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Vážení spoluobčané,
dnes je tomu přesně devětaosmdesát let 
od chvíle, kdy zástupci Národního výboru 
vyhlásili před shromážděnými davy na 
Václavském náměstí v Praze samostatný 
československý stát. Zákon o zřízení 
samostatného československého státu byl 
pak vydán ještě téhož dne večer. 

Co této události předcházelo, všichni moc 
dobře víme. Předcházela jí nejničivější 
válka v moderní historii českého národa. 
Nebylo tehdy rodiny, která by v této válce 
nepřišla o některého ze svých mužských 
členů.

28. říjnu 1918 předcházela válka, která 
zatřásla starým světem. Lidé v této válce 
ztratili víru v rozum člověka, ztratili víru 
ve spravedlnost světa.

Přesto se z této strašné války, která jen 
Bludov připravila o sto jedenáct mužů, 
zrodilo něco nového. Zrodil se samostatný 
československý stát. Zrodil se stát, který 
se snažil – tu více, tu méně úspěšně 
– o demokratický život, o ekonomický 
rozvoj a o povznesení života svých občanů.

Co si tedy dnes připomínáme? Především 
vzpomínáme na veškeré oběti všech 
válek, které se kdy naší obce dotkly. 
S úctou smekáme nejen před padlými, ale 
také před jejich rodinami, které po nich 
zůstaly. Jak těžký musel být život těch, 
kteří naráz přišli o manžela, o otce, či 
o syna.

Připomínáme si také, že existence státu, 
ve kterém sami svobodně rozhodujeme o 
svých životech, není vůbec samozřejmá. 
Připomínáme si, že zde takový stát nebyl 
vždy a že zde nemusí být navěky.

Záleží nejen na našich politicích, 
zda si budeme umět vládnout. Záleží 
samozřejmě i na nás. Záleží na nás všech 
– rodičích, prarodičích, učitelích a všech 
vychovatelích - zda umíme předat dětem 
lásku ke svobodě a pocit zodpovědnosti 
za svět kolem sebe. Nezapomínejme však 
na to, že pouhá slova nestačí! Nehoříme-li 
sami láskou ke svobodě a nejsme-li sami 
příkladem zodpovědnosti, těžko pak tyto 
hodnoty předáme dalším generacím. 

V tomto čase, na přelomu měsíců října 

a listopadu, vzpomínáme nejenom na padlé 
v první světové válce, ale vzpomínáme na 
všechny zemřelé. A tak věnujme zvláštní 
vzpomínku všem bludovským občanům, 
kteří nás v uplynulém roce opustili a 
spočinuli na našem hřbitově k věčnému 
spánku.

Vážení spoluobčané, kéž jsou nám 
každoroční oslavy 28. října připomínkou 
toho, že svoje životy nežijeme jen sami 
pro sebe, ale že žijeme také pro svůj 
národ, pro svoji obec, pro svoji rodinu.

Děkuji vám za pozornost.
Ing. Pavel Ston, starosta obce

Stolní kalendáře na rok 2008 s fotografiemi současného Bludova a blízkého okolí 
můžete zakoupit za 50.- Kč v Kulturním domě, Trafice u zámku, Zámecké cukrárně 

a čerpací stanice U Nové. 

„Projev starosty obce při vzpomínce 28. října 2007 u Pomníku padlých“

Stolní kalendář Bludov 2008
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Dne 24. září 2007 proběhlo v Kulturním 
domě od 18:00 do 19:30 sedmé zasedání 
zastupitelstva obce. Přítomno bylo 13 
zastupitelů, omluveni byli Oto Böser 
a Jaroslav Čech. Starosta obce Pavel Ston 
pověřil vyhotovením zápisu Jana Šaje, 
ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo 
Karla Janíčka a Josefa Ocetka. Program 
schůze byl schválen jednomyslně. 

Kontrola úkolů
Diskuse spojená s kontrolou plnění úkolů 
byla spojena především s plněním úkolu 
týkajícího se neplatné smlouvy se ZOD 
o směně pozemků. Josef Sedláček st. 
poněkolikáté připomenul, že v tomto 
případě nelze přijmout souhlasné 
prohlášení a učinit z neplatné smlouvy 
smlouvu platnou. Tehdy došlo k omylu 
nejen při směně pozemků u Pneuservisu, 
ale při restituci došlo k vydání pozemků 
v zahradnictví. Podle něj je jediným 
možným řešením uzavřít novou směnnou 
smlouvu a celý úkon provést znovu. 
K tomu však řekl František Snášel, že 
podle ZOD je smlouva platná a nemá 
důvod jednat o nové směně. Pokud je 
obec opačného názoru, bude to muset 
rozřešit soud. Po kratší diskusi mezi 
J. Sedláčkem st. a F. Snášelem starosta 
konstatoval, že příští týden svolá 
k této věci jednání. Zastupitelstvo poté 
jednomyslně schválilo, že všechny úkoly 
zůstávají v platnosti.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obce přednesl 
místostarosta Josef Ťulpík. Od minulého 
zastupitelstva se rada sešla čtyřikrát. 
Kromě běžné agendy se zabývala 
následujícím: koncepcí rozvoje areálu 
Vlčí důl; pasportem pozemků; uzavřela 
smlouvu o dílo na opravu ulic Školní, 
Špalkova a Dr. Březiny a smlouvu 
o pronájmu pozemků se Spotřebním 
družstvem Zábřeh; stanovila datum 
obecního plesu – 12. 1. 2008; řešila 
čísla popisná a značení ulic; stanovila 
ceník nájemného za hrobová místa; řešila 
pojištění kanalizace a oslavy 100. výročí 
založení školy.

V diskusi se Jan Kacar ptal, proč 
nebyla ulice Dr. Březiny opravena 
až k hlavní silnici. Místostarosta 
odpověděl, že v další fázi opravena 
bude. J. Sedláček st. se dotázal, zda 
na opravy přispěla dodavatelská firma. 
Starosta odpověděl, že firma na opravy 
přispívá, protože plně financovala opravy 
např. ul. Vitonínská. Tyto změny jsou 
řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo 
a změnovým listem. J. Sedláček st. 
dále připomněl, že rada obce schválila 
některé smlouvy, přičemž ze zápisu není 
dobře zřejmé, o co jde, a cena zde není 
vůbec uvedena, naproti tomu zdražení 
u hrobů o stokoruny se v zápise objevuje. 
Místostarosta se omluvil a doplnil, že 
v zápise z rady všechny tyto údaje napříště 
budou.

Stanislav Balík se dotázal, jaké důvody 
vedly radu obce k tomu, že opět prominula 
Bludověnce poplatek ze vstupného na 
akci, kterou pořádala. Podle starosty 
nedopadla akce po finanční stránce nejlépe 
a rada měla snahu pořadatele podpořit. 
S. Balík sdělil, že podle jeho informací 
s tím Bludověnka už dopředu počítala. 
Navrhl proto, aby nebyli zvýhodňování 
jen ti s nejdrzejším čelem, kteří mají 
odvahu o osvobození poplatku žádat, ale 
aby byl poplatek ze vstupného zrušen 
a nemuseli jej tak platit ani hasiči, 
fotbalisté, myslivci a další. 

