkladně sbalit na náročnou expediční 
výpravu. Někdy se však v taková výzva objeví před námi 
nečekaně, a teprve pak se prověří naše fyzická zdatnost 
a psychická odolnost. Ne, že bychom jeli na letošní tábor 
nepřipraveni – vždyť být připraven je skautům heslem. Některá 
překvapení, která nám drsné Jeseníky pro letošek nachystaly, 
však daleko překonala naše dosavadní zkušenosti z předchozích 
táborů. Obstáli jsme, a po téměř třech týdnech dnech jsme se 
vrátili o mnoho zkušenější a pevnější. 

Vydali jsme se do divoké podhorské krajiny na samotném 
okraji CHKO Jeseníky, na místo zvané Skelná louka 
u Ramzové, takže jsme se z kuchyně dívali na Obří skály 
a podle Mračné hory pod Šerákem jsme odhadovali nejbližší 
počasí. Kolem louky, na které dříve stávala skelná huť 
a nacházeli jsme na ní tedy celé kameny potažené vrstvou skla, 
protékal Vražedný potok, který získal své jméno po krvavém 
masakru v jedné z roklin na jeho toku za dob obléhání území 
Švédy za třicetileté války. My jsme však pojali podezření, že 
za své pojmenování vděčí vražedně ledové vodě, která některé 
z nás odradila od dlouhých hrátek v jeho krásných vodopádech 
a malebné tůňce. Většina se však ukázala jako velice otužilá 
a někteří přímo udivovali svojí výdrží v silném proudu vodopádů. 

Místo přímo lákalo k výletům a výpravám. Kromě klasických 
míst na hřebenech Hrubého Jeseníku a díky přátelství 
s jesenickými skauty jsme viděli prastaré doly na grafit 
(a přivezli jsme si i kameny, kterými se dá psát), chlapci na 
svých expedicích došli až na místa tak vzdálená jako jsou 
Venušiny misky za Žulovou či Karlova Studánka. Rádcové 
chlapeckých družin (Filip Horký – Samo, Ondra Daniel a Jirka 
Kotrlý) pak prokázali pravou skautskou houževnatost, když jsme 
je jedné půlnoci vysadili se zavázanýma očima uprostřed pustiny 
pětatřicet kilometrů od tábora, a přesto se dokázali do rána 
vrátit. 

Drsné hory nám však připravily i velmi krušné chvilky. Velmi 
silné, několik dnů trvající deště podmáčely táborové louky tak, 

Tábor extrémů u vražedně ledového potoka
Skautské tábory dívčího a chlapeckého oddílu 2007

že jsme museli vykopat strouhy kolem všech stanů i ostatních 
táborových staveb, abychom vodu odvedli pryč od našich věcí. 
Někteří už ztráceli naději a chtěli se skoro balit na cestu domů, 
ale nakonec jsme celý nečas přestáli a vytrvali až do konce. 
To nás zase peklo silné slunce, takže se úzkostlivě museli chránit 
před spálením. 

Nejvíce nezapomenutelných zážitků však přichystal bohatý 
program obou táborů. Děvčata se vydala do historie a v průběhu 
celého tábora na vlastní kůži ochutnala život pravěkých 
lidí, antických válečníků i středověkých obchodníků. Kluci 
sváděli urputnou bitvu s mocným čarodějem o osud země 
ve hře Brána světů. Obrovskou odvahu prokázal každý, kdo 
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Farní knihovna nabízí
V Africe mi říkali Sípho: Zdeněk Čížkovský
životopis českého misionáře

Edita Steinová a fenomenologická tradice: 
Cekotová Marie

Do výšky volím pád: Max Kašparů
v rozhovoru s Janem Paulasem - s předmluvou Tomáše Halíka

Albert Schweitzer, zastánce kritického myšlení a úcty 
k životu 

J.M.

Kroužky pro děti:
• Taneční 
• Šachy
• Mladí chovatelé
• Rybáři

KD přijímá přihlášky
/do 20. září 2007/

SULKO s.r.o., 
Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh, 
tel.: 583 469 240, fax: 583 469 220, 
e-mail: kristenova@sulko.cz, informace: www.sulko.cz

Nabízíme pracovní příležitosti v Zábřehu  ve dvousměnném 
provozu na pozice:

VÝROBNÍ DĚLNÍK 
Náplň práce: 
výroba plastových oken a dveří (řezání materiálu, vrtání, 
vkládání těsnění, kování,…)

Očekáváme: 
- zájem naučit se něčemu novému
- manuální zručnost
- technické vnímání
- práce je vhodná pro ženy i pro muže

DĚLNÍK MANIPULANT
Náplň práce: 
manipulace s materiálem a výrobky na venkovních plochách 
a v halách, vedení evidence 

Očekáváme: 
- zkušenost s řízením VZV - výhodou
- manuální zručnost
- fyzická zdatnost

Kde?  Sokolovna
Kdy?   Pondělí a čtvrtek  
  19:00 – 20:00 hod.

