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Historie a současnost Mateřské školy Bludov
První zmínka o Mateřské škole v Bludově je z roku 1908. Byla 

založena v budově „staré školy“ (dnešní radnice).
Stojí za záznam, že hned v prvním roce působení podle historic-

kých dokumentů navštěvovalo školu 54 dětí 2-6 letých.
V průběhu padesátých let byla mateřská škola přemístěna do 

budovy zámku. Zde působila až do roku 1977.
V říjnu 1977 byla otevřena nově vybudovaná škola a započat 

provoz společného zařízení jesle, mateřská škola. Budova byla si-
tuována do klidného prostředí za vesnicí. Z kroniky je možno zjistit 
pravděpodobné nejvyšší počet umístěných dětí v historii bludovské-
ho předškolního školství 55 dětí v jeslích, 165 dětí v mateřské škole. 
Psal se rok 1985-1986.

Není od věci vzpomenout na velký podíl občanů, kteří se na 
výstavbě podíleli. Stejně tak nelze nevzpomenout na velké zásluhy 
tehdejší ředitelky paní Jitky Spáčilové, která věnovala mateřské 
škole velký kus života. V těchto dnech slaví životní jubileum a tento 
článek patří také jí.
Nyní již současnost. Rok 2002/2003 je pro předškolní školství 
také rokem historickým. Leden 2003 byl mezníkem k přechodu 
všech škol a školských zařízení do právní subjektivity. To znamená,
že statut naší mateřské školy zní: 

Mateřská škola Bludov - Příspěvková organizace - Zřizovatel Obecní 
úřad Bludov - Ředitelka paní Marie Tichá

Od roku 1989 pracuje mateřská škola jako čtyřtřídní. Z toho jed-
na s nižším počtem dětí s logopedickou prevencí. Současný aktuální 
stav zapsaných dětí je 85. Od září 2002 pracujeme zkušebně podle 
nového rámcového výchovného programu předškolního vzdělávání. 
Tento dokument vydaný ministerstvem školství ČR nám umožňuje 
ofi ciálně navázat na naši práci v předchozích letech. 

Již od roku 1997 je našim hlavním výchovným záměrem ekolo-
gická výchova.

Letošní rok jsme tématicky rozdělili do IV. období. Tyto celky 
dále motivačně rozšiřujeme do týdenních plánů a denních činností. 
Našim cílem ale také je, aby všední den byl také nevšedním, a proto 
probíhají  v průběhu těchto období i mimořádné, většinou oslavné, 
legrační dny.

I. období poznávání a dozrávání
 - zavírání bazénu s vodníkem Bludovečkem
 - společná sklizeň dýní
 - strašidla, strašidýlka a světýlka

II. období padajícího listí a dlouhých nocí
- návštěva Mikuláše
- Vánoce a co k nim patří

III. období sněhu, hladu a vran
- zimní hry na sněhu, (letos se Sněhurkou a trpaslíky)
- vynášení a pálení Morany
- okolo Bludova teče voda (celosvětový den vody)

IV. období trávy, květů, slunce
- den naruby (apríl)
- Velikonoce
- den otevřených dveří spojený se zápisem dětí
- oslava Dne Země, „Komu se nelení, tomu se zelení“ (společná 

práce s rodiči na školní zahradě).
- Den matek
- Otvírání bazénu s vodníkem
- Den dětí
- Den květů (světový den životního prostředí)
- Indiánský den a noc ( školáci se loučí se školkou)

Toť vše a mnoho dalšího.
Věřte, že naším hlavním principem je, aby děti prožily čas u nás ra-
dostně, smysluplně, aby vzpomínky na mateřskou školu byly pěkné 
a snad i nezapomenutelné.

Vlasta Diasová, zástupce řed. MŠ

 Dny otevřených dveří
Ředitelka mateřské školy zve čtenáře Bludovanu na dny ote-
vřených dveří mateřské školy 15. - 16. dubna 2003. Můžete si 
prohlédnout předvelikonoční výzdobu, výtvarné práce dětí, fo-
tografie ze života školy a vypůjčit si odbornou literaturu určenou 
všem, kteří se zajímají o výchovu dětí a jejich aktivity. Dozvíte se 
více informací o naší škole. 

Ve stejných dnech od 8:00 - do 16:00 hod. proběhne také 
zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2003/2004.

Rodiče budou mít příležitost seznámit se s vnitřním řádem,
novým způsobem práce, možnostmi spolupráce rodiny a školy.