Josef Sedláček ml. se zeptal, jak postupuje 
obec v otázce krácení dotace na ČOV. 
Starosta vysvětlil podrobně celou kauzu 
a sdělil, že firma, která zajišťovala 
výběrové řízení, neuznává tyto námitky 
a je přesvědčena, že neporušila zákon. 
Obec ji tedy bude muset žalovat
o náhradu škody. J. Sedláček st.
doporučil podat žalobu k soudu 
co nejdříve.

K. Janíček měl připomínky ke zvýšení cen 
za pronájem hrobových míst a k principu 
uzavírání smluv. Rovněž připomněl, že by 
se měly zohlednit i výjimky z minulosti, 
na jejichž základě byli někteří osvobozeni 
od poplatků za hroby. Třetí připomínku 
měl k posunutí přechodu u zámku. 

Staletá lípa by se měla ochránit tak, aby 
nebyla poškozována. Starosta přislíbil, že 
ochranu lípy obec zajistí. Zastupitelstvo 
poté zprávu o činnosti rady schválilo 
12 hlasy (1 se zdržel).

Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2007; 
rozpočtové změny
K poslednímu srpnovém dni činily 
příjmy obce 43 215 130,25 Kč, výdaje 
40 757 868,86 Kč; přebytek tedy byl 
2 457 261,39 Kč. Na běžných účtech 
má obec zůstatek 9 621 345,98 Kč, 
na účtech fondů 1 601 898,51 Kč. 
Závazky hradí obec bez problémů 
v termínech. Zastupitelstvo zprávu 
jednomyslně schválilo.

Rada předložila zastupitelstvu obce návrh 
na rozpočtové změny, šlo však pouze 
o formální změny, které zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo.

Majetkoprávní záležitosti
Žádost o odprodej části pozemku 1588/1 
- manželé Schauerovi
Manželé Schauerovi si podali žádost 
na odprodej části pozemku na ulici 
R. Kordase. Požadovaná část pozemku 
je zatravněna a oni se již dlouho starají 
o jeho údržbu, proto by chtěli část 
pozemku od obce odkoupit a dále se 
o něj starat. Odbor výstavby a životního 
prostředí (OVŽP) s prodejem nesouhlasí, 
stejně jako rada obce. Podle nich hrozí, 
že v případě, že dojde k zaplocení 
nebo výsadbě na této části pozemku, 
bude zhoršen výhled v křizovatce. 
Zastupitelstvo prodej 11 hlasy (2 se 
zdrželi) zamítlo.

Žádost o odprodej části pozemku 586 
- Jarmila Hladilová
Jarmila Hladilová si podala žádost 
o odprodej části pozemku na ulici J. Žižky 
o přibližné výměře 50 m2. Uvedenou část 
pozemku užívá její rodina již dlouho, je 
využíván k parkování i dalšími rodinami. 
J. Hladilová požádala o dlouhodobý 
pronájem uvedené části pozemku 
v případě, že nebude schválen prodej. 
Rada obce dlouhodobý pronájem zamítla, 
stejně jako nedoporučila prodej. Rovněž 

7. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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OVŽP prodej či nájem nedoporučilo. 
Zastupitelstvo prodej zamítlo 9 hlasy 
(3 se zdrželi).

Žádost o odprodej části pozemku 1032/
1 a celého pozemku 1031/1 – Soňa 
Gronychová
Soňa Gronychová si podala žádost 
na odprodej pozemků před svým 
domem na ul. Lázeňská. Důvodem její 
žádosti je problémový příjezd k domu 
a parkování vozidel. Oba pozemky 
jsou ve společném vlastnictví s Karlem 
Mornstein-Zierotinem. OVŽP prodej 
nedoporučil s tím, že se zde do budoucna 
uvažuje s vybudováním cyklotrasy. 
Rada prodej rovněž nedoporučila. 
Zastupitelstvo prodej 11 hlasy (2 se
zdrželi) zamítlo.

Žádost o odprodej části pozemku 2074 
– Luděk Březina, Roman Březina
L. Březina si podal žádost na odprodej 
části pozemku v šířce cca 95 cm 
a v délce cca 87 m (přibližně 82,5 m2) na 
ulici Čapkova. O pokračující pás tohoto 
pozemku má zájem rovněž R. Březina. 
Důvodem jejich žádosti je provedení 
zastřešení parkovacího místa u garáže 
L. Březiny, které končí těsně před 
stávající hranicí jeho pozemku. Při 
budoucí stavbě plotu by došlo ke střetu 
s nosnými pilíři zastřešení. OVŽP nemá 
z územního hlediska námitky. Rada 
souhlasila se záměrem odprodat pozemek 
za kupní cenu 50 Kč/m2. V diskusi 
S. Balík připomněl, že nejde o řešení 
starých restů, kdy došlo třeba omylem 
k zaplocení části obecního pozemku. 
V tomto případě si žadatelé postavili 

stavbu až na hranici a nyní ji chtějí 
posunout. Navrhuje proto, aby 
zastupitelstvo prodej neschválilo a pokud 
ano, rozhodně ne za 50 Kč/m2. Pro návrh 
na zamítnutí prodeje však byli pouze 
3 zastupitelé (9 proti, 1 se zdržel), přijat 
tedy nebyl. Poté S. Balík navrhl, aby 
se pozemek prodal za cenu, za jaký na 
minulém zastupitelstvu obec prodávala 
stavební místa, tedy 350 Kč/m2. 
Zastupitelstvo tento návrh jednomyslně 
schválilo s tím, že náklady na zhotovení 
geometrického plánu si budou hradit 
oba kupující a že v kupní smlouvě 
bude zakotveno bezúplatné břemeno na 
stávající i v budoucnu pokládané 
inženýrské sítě.

Opatření k úpravě vodohospodářských 
poměrů (Dolečky)
Starosta uvedl, že po mnoha jednáních 
jsou prakticky ukončeny projektové 
práce pro realizaci některých výstupů 
z Komplexních pozemkových úprav. 
Realizátorem následných investičních akcí 
bude Pozemkový úřad a veškeré práce 
budou hrazeny z dotovaných prostředků. 
Dle posledních informací pracovníků 
Pozemkového úřadu by mohla být 
podána žádost o dotaci na akci „Dolečky“ 
(protierozní příkop a VC 17) ještě v říjnu 
2007 s tím, že pokud by žádosti bylo 
vyhověno, mohla by se akce realizovat v 
příštím roce. V roce 2009 by pak mohly 
být realizovány navrhované hlavní či 
vedlejší cesty (nebo alespoň část z nich). 
Aby žádosti o dotace byly oceněny co 
možná nejvyšším počtem bodů, bude 
vhodné, aby realizace investičních akcí 

byla odsouhlasena zastupitelstvem obce. 
Při podání Žádosti o dotaci musí být 
vlastnický vztah k dotčeným pozemkům 
jednoznačně deklarován. Tato záležitost 
je v současné době v jednání, je zadáno 
zpracování oddělovacího geometrického 
plánu a musí být podepsána alespoň 
smlouva o smlouvě budoucí o budoucím 
prodeji či směně pozemku s K. 
Mornstein-Zierotinem. V této souvislosti 
je potřebné zdůraznit, že bez dobré vůle 
K. Mornstein-Zierotina nebude realizace 
výše uvedených akcí možná.