Středa 
18.00 – 19.00 hodin 

/pro ženy dříve i později narozené/

S sebou dobrou náladu, pití, 
podložku,

vstup 10.- Kč

Pozvánka na aerobic

Zve A. Fazorová

Opět začínáme cvičit

AEROBIK
PONDĚLÍ od 17:30 - 19:00
STŘEDA  od 19:00 - 20:30

od 10. září 2007
Aerobik,  posi lování ,  protažení

v sokolovně Bludov

S sebou: ručník, pití, 
doporučujeme i podložku a 20 Kč

Všechny zve a těší se
Renata Ptáčková a Lida Maturová

Hudební škola:
• Flétna
• Kejbort-klávesy
• Klavír

•Taiči pro začátečníky 
   i pokročilé

Dále v KD k dispozici:
Mateřské centrum od 4. září opět v provozu 
/každé úterý 9:30 hod./

- 
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dokázal přelézt náročnou překážku z lan ve výšce dvanácti 
metrů, někteří pak dokonce z té výšky skočili do bezpečně 
jištěného, ale přesto hrůzu nahánějícího dopadu. Rádcové 
absolvovali výcvik slanění z Obřích skal a všichni si mohli 
ozkoušet sílu tlaku z vysokotlaké hasičské hadice. 

Letošní tábory skutečně byly plné extrémů, sáhli jsme si na 
okraj svých fyzických i psychických sil. Když však dohasínaly 
poslední plamínky táborových ohňů, věděli jsme, že se sem 
chceme za rok vrátit. Vždyť člověk roste a sílí jen díky 
překážkám, které dokáže překonat. 

Jaroslav Petřík – Australan 
vůdce táborů v roce 2007  

Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Denní program se odehrává na 
5. nádvoří

09:25   Ukázky př í letů dravých ptáků, 
 Dědictv í  před hradem
09:35   Stráže vzhůru do zbraně, 
 stř ídání  stráží  – souboje                  
 z 1. na 4. nádv.
09:45   Koňský tanec, hudba    
středověku, Rattus Rattus  4. nádv.
10:10   Vinobraní  – pověst sovinecká, 
 Dědictv í  
10:30   Slavnostní  př í jezd ryt í řů 
 a v inařů na hrad z 1. na 5.nádv.
10:40   Templář i  v Jeruzalémě, 
 h istor ický př íběh, Histor ika 
11:05   Velké zúčtování  – premiéra,  
 šerm těžkooděnci  Markus-M 
11:30   Rád vstupuj i  do . . . ,  kejk l í ř  
 Křupala
11:50   Sokolnický výcvik dravých 
 ptáků, Dědictv í
12:00   až 12:30   BITVA – stoupenci 
 vinné révy obléhají hrad           
 před hradem 
12:10   Sine Nomine, hudba středověku, 
 Rattus Rattus
12:40   SNĚHURKA – premiéra 
 pohádky, Teátr  Ví t i  Marčíka
13:30   MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
 histor ických šatů
13:55   Šašek a hrabě, kejk l í ř  Křupala 
14:15   Velké zúčtování ,  šerm 
 těžkooděnci  Markus-M
14:40   Sněhurka a někol ik t rpasl íčků, 
 pohádka Histor ika
15:10   ROBINSON CRUSOE, Teátr  
 Ví t i  Marčíka
16:05   Sokolnický výcvik dravých 
 ptáků, Dědictv í
16:15   Vinobraní  – pověst sovinecká, 
 Dědictv í
16:30   Rád vstupuj i  do . . . ,  kejk l í ř  
 Křupala
16:50   Koňský tanec, hudba 
 středověku, Rattus Rattus

   Dále pouze v sobotu
17:20   Hrátky s ohněm – spektrál
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-
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SOVINEC - 22. a 23. září 2007 
NA PŘÍKAZ CÍSAŘE II. 
Středověký mumraj na gotické tvrzi

Neobvyklé vinobraní v kraji brambor nás zavede do doby vlády 
Jana Lucemburského. Pokračování příběhu -  k čemu došlo 
poté, co císař Jan rozhodl o nezakládání vinic na Sovinci.