Marie Tichá, řed. MŠ
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zastupitelstvo obce souhlasí:
37/Z/03  – s tím, aby v rámci dohody o narovnání s Miloslavem Pávkem a Ing. Zbyňkem Šupou, se obec Bludov 

vzdala své sporné pohledávky ve výši 210.476,70 Kč s příslušenstvím, uplatněné v soudním řízení vede-
ném u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16C 61/2002

Zastupitelstvo obce schvaluje:
38/Z/03  – ověřovatele zápisu Ing. Karla Janíčka a Petra Švédu
39/Z/03  – předložený program jednání
40/Z/03  – zprávu o činnosti rady obce
41/Z/03  – zprávu o hospodaření s obecním rozpočtem k 28. 2. 2003 
42/Z/03  – rozpočet obce na rok 2003 
43/Z/03  – Zřizovací listinu Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bludov
44/Z/03  – organizační řád obce a jeho přílohu č. 3 s tím, že ostatní přílohy zůstávají v platnosti
45/Z/03  – odměny pro členy zastupitelstva ve výši 85% odměny stanovené vyhláškou č. 37/2003 Sb., počínaje

1. 3. 2003 

Zastupitelstvo obce mění:
46/Z/03  – usnesení č. 396/Z/02 ze dne 21. 10. 2002 takto: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku

p.č. 829/5 v k.ú. Bludov do spoluvlastnictví Štěpánky Tůmové a Rastislava Filipa za účelem stavby 
rodinného domku s provozovnou kadeřnictví za kupní cenu 285,-Kč/1m2.

47/Z/03  – usnesení č. 334/Z/02 ze dne 3. 6. 2002 takto: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 843/2 
o výměře 8 m2 a pozemku p.č. 844/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Bludov manželům Petru a Daniele Kovaříč-
kovým za kupní cenu 50,-Kč/1 m2, tj. celkem 1.350,-Kč.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
48/Z/03  – Ing. Jaroslava Balhara předsedou finančního výboru

Zastupitelstvo  obce ukládá:
49/Z/03  – radě obce zpracovat studii chodníku ulice Nová Dědina

Zapisovatel:  Gabriela Svatoňová   
Ověřovatelé:  Ing. Karel Janíček, Petr Švéda

Ing. Pavel Ston, starosta obce

Usnesení z jednání č. 4 zastupitelstva obce Bludov 
konaného dne 10. 3. 2003 v Kulturním domě Bludov

4. jednání Zastupitelstva obce Bludov
Dne 10. března 2003 proběhlo čtvrté jednání zastupitelstva obce. 

Přítomno bylo 14 zastupitelů, místostarosta Ing. František Březina byl 
pro nemoc omluven. Starosta obce Ing. Pavel Ston pověřil Gabrielu 
Svatoňovou vyhotovením zápisu, ověřením zápisu pověřilo zastupitel-
stvo Ing. Karla Janíčka a Petra Švédu.

Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce. V úvodu kon-
statoval splnění dvou úkolů, a sice napravení zápisu z ustavujícího 
zasedání zastupitelstva a předložení stručného programu činnosti 
rady obce v následujícím volebním období.

Slib člena zastupitelstva obce
Dne 6. února 2003 rezignoval na svůj mandát člena zastupitelstva obce, 

a tím i na funkci předsedy fi nančního výboru Ing. Tomáš Ignačák, který byl 
zvolen na kandidátce Strany zelených. Jako první náhradnice byla oslo-
vena Anna Krišová, která však na možnost stát se členkou zastupitelstva 
rezignovala. Dalším náhradníkem byl Ing. Jan Basler, který se dne 21. února 
2003 stal členem zastupitelstva obce na základě osvědčení vydaného radou 
obce. Na 4. zasedání zastupitelstva tak Ing. Jan Basler složil slib do rukou 
starosty.

Zpráva o činnosti rady obce
Starosta podal zastupitelstvu zprávu o činnosti rady obce. Hlavním před-

mětem její činnosti byla problematika obecního rozpočtu na rok 2003. 
Rada se opakovaně zabývala organizačním uspořádáním obecního 

úřadu. Po původním zrušení tří odborů přišel přípis z krajského úřadu ohled-
ně výkonu přenesené působnosti po vstupu do EU. Pro obecní úřad bude 

výhodné, ba zřejmě nezbytné, aby byl členěn do alespoň minimálního počtu 
odborů. Proto rada rozhodla vytvořit na místo původních tří dva odbory, a sice 
odbor výstavby a životního prostředí a ekonomicko-správní odbor. Po inter-
ním výběrovém řízení na obsazení vedoucích těchto odborů jmenovala rada 
vedoucím odboru ekonomicko-správního Ing. Jana Šaje a vedoucím odboru 
výstavby a životního prostředí Jana Fouska.