V diskusi J. Sedláček st. připomněl, 
že dnes by se už měla schvalovat 
směnná smlouva se spoluvlastníkem, 
aby nedošlo k prodlení při požádání 
o dotaci. Na toto téma se rozvinula krátká 
diskuse převážně mezi J. Sedláčkem st., 
S. Balíkem a starostou, který odpovídal na 
jejich připomínky. Výstupem byla shoda 
na tom, že až budou známy skutečně 
směňované pozemky, bude svoláno 
mimořádné zastupitelstvo, které směnu 
formálně schválí. Zastupitelstvo potřebné 
usnesení jednomyslně schválilo.

Různé
J. Sedláček ml. se zeptal, zda plánovaná 
cyklotrasa Bludov – Šumperk přes 
Zámeček se připravuje ve spolupráci 
s městem. Starosta odpověděl, že pokud 
na městském úřadě pracoval p. Mesiarkin, 
proběhlo několik společných jednání, ale 
v poslední době jsou názory poněkud 
odlišné. I projektant je toho názoru, ať 
si každá obec dělá svoji část.

Stanislav Balík ml.

Vážení občané,
dovolujeme si vás upozornit na úplnou uzávěru 
silnice I/44 v Bludově, v úseku od křižovatky 

u Panenky Marie  po Postřelmov. 
Termín uzávěry je stanoven na 

20.11.2007 od 7:00 hod. – 24.11.2007 do 17:00 hodin. 
Důvodem je  oprava železničního přejezdu na trati 

Šumperk – Hanušovice u „Mlýna“.
Dopravní obslužnost bude zajištěna pomocí 

dopravního značení , náhradní trasa ve směru 
na Zábřeh povede  přes Chromeč.

       
Odbor výstavby a ŽP, OÚ Bludov

Na základě rozhodnutí Rady obce Bludov se chystá 
v obci obnova informačního systému, který v této etapě 
spočívá ve výměně uličních cedulí.
Cedule budou smaltované, barevnost modro-bílá. 
Výrobce cedulí je firma SMALT spol. s r.o., Osek 108, 
267 62 Komárov.
Cedulemi bude označen vždy začátek a konec ulice a to 
buď na průčelí domu nebo na oplocení. Tento typ cedulí 
bude navazovat v budoucnu na dovybavení informačního 
systému, včetně sloupových ukazatelů, orientačních 
tabulí, plakátovacích ploch.
Současně upozorňujeme všechny občany, že povinností 
každého vlastníka domu je označení  objektu číslem 
popisným. 
   Odbor výstavby a ŽP, OÚ Bludov

UPOZORNĚNÍ SDĚLENÍ
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  v Bludově gratuluje jubilantům

V listopadu 2007 oslaví:
Plhák František Pod Baštou 70 let
Juřinová Marie  Slepá  75 let
Augustinová Elsa Na Hradě  75 let
Kotrašová Josefa Slepá  80 let
Janků Emilie Masarykova 80 let
Matýsek Miroslav Lázeňská  82 let
Pecháčková Ludmila B.Němcové 83 let
Směšný Jan Tř.A.Kašpara 84 let
Divišová Jiřina Lázeňská  85 let
Langr Antonín U Rybníčku 86 let
Fričová Zora Dr. Březiny 86 let
Zajícová Filomena Nerudova  88 let

Diamantová svatba
Dne 8. listopadu 2007 oslaví svou diamantovou 

svatbu manželé 

Jan a Františka Směšní. 
Do dalších let jim oběma přejeme hodně zdraví, spokojenosti 

a štěstí. Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Vše zmizí, jen stopy
Tvé práce, lásky

a obětavosti zůstanou.

Dne 17. listopadu uplyne jeden rok od úmrtí

pana Františka Březiny
Všem, kteří jste jej měli rádi a s láskou na 
něho vzpomínáte, děkuje manželka, dcera 
a synové s rodinami, sestry s rodinami. 

Vzpomínka

Dne 3. listopadu vzpomeneme 5. smutné
výročí od smrti pana

Aloise Kotvana
Dne 21. listopadu by se dožil 80 let. Kdo znal,
ten vzpomene, kdo měl rád, ten nezapomene.
Vzpomíná celá rodina.

My s nadějí čekali na Tvoje uzdravení,
tys odešla tam, odkud návratu již není ...

Dne 25. října 2007 jsme vzpomněli 1. výročí 

úmrtí naší dcery Ivety Březinové80. narozeniny
Významného životního jubilea 80 roků

se dožívá 8. listopadu paní 

Josefa Kotrašová

85. narozeniny
Dne 21. listopadu oslaví své 

85. narozeniny paní

Jiřina Divišová
Hodně štěstí, pevné zdraví do dalších let,

mnoho pěkných dnů v kruhu svých

Dny, týdny, měsíce, roky plynou,
nikdy nezacelí ránu bolestivou.

Ta rána stále bolí,
zapomenout nedovolí.

Dne 19. listopadu 2007 vzpomeneme 3. výročí 

úmrtí našeho syna Jana Březiny

Kdo jej znal, tak vzpomene,
kdo jej měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 2. ledna 2008 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí našeho syna 

Pavla Březiny

Dne 26. listopadu 2007 uplyne rok, kdy nás 
navždy opustila naše milá maminka, paní

Josefa Kronichová
Zároveň téhož roku 13. září jsme si připomněli 
jejích nedožitých 95 let. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí tichou vzpomínku. Děkují dcery 
a syn s rodinami.

Do dalších let jí vše nejlepší a hodně zdraví přeje manžel, 
syn Oldřich a dcera Alena s rodinami a čtyři pravnuci a jedna
pravnučka posílají pusu.

blízkých přejí dcery a syn s rodinami. Vnuci, pravnuci 
Jarmilka, Vojtíšek, Simonka, Martinka, Daliborek, Zdeneček,
Petříček a Lucinka posílají sladkou pusu.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiče a sestra s rodinou.

listopad 2007

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý a Středa 13. a 14. 11.- levný textil,
Čtvrtek  15. 11., Pondělí 19. 11.,
Středa 21. 11. - obuv, Pátek 23. 11.
Pondělí 26. 11., Středa 28. 11.



IRSKO

Bludovan 5

Bludovan 9/2007

na listopad 2007
Ne  11.11.  15:00  Čertovská pohádka
Út  13.11. 16:30  Koncert KPH - zámek 
So 17.11. 6:30  Zájezd do Polska 
     -  Klodzko
So 17.11. 15:00  Taneční odpoledne
Út 27.11. 18:00  Cestopisná přednáška 
     - Irsko
So 1.12.  8:30, 13:00 Šachový turnaj
Ne 2.12.  13:30  Dětská mikulášská besídka

POZVÁNKA

Kdo tě znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene

Dne 10. listopadu uplynou 4 roky od úmrtí

pana Františka Stuchlého
S láskou vzpomínají manželka a syn s rodinou

Čertovská pohádka

V podání Divadla Tramtárie Olomouc
Neděle 11. listopadu 2007 

v 15:00 hodin
Vstupné 20.- Kč

Dne 3. listopadu 2007 vzpomene smutné 
10. výročí úmrtí paní

Marie Schauerové
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, synové Miroslav, Antonín a dcera
Marie s rodinami.

Dne 28. října 2007 tomu bylo 15 let, 
co zemřel pan 

Alexandr Vařeka

Dne 19. listopadu 2007 uplyne 20 let 
od smrti paní 

Boženy Petruželové

Dne 29. listopadu 2007 uplyne 1 rok od

úmrtí pana Karla Petružely

Vzpomínají Karel, Petr, Božena a Lenka
s rodinami.