►   módní přehlídka historických šatů
►   polní bitva s obléháním hradu
►   ochutnávka templářských vín z Čejkovic
►   Teátr Víti Marčíka, pohádky, divadlo a kejklíři
►   gotická hudba středověku 
►   kat předvede mučení šizuňků
►   námluvy udatných rytířů a dvorních dam 

 Účinkují:
► Teátr Víti Marčíka  http://www.teatr.cz/ 
► skupina gotického šermu Markus – M  http://www.markus-m.cz/
► hudba středověku Rattus Rattus
► kejklíř Tomáš Křupala
► divadelní a šermířská společnost Historika
► gotičtí střelci Zoufalci z Nevdieku
► módní přehlídka dobového ošacení Anny Tůmové
► historická garda Dědictví 

3. sousedské posezení U PEPÍNA
  …….tentokrát na téma:

VZÁCNÉ A CHRÁNĚNÉ KVĚTINY  V NAŠÍ 
PŘÍRODĚ  -  OKOLÍ BLUDOVA

Večerem provází a fotografie promítá:                      
 FRANTIŠEK PAVLŮ  

KDY : Středa 26. září 2007  v 18:00 hod 
KDE : Hospůdka U PEPÍNA  Bludov 

(na křižovatce směr Sudkov)
VSTUPNÉ SE NEPLATÍ – případné dobrovolné 

příspěvky budou předány 
Českému svazu ochránců přírody v Bludově.
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KOLO
den-datum

hodina

MUŽI “A” I. B  sk. C KOLO
den-datum

hodina

MUŽI “B”  II.tř. - OP KOLO
den-datum

hodina

DOROST I. A

doma venku doma venku doma venku

1
So    11.8.  16:30

Sudkov 1
Ne    12.8.  16:30

Dubicko 1
Ne   12.8. 14:15

Haňovice

2
So   18.8.  16:30 

2
Ne   19.8. 16:30

Palonín 2
So   18.8.  14:15

Mor.Beroun

3
So    25.8.  16:30

St. Červená 
Voda

3
Ne  26.8.  16:30

Loštice “B” 3
Ne   26.8.  14:15

Vel. Losiny

4
So   1.9.    16:30

Písečná 4
Ne   2.9.  16:30

Písařov 4
Ne   2.9.   14:00

Písařov

5
So    8.9.   16:30

Hrabišín 5
Ne   9.9.  16:30

Staré Město 5
Ne    9.9.  14:15

Štíty

6
So   15.9.  16:00

Lipová-Lázně 6
Ne  16.9.  16:00

Postřelmov 6
Ne   16.9.  16:00

Troubelice

7
So   22.9.  16:00

Bělá p. 
Pradědem

7
Ne  23.9.   16:00

Rapotín 7
Ne   23.9.  13:00

Vikýřovice

8
So   29.9.  15:30

Javorník 8
Ne  30.9.  15:30

Podolí 8
Ne   30.9.  13:15

Javorník

9
So   6.10.  15:30

Nový Malín 9
Ne   7.10.  15:30

Lukavice 9
Ne   7.10.  12:30

Loštice

10
So   13.10. 15:00

Ruda 
n.Moravou

10
Ne   14.10. 15:00

Sobotín 10
Ne  14.10. 12:45

Ruda n.Mor.

11
Ne  21.10.  15:00

Libina 11
So   20.10. 15:00

Hanušovice 11
So  20.10.  12:45

Česká Ves

12
So  27.10. 14:30

Lesnice 12
Ne  28.10.  14:30

Úsov 12
Ne  28.10. 12:15

Zvole

13
So   3.11.  13:30

Bohdíkov 13
So    3.11.  13:30

Brníčko 13
Ne  4.11.  10:30

Zlaté Hory

14
So  10.11. 13:30

Sudkov 14
Ne  11.11. 13:00

Dubicko 14
Ne  11.11. 11:15

Haňovice

15
So  17.11. 13:00

Mor.Beroun 15
Ne  18.11.  13:00

Palonín 15
Ne 18.11.  10:45

Mor.Beroun

KOLO
den-datum

hodina

Starší žáci OP - sk. A KOLO
den-datum

hodina

Mini-přípravky OP

doma venku doma venku

3
So     25.8.      15:00

Rapotín

15
Stř     29.8.     16:30

Sudkov

4
So      1.9.       15:00

Jindřichov

4
So   1.9.   10:30

Jindřichov 5
So       8.9.      15:00

Hrabišín

5
Ne    9.9.  10:00

Leština 1 V O L N O

6
Ne   16.9. 10:00

Postřelmov 6
So      15.9.     10:00

Sobotín

7 V O L N O 7
So     22.9.      14:30

Staré Město

8 V O L N O 14
Pá     28.9.      10:00

Hanušovice

9
So    6.10.   9:00

Ruda n.Mor 8
So      29.9.    14:00

Ruda n. Mor.

1
Ne  14.10. 10:00

Loučná 2
Stř      3.10.    16:00

umělá tráva
Šumperk C

2
So  20.10.  10:00

Sudkov 9
Ne       7.10.    13:30

Velké Losiny

3
Ne  27.10. 10:00

Štíty 10
So     13.10.    13:30

Lesnice

11
So     20.10.   10:00

Loučná

12
So     27.10.    13:00

Libina

13
So     3.11.      11:15

Zábřeh C

ROZPIS PODZIM 
2007