Rada dále jmenovala tajemníky jednotlivých komisí komisí z řad zaměst-
nanců OÚ. Projednala a schválila organizační řád obecního úřadu, pracovní 
řád obecního úřadu, spisový řád obecního úřadu, zásady pro použití sociální-
ho fondu, zřizovací listinu Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH), vnitř-
ní směrnice o způsobu vedení hmotného majetku Mateřské školy od 1. ledna 
2003 a organizační řád obce Bludov. Rada také jmenovala členy krizového 
štábu a bezpečnostní rady obce. Členy krizového štábu byli jmenováni všichni 
radní a velitel JSDH Bludov. Členy bezpečnostní rady byli jmenováni všichni 
radní, velitel JSDH a vedoucí odboru výstavby a životního prostředí.

Od 1. ledna 2003 vstoupila v platnost novela zákona o matrikách, kdy 
byla mj. zrušena  tzv. „delegace sňatku“. Rada proto stanovila poplatek na 
částečnou úhradu nákladů na svatební obřad ve výši 350,- Kč na obřad bez 
ohledu na bydliště snoubenců.

Podle nových předpisů musí být dosavadní poplatek za hrobové místo 
nahrazen nájemní smlouvou na pronájem hrobového místa. Rada odsouhla-
sila, že s jednotlivými nájemníky hrobových míst budou do konce letošního 
roku uzavřeny příslušné smlouvy.

Zastupitelstvo následně schválilo třinácti hlasy (jeden se zdržel) zprávu 
o činnosti rady obce a dále všemi hlasy zprávu o hospodaření s obecním 
rozpočtem.

Zápis z jednání 
zastupitelstva obce č. 4 
konaného dne 10. 3. 2003 
v Kulturním domě Bludov

Program:
1)  Úvod
2)  Kontrola úkolů
3)  Slib člena zastupitelstva
4)  a) Zpráva o činnosti rady obce 
 b) Zpráva o hospodaření s obecním  
  rozpočtem
5)  Rozpočet obce na rok 2003 
6)  Ukončení nájmu vinárny Night club
7)  Zřizovací listina JSDH
8)  Majetkoprávní záležitosti
9)  Různé

Přítomni: 
Ing. Pavel Ston, Jindřich Matěj, Petr Švéda, 
Ing. Jaroslav Balhar, JUDr. Josef Sedláček, 
Oto Böser, Ing. Jan Basler, PhDr. Stanislav 
Balík, Karel Bank, Marie Znojová, MVDr. Josef 
Hlásný, CSc., Ing. Karel Janíček, Ing. Karel 
Soural, David Horáček

Omluveni:  
Ing. František Březina - nemoc

Celé znění zápisu ze zastupitelstva je 
k dispozici na obecním úřadě či na úřední 
desce.
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Rozpočet obce na rok 2003
Poté přišel na řadu zřejmě nejdůležitější bod celého zasedání, a sice roz-

prava o rozpočtu obce na tento rok a jeho následné schvalování. Schvalování 
rozpočtu je jednou z nejdůležitějších pravomocí zastupitelstva, kterou se fak-
ticky řídí činnost obce v dalším roce. Po obšírné diskusi a několika doplněních 
byl rozpočet dvanácti hlasy (dva se zdrželi) schválen jako vyrovnaný. Jeho 
příjmy i výdaje budou činit 29,713.000,- Kč. V souvislosti s debatou o rozpočtu 
byla otevřena celá řada dalších témat, vybírám nejdůležitější.

Chodníky Nealko - zámek, Nealko - škola
Zastupitel Ing. Karel Soural vznesl dotaz ohledně chodníku na trase od 

Nealka k zámku, v čemž byl podpořen i několika občany z pléna. Vedoucí 
odboru výstavby a životního prostředí Jan Fousek vysvětlil celou záležitost. 
Vybudování chodníku vázne (kromě některých technických záležitostí sou-
visejících s kanalizací) především na nedostatku financí - jeho pořízení by 
přišlo cca na 10 milionů Kč. Budovat se totiž nebude pouze chodník, ale do 
něj budou uloženy veškeré inženýrské sítě, včetně kanalizace. Z technických 
důvodů také není možná jen nějaká provizorní varianta.