Kulturní dům Bludov vás zve na divadelní pohádku

Veselá čertovina na motivy známých pohádek 
Boženy Němcové Čert a Káča a Čertův švagr 

nejen pro malé diváky.

Taneční odpoledne 
pro dospělé 

Kulturní dům Bludov vás zve na

Taneční odpoledne 
pro dospělé 

Sobota 
17. listopadu 2007 

od 15:00 hodin
K poslechu a tanci hraje 

Rozmarýnka Vlčnov

Vstupné 30.- Kč - občerstvení

Kulturní dům Bludov Vás zve na

cestopisnou přednášku
IRSKO

s Ivou Baslarovou

Úterý 27. listopadu 2007 
od 18 hod.

kinosál Kulturního domu Bludov

- Vstup volný -

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do 

 Valašského muzea
 v přírodě

v Rožnově pod Radhoštěm

Sobota 15. prosince 2007
Odjezd od KD v 7:00 hodin

Vánoce na dědině /Valašská dědina/
Vánoční jarmark /Dřevěné městečko/

Cena za cestu 180 ,- Kč 
Přihlášky v KD  

Vzpomínka

Odešel jsi od nás večerní tmou,
odešel jsi tiše s bolestí svou.

Odešel jsi, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 24. listopadu vzpomeneme 10. výročí

úmrtí  pana  Jiřího Chiabody
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera, rodiče,  sestra  s  rodinou
 a  kamarádi.
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Pobočný včelařský spolek pro Bludov a okolí se sídlem v Bludově
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století do roku 1948 (XXI. pokračování)

Místopředsedu Jana Marka v r. 1925 po 
jeho odstěhování do Vídně (zde také 
v lednu r. 1935 zemřel) nahradil Josef 
Matura, správce lihovaru v Postřelmově, 
v r. 1930 byl vystřídán Hynkem Krmelou 
z Vyšehoří. Po zemřelém pokladníku 
Františku Čmakalovi (+ 19. 7. 1933) 
byl pokladníkem zvolen Methoděj 
Tunys, berní úředník v Šumperku 
bydlící v Bludově. Není bez zajímavosti, 
že mezi členy výboru, revizory účtů 
a členy volebních komisí najdeme jména 
mnohých tehdejších učitelů – kromě již 
vzpomenutých Františka Léhara, Eduarda 
Rašky a Jana Šaje také Aloise Svozila, 
Karla Dytrta a Rudolfa Kordase. 

V roce 1927 měl spolek 26 členů, 

z toho 15 z okresu Šumperk (z Bludova 
10, z Chromče 5) a 11 z okresu Zábřeh 
(z Kolšova 2, z Postřelmova 6, ze 
Sudkova 2, z Vyšehoří 1). Včelstev 
v tomto roce zazimovali 298. Na jarní 
podněcování bylo povoleno zakoupit 
3 kg cukru, na podzimní zakrmení po 
5 kg na včelstvo V roce 1932 byl příděl 
zvýšen na 12 kg na včelstvo. Cena 
tohoto nezdaněného cukru byla 4 Kč 
za 1 kg. Nezdaněný cukr se odebíral 
v cukrovaru Hodonín, později z Holic u 
Olomouce. Cukr byl zasílán dráhou do 
žel. stanice Postřelmov, odtud jej přivezl 
koňským povozem František Čmakal 
Josefu Adamovi (byl to pekař), který 
jej rozdělil (zřejmě rozvážil) – za tuto 
práci dostával odměnu 20 Kč. Na cukr, 
který byl nad přihlášený počet včelstev, 

musela být Finančnímu úřadu doplacena 
daň – v roce 1930 dodaňovali 6 kg cukru 
částkou 11, 95 Kč. 

Nové okolní spolky
Roku 1929 se od spolku „odtrhli“ včelaři 
ze Zábřežska. Na počátku roku 1929 měl 
spolek 28 činných členů. Do nového 
spolku v Postřelmově odešlo těchto 
jedenáct členů: Hamal, Holinek, Kouřil, 
Král, Matura, Mikula, Ošťádal, Rotter, 
Vepřek st., Vepřek ml. (ani jeden z obou 
Vepřků nebyl bludovský lesmistr). Do 
spolku nově vstoupil František Hlásný 
z Bohutína. O tom, že toto rozdělení 
nebylo násilné ale připravované, že se 
rozešli jako přátelé, je možno doložit 
i tím, že 20. března 1929 požádal 
bludovský spolek Ústředí spolků 

Kulturní dům Bludov zve všechny děti a rodiče na

MIKULÁŠOVÁNÍ
Dětskou mikulášskou besídku s Mikulášem, čertem a andělem. 

Nedele 2. prosince 2007 
Ve 13:30 hodin

Můžete si přinést dárky pro své děti (označené jménem), které se budou při nadílce rozdávat.

Vstupné 20,- Kč

ˇ

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov 
zve všechny zájemce na 

Vánoční
 ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 1. prosince 2007
    8:30 hodin - děti

13:00 hodin - dospělí 
V jazykové učebně KD Bludov

/zadní část – vstup ze zahrady/

Ceny zajištěny.
Pořádá Šachový kroužek KD Bludov 

pod vedením Jaroslava Dobeše.

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Koncert
Účinkují: 

Kateřina Englichová – harfa
Žofie Vokálková - flétna

Úterý 13. listopadu 2007
v 16:30 hodin

na zámku Bludov 

Vstupné 30.- Kč

... dokončení z Bludovanu 8/2007



Před pár dny uplynulo sto třicet let, co 
se narodil významný bludovský rodák, 
pozdější čestný občan Bludova Jan 
Březina. V září tomu bylo čtyřicet pět let 
od chvíle, kdy zemřel.
 Narodil se 23. října 1877 jako třetí 
dítě Františka a Anny Březinových v 
Bludově na čp. 162 (ulice, v níž dům stál 
a stojí, nese dnes jeho jméno). Poté, co 
úspěšně ukončil studium na německém 
šumperském gymnáziu, odešel studovat 
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včelařských v Brně o vrácení 32 podílů po 
10 Kč, které spolek a jednotliví členové 
složili v roce 1923 na zřízení včelařského 
družstva, k němuž pak nedošlo. Družstvo 
se mělo zabývat výkupem a prodejem 
medu od svých členů. 28. března byly 
peníze za podíly poukázány – částku 450 
Kč pokladník rozdělil a za každý upsaný 
podíl vyplatil po 14 ti Kč těmto členům:
po jednom podílu František Čmakal, Karel 
Dytrt, František Juránek, František Krejčí, 
František Léhar, Jan Marek, Eduard 
Raška, Alois Svozil, Jan Šaj, Rajnhold 
Truksa, Jan Vepřek. Po dvou podílech 
Alois Dvořák, Rudolf Kordas, František 
Pospíšil. Pět podílů Josef Matura. Deset 
podílů Včelařský spolek Bludov. 

Postřelmovský spolek nebyl jediný, který 
byl v roce 1929 založen. Velmi rychle za 
sebou vznikají další spolky v Zábřeze, 
Zvoli, Bouzově. Spolkový život v českých 
včelařských spolcích byl v té době velmi 
čilý a úspěšný. Pořádaly se odborné 
včelařské přednášky, do Bludova zajížděl 
kromě jiných přednášet Josef Kocián, farář 
ve Špiklicích - byl to bratr Ferdinanda 
Kociána, malorolníka v Mitrovicích, 
jehož přednášky byly v Bludově velmi 
oblíbeny. Dosti často přednášel i Jan Král 
ze Sudkova – člen bludovského spolku 
– který vybudoval v Sudkově chovnou 
stanici, kde choval kraňskou včelu 
– dodnes považovanou za nejvhodnější 
včelí plemeno pro české včelařství. V září 
1936 se konala v bludovských lázních 
„Velká krajinská výstava“, jejíž součástí 
byla i výstava včelařská. Podrobnosti o 
tomto velmi zdařilém podniku uvádět 
nebudu – popsal jsem jej ve vzpomínce 
na „Hospodářský spolek pro Bludov 
a okolí“ v Bludovanu č. 3/2006 str. 7 . 

Finance
Spolek neměl téměř žádný majetek. 
Členský příspěvek byl vybírán dopředu 
na následující rok ve výši 5 Kč, a to 

po celou dobu trvání. Z těchto peněz se 
hradilo poštovné a nejnutnější výdaje. 
V roce 1925 vznikl v hospodaření spolku 
dokonce schodek ve výši 3,54 Kč a to 
proto, že byl zakoupen vařák na vosk 
– tento si členové dle potřeby půjčovali. 
V zápisu z poslední valné hromady, 
ze které se dochoval zápis - konala se 
8. prosince 1934 v hostinci p. Antonína 
Dvořáka u žel. zastávky Chromeč 
– je vařák a 27 knih uveden jako jediný 
majetek spolku. Knihy byly uloženy 
u předsedy a v zimních měsících byly 
některými včelaři hojně vypůjčovány. V 
pokladně měl spolek hotovost 724,95 Kč 
a to proto, že při rozdělování cukru bylo 
vybráno od členů 180,45 Kč navíc. Tyto 
peníze byly se souhlasem členů ponechány 
ve spolkové pokladně. Podle této poslední 
zprávy čítal spolek 20 členů, 18 z okresu 
šumperského, dva z okresu Zábřeh . 
Členové zazimovali 172 a vyzimovali 169 
včelstev. Pro krmení včel bylo v tomto 
roce povoleno 12 kg cukru, 1 kg za 4 
Kč. Do brněnského ústředí platil spolek 
10 Kč ročního příspěvku, členové po 15 
Kč. Za tento příspěvek dostávali měsíčník 
„Včela Moravská“. Kromě toho platili 
členové 5 Kč příspěvek bludovskému 
spolku (jak je výše uvedeno). Členství 
ve spolku tedy přišlo každého jeho člena 
na 20 Kč ročně bez ohledu na to, kolik 
vlastnil včelstev. Pojištění včelařského 
majetku nebylo povinné, spolek však 
pojištění zprostředkovával a vybrané 
peníze poukazoval pojišťovně. Pojištění 
bylo možno uzavřít ve dvou třídách. 
V protokolech z valných hromad jsou 
vždy uvedena jména členů, kteří svůj 
včelařský majetek pojistili, ve které třídě 
a na jakou částku a kolik činila částka, 
kterou za pojištění uhradili. Například 
v roce 1925 uzavřelo pojistku šest členů, 
a sice Kordas, Svozil, Léhar, Vepřek, 
Dytrt a Čmakal na úhrnný obnos 7 500 
Kč. Pojistného zaplatili dohromady 
35,30 Kč. Zda některý z pojištěných 

požadoval někdy nějaké pojistné plnění 
se v dochovaných zápisech nedočtete. 

Závěr
Roku 1939 byl rozpuštěn i tento spolek 
sdružující občany, kteří mají zálibu 
v chovu včel. Spolek byl rozehnán 
proto, že jeho ústředí mělo sídlo v Brně, 
tedy mimo hranice Německé říše, kam 
Bludov po Mnichovské dohodě připadl. 
Po skončení druhé světové války spolek 
obnoven nebyl. V listopadu 1945 vznikla 
včelařská organizace v Šumperku, do 
níž se přihlásili i bludovští včelaři. 
Šumperská organizace sdružovala 
včelaře téměř celého tehdejšího okresu 
včetně Hanušovic (do roku 1950). 
V prosinci 1989 bludovští a chromečští 
včelaři ze šumperské základní 
organizace odešli a založili základní 
organizaci Českého svazu včelařů 
v Bludově, která sdružuje zhruba stejný 
počet včelařů, kteří se starají o téměř 
tolik včelstev jako naši předchůdci, 
kterým jsem věnoval tuto vzpomínku. 

Stanislav Balík st. 
Září 2007

Použité prameny :

Drlík, K.: České včelařství na severní 
Moravě, Vlastivědný sborník Severní 
Morava, č. 27, Šumperk 1974, s. 57-60.
Jednatelská kniha „Pobočného 
včelařského spolku pro Bludov a okolí se 
sídlem v Bludově“, SOA Šumperk.
Jubilejní včelařský sborník k 150. let 
organizovaného včelařství na Moravě 
a ve Slezsku, Rosice u Brna 2004.
Jubilejní včelařský sborník ke stému 
výročí založení. 1905 – 2005 Včelařský 
spolek pro Loštice a okolí, Jaroslav 
Kunstfeld, Moravičany 2005.
Osobní archiv autora
Vymětal, M.: Včelařský spolek 
v Hanušovicích, Hanušovice 1990.

Dr. Jan Březina
do Prahy na Univerzitu Karlovu. Zde byl 
roku 1909 promován na doktora filozofie. 
Do roku 1918 učil na středních školách 
v Olomouci, Přerově a Prostějově. Poté 
odchází do Prahy, kde učil na střední 
škole matematiku a fyziku a kde žil až do 
své smrti. Roku 1938 odešel do důchodu. 
Při bombardování Prahy spojeneckými 
vojsky v únoru 1945 byl zraněn 
střepinou granátu, v důsledku čehož 
měl až do smrti levou ruku chromou.

 Oženil se s o jedenáct let mladší 
Štěpánkou Fojtovou z Chromče. 
Měli jednoho syna – Zdeňka – lékaře 
a primáře, který vystudoval na pařížské 
Sorbonně. Jako primář novorozeneckého 
oddělení pokračoval v rodinné tradici 
– jeho babička, prababička, praprababička 
a snad i další byly porodními bábami.
 Až do své smrti zůstal dr. Březina 
věrný rodnému Bludovu. U sestry Anny 
Ničové (také porodní báby) a její rodiny 
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Do roku 2005 byly cestopisné přednášky v kulturním domě 
určeny převážně základní škole. Teprve od té doby začal KD 
pořádat v zimním období  pravidelné cestopisné přednášky 
s cestovateli bludovskými i přespolními i pro veřejnost. Jako 
první nás Pavla Schauerová zavedla do Indie a Vladimír 
Šimek a Ivan Orel hovořili o plavbě kolem světa na plachetnici 
Victoria. Tato přednáška pak pro velký zájem byla zopakována 
ještě jednou, a to i s prodejem poutavé knihy IDIOTI NA 
PLAVBĚ KOLEM SVĚTA. /V KD lze tuto knihu zakoupit 
za   349,- Kč/.
 V roce 2006 jsme navštívili Nový Zéland, Himaláje 

a vystoupili na nejvyšší 
horu Evropy a Rakouska 
s Vladimírem Šimkem, 
cestovali po Bangladéši s Ivou 
Baslarovou  a prošli národními 

Cestopisné přednášky

parky USA s  Ivo Müllerem .
 Letos jsme zatím zvládli Čínu s Pavlou Schauerovou a Island, 
Arménii, Irán a Azerbajdžán s Ivo Müllerem.
V tomto roce nás ještě čeká v úterý 27. listopadu 2007 
v 18:00 hod. cesta po Irsku s Ivou Baslarovou.