Z pléna byl vznesen dotaz na chodník od Nealka ke škole, tedy v místě, 
kudy chodí spousta dětí do školy a kde je prostor značně zúžen parkujícími 
nákladními auty. Diskutující si po krátké chvíli vyjasnili, že urgentní je přede-
vším úsek od křižovatky u tzv. Léharovy vily ke škole, neboť od Nealka ke 
křižovatce lze využít boční ulice Nová dědina, po které není provoz. Jelikož 
vybudování tohoto chodníku také závisí na dobudování inženýrských sítí, na-
vrhl PhDr. Balík, aby byla vybudována provizorní stezka. Pokud jsou pozemky 
před domy lemujícími uvedený úsek obecní, nemělo být toto řešení nijak dra-
hé. Zastupitelstvo prozatím neřešilo technické záležitosti (povrch stezky atd.), 
ale všemi hlasy uložilo obecní radě, aby zadala studii provizorního chodníku, 
který by mohl být vybudován ještě v letošním roce.

V té souvislosti se ozval také nový zastupitel Ing. Basler, který upozornil 
na špatný stav ulice Hrabenovské - v horní části Horního konce. Poukázal 
na to, že proběhla oprava cesty směrem do pískovny (ovšem z peněz, které 
vydělala pískovna).

Kanalizace
V souvislosti s projednáváním tématu chodníků zazněla také otázka na 

stav přípravy akce kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV). Ačkoli se již 
před třemi roky hovořilo o tom, že stavební povolení je před vyřízením, ke 
konci loňského roku nebylo nic. Nová rada se chopila tohoto úkolu, a tak se 
v současné době vyřizuje územní rozhodnutí, které by mělo být vydáno kolem 
25.3. 2003. Až bude vydáno, bude doplněna žádost o dotaci na Státní fond ži-
votního prostředí, následovat bude období „velkého lobování“, aby naše obec 
dostala dotaci v co nejvyšší možné výši. V ideálním případě bychom mohli 
ve třetím čtvrtletí letošního roku poprvé „kopnout do země“. Začne se přitom 
nejdražší akcí - čističkou, protože se kanalizace musí budovat po spádu, ne 
proti spádu. Celá akce bude stát zhruba 140 milionů Kč, přičemž je naděje, 
že bychom mohli obdržet dotaci ve výši 80 % (náklady obce však budou mini-
málně 28 milionů, což je v současné době výše jednoho ročního rozpočtu).

Různé položky rozpočtu
V den schvalování rozpočtu přišla na obecní úřad informace, že nebude 

možné v letošním roce budovat plánované inženýrské sítě u mateřské školy, 
čímž se uvolnilo plánovaných 500 tisíc Kč k novému použití. JUDr. Josef 
Sedláček navrhl vyčlenit 200 tisíc Kč na dokončení zahrady kulturního domu. 
Pro tento návrh však hlasovali pouze dva zastupitelé, a proto nebyl přijat. Ing. 
Karel Janíček navrhl začlenit do rozpočtu částku 50 tisíc Kč na propagaci 
obce (mapky, kalendáře apod.). Zastupitelé jedenácti hlasy návrh schválili. 
Starosta Sboru dobrovolných hasičů Jaroslav Kulhaj z pléna požádal, aby 
byla zabudována mříž v hasičské zbrojnici mezi vstupními dveřmi. Zastupitelé 
všemi hlasy schválili částku 15 tisíc Kč na pořízení této mříže. O zbytek část-
ky (do 500 tisíc) byla povýšena výdajová položka na ČOV a kanalizaci.

Pracovník OÚ Lumír Volek vysvětlil, proč je v rozpočtu vyčleněno
150 tisíc Kč na dopravní značení. Stát totiž vydal nový právní předpis pro 
dopravní značení, který ukládá správci konkrétních silnic zajistit postavení 
dopravních značek s určitými prvky (reflexní úprava apod.). Kvůli tomu byla 
provedena inventura dopravního značení v obci, nově tedy bude osazeno 
pouze dopravní značení, které bude mít opodstatnění. Jedna značka stojí asi 
2.500 Kč, v obci bude nutno osadit asi 80- 90 značek.