-jdi-

trávil každý rok letní prázdniny. Po 
vzniku samostatného Československa 
byl požádán obecním zastupitelstvem, 
aby sepsal dějiny obce. Tato práce 
se mu podařila, a tak roku 1927 byla 
vydána hodnotná publikace Paměti obce 
Bludova s nádhernými ilustracemi Adolfa 
Kašpara - Březinova přítele z dětství. 
Za tuto knihu jej obecní zastupitelstvo 
jmenovalo čestným občanem Bludova. 
Když by ale mohl dnes promluvit, 
určitě by si postěžoval, že se k němu 
obec po komunistickém převratu jako
k čestnému občanovi nechovala.
 Ačkoli napsal několik publikací 
z oblasti matematiky a fyziky, od 20. let 
20. století se plně věnoval vlastivědné 
literatuře. Po úspěšném vydání Pamětí 
obce Bludova byl vyzván, aby napsal 
vlastivědu celého tehdejšího šumperského 
politického okresu – v roce 1932 vydal 

v rámci významné ediční řady Vlastivědy 
moravské své stěžejní vlastivědné dílo 
Šumperský, staroměstský a vízmberský 
okres, které je základem vlastivědy 
celého regionu. Další jeho příručka 
Vlastivědy moravské Zábřežský, 
mohelnický a šilperský okres však 
vydána nebyla. V upravené podobě 
vyšla až rok po jeho smrti. Několik let 
před svou smrtí přepsal své bludovské 
Paměti pod názvem Dějiny obce 
Bludova, které však nesměly být vydány. 
Nevydána (a posléze jedním šumperským 
historikem vykradena) zůstala také 
obsáhlá práce Severomoravské rody.
 Jeho životní dráha se uzavřela 
v 85 letech 21. září 1962 v Praze, 
kde v kolumbáriu více jak čtyřicet let 
spočívala urna s jeho popelem. Před pár 
lety oživila jeho nejmladší – a jediná 
tehdy žijící – neteř Ludmila Březinová 

vzpomínku na „stréčka profésora“. 
Vzpomněla, že si přál být pochován 
v hrobě svého bratra P. Antonína Březiny, 
na bludovském hřbitově u hlavního 
kříže. Z různých důvodů se tak dlouho 
nestalo. Až v březnu 2004 spočinul po 
krátkém církevním obřadu vykonaném 
P. Janem Stonem (pravnukem jeho 
bratra) za účasti rodiny on i jeho žena 
v rodné bludovské zemi – v té zemi, 
v níž odpočívají jeho rodiče, bratr a sestra 
a celá řada předků. Pouze nejmladší 
bratr leží kdesi na jihu v poli u italské 
Soči, na bojišti první světové války.
 Dr. Jan Březina vykonal pro svou 
rodnou obec a pro všechny zájemce 
o její historii velký kus práce. Vzpomeňme 
na něj – např. při návštěvě hřbitova 
o „Dušičkách“.

Stanislav Balík ml.

V neděli 7. října 2007 proběhl již XII. 
sněm bludovského skautského střediska 
od obnovení činnosti Junáka na začátku 
roku 1990. Byl to dosud nejhojněji 
navštívený střediskový sněm, zúčastnilo 
se jej 21 členů střediska starších 17 let.

Po slavnostním zahájení a vzpomínce 
na zemřelé skautky a skauty byla 
přednesena zpráva o činnosti 
střediska v letech 2004-2007 a zpráva 
o hospodaření. Hlavní náplní sněmu 
byla volba střediskových orgánů na další 
tři roky. 

Vůdcem střediska byl znovu zvolen 
Stanislav Balík – Ježek, jeho zástupkyní 
Petra Novotná. Výchovným zpravodajem 

střediska byl zvolen Jaroslav Petřík 
– Australan, který nyní bude rok 
pobývat na studijním pobytu v Austrálii. 
Výchovnou zpravodajkou bude Kateřina 
Stonová – Perlička, hospodářem Jaroslav 
Frič – Norek. Členkou rady bude 
Kateřina Ösziová – Kuře. Ve střediskové 
radě je doplní vůdce chlapeckého oddílu 
Jan Juránek a vedoucí vznikajícího 
kmene roverů a rangers Marie Johnová. 
Nově byla zvolena i revizní komise. 
Jejím předsedou je Jakub Straka 
a členem Radomír Straka. Sněm rovněž 
zvolil delegáty na okresní sněm a navrhl 
tři delegáty na celostátní sněm, který 
proběhne v dubnu 2008 v Havířově.

členů starších 15 let. Velkým úkolem pro 
další období je udržení početního stavu 
mladších členů při celkově nízkém počtu 
dětí v Bludově. Zároveň však oddíly 
chtějí provádět jejich kvalitní výchovu 
tak, aby z nich rostli odpovědní a čestní 
lidé. Sněm vyslovil velké poděkování 
obci Bludov za dlouhodobou podporu.

Stanislav Balík – Ježek
vůdce střediska

XII. sněm skautského střediska Františka Pecháčka Bludov
Sněm debatoval 
o tom, že poprvé 
má středisko tolik 
dospívajících 
členů, aby mohl 
vzniknout oddíl 
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Zprávy ze školy
Fotbalový turnaj o putovní pohár starosty obce Postřelmov

Dne 10.10.2007 se žáci naší školy zúčastnili fotbalového turnaje 
v Postřelmově pořádaného obcí Postřelmov pro žáky základních 
škol (1.-3. ročníky).

Přihlásila se družstva ze základních škol v  Sudkově, Lesnici, 
Chromči, Rovensku, Postřelmově a Bludově.
Naše škola sestavila dvě družstva: Bludov A a Bludov B.
Bludov A reprezentovali:   Jiří Valenta    1. třída
                                             Marek Srb      2. třída
                                             Jiří Gronych   3. třída
                                             Šimon Jáně     3. třída

Jméno Tř. Hm. Kč
Tylová Tereza 2. 47,6 381
Sadil Stanislav 3. 27,9 223
Drážný Ladislav 3. 21,7 174
Zaoralová Petra 3. 21,4 171
Snášelová Adéla 1. 15,3 122
Ignačák Tomáš 5. 14,7 118
Mazáková Karolína 5. 12,4 99
Feledíková Anna 3. 11,8 94
Gronych Jiří 3. 8 64
Holinka Tomáš 3. 7,3 58
Konečná Anna 1. 7 56
Svoboda Ondřej 1. 7 56
Chalupová Zuzana 4. 5,2 42
Kacarová Anežka 3. 4,5 36
Horká Dominika 5. 4,4 35
Musílek Tomáš 3. 4,4 35
Strmisková Zdeňka 5. 4,3 34
Hégrová Anna 1. 4 32
Strouhalová Lenka 2. 3,1 25
Strmisková Adéla 1. 2,9 23
Valenta Jiří 1. 2,9 23 
Kotrlá Karolína 2. 2,5 20
Matějová Tereza 2. 2,3 18
Maturová Pavlína 1. 1,75 14
Pantlíková Kára 2. 1,7 14
Březina Ivoš 2. 1,7 14
Jánětová Beáta 2. 1,6 13
Kvapil Jakub 5. 1,6 13
Krmelová Iva 5. 1,6 13
Peterková Jana 4. 1,6 13
Eliáš Jiří 5. 1,2 10
Kučerová Natálie 5. 1,1 9
Eliáš Ondřej 1. 1 8
Krejčí Marek 5. 0,95 8
Bartoňová Kateřina 1. 0,8 6
Durchánek René 5. 0,6 5
Krejčí Barbora 5. 0,5 4
Soural Ondřej 2. 0,5 4
Březinová Eliška 1. 0,3 2
Celkem  261 2088

Sběr šípků
V měsíci září 2007 proběhl na 1. stupni naší školy sběr syrových 
šípků. Nejúspěšnějším sběračům gratulujeme a těšíme se na 
jejich účast při sběru pomerančové kůry.

Šípek obecný 
Je plod růže šípkové. Šípky, které děti nasbíraly, poslouží 
na výrobu bylinných čajů. Tato bylinka je vhodná 
k celkovému posílení organismu (obsah vitamínu C), zvyšuje 
obranyschopnost proti infekčním chorobám, nemocem 
z nachlazení, při jarní únavě. Čaj je mírně močopudný, vhodný 
při zánětech močového ústrojí nebo při ledvinových, močových 
kaméncích. V těchto případech je dobré pít 3-4 šálky denně.
Příprava: 1-2 lžičky na 1,5 dl vody, teplota vody 100 °C, 
louhování 10 min.

Mgr. Michaela Brumarová

Nejúspěšnější sběrači šípků na 1. stupni.

Bludov B reprezentovali:   Ondřej Svoboda   1. třída
                                             Dalibor Krátký     2. třída
                                            Martina Krátká     3. třída
                                             Stanislav Sadil     3. třída
Po dramatickém zápolení vybojovalo družstvo Bludov B první 
místo a tím i putovní pohár. Družstvo Bludov A obsadilo místo 
čtvrté. Stanislav Sadil se stal absolutním vítězem turnaje ve 
střelbě gólů (celkem nastřílel pět branek).
 Ráda bych poděkovala všem sportovcům za vzornou 
reprezentaci naší školy, pořadatelům za výbornou organizaci 
turnaje. Mgr. Irena Dokoupilová

Dne 16. října, kde Světovému dni výživy, si mohli žáci 
2. stupně zjistit kalorické hodnoty různých potravin, které běžně 
konzumují. Dozvěděli se mimo jiné i například, kolik kostek 
cukru obsahuje nejoblíbenější nápoj mezi mládeží, a to Coca
-Cola (40 kostek ve 2 litrech nápoje) a mnoho dalších důležitých 
informací o výživě. Zároveň žáci vyplnili dotazníky. Zde jsou 
některé výsledky. Ze 139 žáků jich 58% snídá, 12% snídá někdy 
a 30% nesnídá vůbec. Svačinu má ve škole 90% žáků a to ať už 

z domova nebo ze školní jídelny. Nejoblíbenější nápoje jsou 
Cola, Kofola, čaj a minerální voda. Někteří uvedli i energetické 
nápoje, ty však nejsou pro děti vhodné. Oblíbené jsou i brambůrky. 
3% žáků sní více než 3 balení za týden, 20% sní 2 až 3 balení 
za týden a 33% sní 1 balení za týden. Méně oblíbená je zelenina. 
21% dětí má zeleninu méně než 3x do týdne. Rady ohledně 
výživy by mohli rodiče najít na internetových stránkách 
www.vyzivadeti.cz      D. Krestýnová

Světový den výživy
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Na začátku měsíce října volili žáci jednotlivých tříd (od 3. třídy) 
své zástupce do žákovské samosprávy naší školy. Na první 
schůzce, která proběhla 11. října, si členové školní samosprávy 
zvolili předsedu a místopředsedu.
Hlavním úkolem žákovské samosprávy je přenášet podněty 
a návrhy ze strany žáků k vedení školy a naopak. Spolupracovat 
při organizaci  školních akcí a být aktivním účastníkem školního 
života. 
Setkání s ředitelkou školy budou probíhat pravidelně jednou 
měsíčně.
Zástupci jednotlivých tříd:  
3. Ladislav Drážný, Libor Bryx
4.          Pavel Feit, Jana Černíčková
5. Lucie Strouhalová, Vojtěch Vyroubal
6.A Vlastislav Kubíček, Pavel Srb
6.B Kristýna Janigová, Cyril Urban
7.A Klára Hegerová, Jakub Sitta
7.B Hana Váňová, Dominik Sadil
8.A Lukáš Breckl, Václav Wagner
8.B Martin Böser, Daniela Nikodémová
9.A Tereza Dostálová, Filip Horký
9.B Markéta Válková, Radek Vařeka

Předsedkyně:      Tereza Dostálová                        
Místopředsedkyně:  Markéta Válková
Přeji školní samosprávě hodně dobrých nápadů a námětů na 
zlepšení činnosti naší školy. 
    Mgr. Ilona Křivohlávková

Žákovská samospráva.

Kulturní dům Bludov ve spolupráci 
se Základní školou Bludov vyhlašuje 

§ Účastnit se mohou všechny děti do 15 let, 
 a to buď samostatně, či v rámci činnosti 
 mateřské školy, základní školy, školní družiny 
 a zájmových organizací

§ Libovolná technika

§ Termín odevzdání – 15. dubna  2008

Práce budou vyhodnoceny, oceněny 
a bude uspořádána výstava v kulturním domě.

dětskou výtvarnou soutěž
na téma

Moje škola

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

DÁVNÁ TAJEMSTVÍ – CATHY KELLY – román 
– ukrývejte tajemství příliš dlouho – a ono 
vystrčí růžky, právě když to nejméně čekáte….

KRÁLOVSTVÍ STÍNŮ – BARBARA ERSKINOVÁ 
– ve vyprávění se prolíná realita s fikcí,
přítomnost s minulostí-přelom 13.a 14.století.

ÚTĚK Z RÁJE – KATEŘINA MACHÁČKOVÁ 
– známá herečka píšící fejetony – cesta na Tahiti.

BESTIÁŘ – BARBARA NESVADBOVÁ – bestií se 
žena nerodí, bestií se žena stává….

TRUHLA S TISÍCI ZÁMKY – JAN CIMICKÝ 
– poutavý příběh kardiologa, který je po 
havárii v bezvědomí, při němž prožívá zvláštní 
stavy.

MÍSTO NEJTEMNĚJŠÍ – AMANDA GUICK 
– román z poslední poloviny 19.století.

LÁSKA VÍTĚZÍ – BARBARA CARTLAND 
– romantický příběh.
EGYPŤANKY – JOCELYNE GODARD – aneb ve 
stínu prince o princezně Hatsepšut.

ŽIVOT V MÝCH RUKOU – ALISON LAPPEROVÁ 
– podmanivý a inspirující portrét výjimečné 
ženy.
NEMYSLI JEN NA KLUKY – VĚRA ŘEHÁČKOVÁ 
– dívčí román.
KRÁLOVA PŘÍZEŇ – PHILIPPA GREGORY 
– historický román.

VALČÍK NA ROZLOUČENOU – ZUZANA 
FRANCKOVÁ – příběh ze života mladé ženy.

BORŮVKOVÉ LÉTO S TEREZOU – PETRA 
BRAUNOVÁ – román pro dívky.
DAŇ PEKLU – HOLLY BLACKOVÁ – vzhůru do 
světa hrůzostrašných elfů….
KOUZELNÉ DEKORACE Z PŘÍRODNÍCH 
MATERIÁLŮ – GUDRUN KAENDERS – důkladné 
popisy vám vyrábění usnadní.
FIGURKY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 
– PIA PEDEVILLA – nápady na ozdoby dveří 
a oken, krmítka pro ptáčky…

CO SE TO SE MNOU DĚJE? – SUSAN 
MEREDITH – kniha o dospívání.

HRUBÝ JESENÍK PANORAMATICKÝ 
– PETR SIKULA 
ANASTÁZIE – COLIN FALCONER – román 
o poslední ruské velkokněžně.

Bylinková zahrádka, která byla dokončena na konci letošního 
školního roku, už během prázdnin posloužila i našim kuchařkám.
A nejen to – i kroužek Zdravý životní styl si svou úrodu sklidil 
na výrobu voňavých čajů. Zelenou zahradu k výuce přírodovědy 
a prvouky nám pomohly vytvořit OBECNÍ LESY BLUDOV 
s.r.o. pod vedením paní Balharové.
Všem, kteří se této akce zúčastnili, patří velký dík.

Mgr. Marcela Kohajdová

Bylinková zahrádka
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ZA STRAŠIDLY NA HRADY A ZÁMKY – PETR 
DAVID – padesát tipů na výlety pro rodiče 
i děti – turistické mapy a pověsti.
ZAKLETÁ ZEM – PETER ŠVORC – Podkarpatská 
Rus.
KRÁLOVSKÝ MINESENGR – NICOLE GALLAND 
– skvělý historický román.
VĚŽE A MRAKODRAPY – RAINER KOTHE 
– encyklopedie.
SMRT KAZÍ OBCHOD – MILUŠE DOVRTĚLOVÁ 
– původní česká detektivka.

VÁNOČNÍ OZDOBY Z DRÁTKŮ A KORÁLKŮ 
– IVONA ŠUCHMANNOVÁ – 17 originálních 
ozdob.

UPÍŘÍ HORA – DARREN SHAN – zápasy 
poloupíra Darrena.

13 MODRÝCH KOČEK – THOMAS BREZINA 
– čtyři kamarádi v akci.

ZLATO AFRIKY – KAREL CUBECA – doporučuje 
se čtenářům W.Smitha.

ZAČAROVANÝ PONÍK – ANNE BACHNEROVÁ 
– pro děti.

ŠÍLENĚ ULÍTLÁ TILDA – KAREN Mccombievová 
– dívčí román.

LUDMILINA LÁMANÁ ANGLIČTINA 
– D.B.C.PIERRE- dlouho očekávané dílo.

TANEC NA TROSKÁCH – MILANA TERLOEVA 
– válečný deník čečenské dívky.

TROCHU POKUŠENÍ – MARY BALOGH -  další 
ze ságy rodu Bedwynů…

NEBESKÁ DRUŽINA – FILIP VÁVRA – válečný 
román.

DRUHÁ KNÍŽKA DĚDEČKA VEČERNÍČKA 
– JOZEF PAVLOVIČ – pro nejmenší.

HOLINKOVÁ S. – KNIHOVNICE.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
REALITNÍ KANCELÁŘ

úvěry na cokoli, na bydlení, bankovní i nebankovní
přefinancování nevýhodných úvěrů do jednoho výhodnějšího
pomoc při hrozící exekuci
prodej, koupě a pronájem domů a bytů
stavební spoření, penzijní připojištění a pojištění všeho druhu

zhotovení kupních, předkupních a nájemních smluv
znalecké posudky (odhady), stavební projekty a zaměření staveb
vyřizování veškerých formalit na úřadech

Nabízíme:

Zajišťujeme:

ZASTUPUJEME TÉMĚŘ VŠECHNY BANKY, STAVEBNÍ SPOŘITELNY 
I NEBANKOVNÍ SEKTOR

www.fpmars.cz
Váš osobní poradce:

Přijmeme obchodní zástupce tel.: 776 651 654

583 - 283 664

Reality
Hledáme DOMY, BYTY, POZEMKY v této 

lokalitě pro naše bonitní klienty

reality.fpmars@seznam.cz
www.fpmars.cz

REALITNÍ MAKLÉŘ
777 172 137

“Dáte-li nám tip na jakýkoliv dům či byt, bohatší 
můžete být !!!”

!!! Odměna až 10.000,- Kč !!!
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Mateřská škola v Bludově před 30 lety a dnes
Dne 7. 11. 1977 byl zahájen provoz společného zařízení 
jeslí a mateřské školy v nově vybudovaném areálu, který byl 
postaven v akci Z. Občané a rodiče tehdy odpracovali 85 tisíc 
brigádnických hodin a společnými prostředky se na výstavbě 
podílely závody STS (Agrega), Nealko a JZD v Bludově. 
 Do dvou oddělení jeslí bylo tenkrát zapsáno 38 dětí, do 
čtyř oddělení mateřské školy 130 dětí. Dnešní mateřské škole 
zůstala pouze střední část z původního komplexu. Levé křídlo 
má pronajato lékárna, rehabilitace a lékař, pravé křídlo se 
přebudovalo v byty. 

 Kapacita mateřské školy 
v současné době je 92 dětí. 
Na letošní školní rok bylo 
zapsáno 78 dětí ve 4 třídách 
(z toho jedna speciální 
logopedická), dalších 6 dětí 
nastoupí na jaře. V příštím 
roce si  MŠ připomene 
100 let od svého založení.

Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Redakční rada: PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Vladimír Vlček, 

Jiří Krejčí. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz, 
e-mail: kartotisk@kartotisk.cz. Fotografie a kresby archiv obce Bludov.
Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Farní knihovna 
nabízí
Svatost je pro každého:  (Elias Vella)

To nejsem já: (Marlene Dietrichová) 

Oheň na zemi:  (Dominik Pecka)

Cesta k přírodě:  (Dominik Pecka)

Moderní člověk a křesťanství:  
(Dominik Pecka)

J.M.

Veterinární ambulance v Bludově 
- změna pracovní doby 

Veterinární ambulance  s dosavadní 
pravidelnou pracovní dobou bude přechodně  
od 1. listopadu  2007 do 1. července 2008 

uzavřena. Případné služby praktického 
veterinárního lékaře budou poskytovány  

jen na základě předběžné telefonické
dohody (mobil: 723 091 842)..

MVDr.Josef Hlásný,CSc. 
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Uvolnění zad, šíje, nohou 
a rukou. Celková harmonizace 

a regenerace organismu
s využitím léčivých 
éterických olejů.

Kontakt a bližší informace tel.:

608 826 653

REGENERAČNÍ
MASÁŽE