Podrobně se diskutovalo také téma ideálního spoluvlastnictví zámku 
a dalších nemovitostí, kdy rada prohlásila, že má velký zájem na co nejrych-
lejším vypořádání vztahů s Ing. Karlem Mornsteinem tak, aby v budoucnu 
nebyla žádná nemovitost v ideálním spoluvlastnictví, ale měla vždy jen 
jednoho majitele.

Ing. Janíček navrhl aby služby v JSDH nebyly nadále bezplatné, ale 
úplatné. Na to JUDr. Sedláček odvětil, že není ověřeno, zda je to právně 
možné. Starosta obce navrhl, že to lze řešit vyfakturováním zvýšených ná-
kladů hasičů.

Ing. Soural se nejprve zamyslel nad smyslem obecního rozhlasu, který by 
zamýšlel nahradit jiným informačním systémem, např. SMS. Rozhlas ovšem 
zrušit nelze, jak podotkl Ing. Basler, neboť např. poplachy se hlásí rozhlasem. 
Poté tedy Ing. Soural navrhl, aby hlášení rozhlasu neprobíhalo tak jako nyní, 
tedy odpoledne, kdy je řada občanů v zaměstnání, ale večer v 18.00 či 
19.00 hodin. Rada toto doporučení vzala na vědomí a bude se jím zabývat.

Ukončení pronájmu vinárny Night Club na zámku
Starosta seznámil přítomné s problematikou ukončení pronájmu provo-

zovatelům vinárny. V souvislosti s nájmem nebytových prostor jsou v sou-
časné době vedeny tři soudní spory: spor o zaplacení částky 220.068,-Kč s 
příslušenstvím jako dluhu na nájemném - obci Bludov ovšem byla přiznána 
pouze částka 9.591,30 Kč; spor o vyklizení nebytových prostor; spor o neplat-
nost výpovědi z nájmu. Po obšírné diskusi, kdy došlo k vyjasnění současného 
nevýhodného postavení obce ve sporu (což je zřejmě způsobeno špatnou 
smlouvou) souhlasilo zastupitelstvo dvanácti hlasy s tím, aby se v rámci 
dohody o narovnání s M. Pávkem a Ing. Z. Šupou obec Bludov vzdala své 
sporné pohledávky ve výši 210.476,70 Kč. Je to tzv. nulová varianta, která 
může být pro obec mnohem výhodnější než možný prohraný soudní spor.

Zřizovací listina JSDH Bludov, organizační řád obce Bludov, majetko-
právní záležitosti

Zastupitelstvo všemi hlasy schválilo Zřizovací listinu Jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů Bludov a novelizovaný organizační řád obce Bludov. Dále 
také byla po technické stránce změněna dvě usnesení minulého zastupitelstva 
o prodeji pozemků. Usnesení zůstala po obsahové stránce fakticky stejná. 

Cyklistická stezka
Poměrně vzrušenou debatu vyvolal dávný záměr obce vybudovat

cyklistickou stezku na Dolním konci po staré hrázi Špalku. Manželé Mrenovi 
oficiálně projevili nesouhlas s návrhem komplexních pozemkových úprav, kte-
ré se jich v souvislosti se stezkou mají dotknout. O věci je předčasné ovšem 
předčasné jednat, neboť není souhlas všech účastníků. Poté se rozpoutala 
debata mezi JUDr. Sedláčkem a Ing. Balharem a Marií Balharovou ohledně 
stezky. Manželé Balharovi se cítili dotčeni tím, že ačkoli se jedná i o jejich 
pozemek, nikdo z minulého vedení obce neuznal za potřebné s nimi o zále-
žitosti jednat. S vybudováním stezky zásadně nesouhlasí, neboť jim rozdělí 
jejich pozemek.

Různé
Vzhledem k rezignaci Ing. Ignačáka bylo třeba jmenovat nového předse-

du finančního výboru. Zastupitelé byli vyzváni ke konkrétním návrhům. Jelikož 
žádné nepadly, rada navrhla Ing. Balhara. Zastupitelstvo poté dvanácti hlasy 
(dva se zdrželi) jmenovalo Ing. Balhara předsedou finančního výboru.

Vzhledem k tomu, že vstoupila v platnost vyhláška č. 37/2003 Sb. upra-
vující odměny pro členy zastupitelstva obce, navrhuje rada, aby odměna čle-
na zastupitelstva činila nadále 85 % odměny stanovené vyhláškou počínaje
1. 3. 2003. Zastupitelstvo s tímto jednohlasně souhlasilo.

Ing. Basler upozornil, že lesy nejsou dosud rozděleny, stále trvá 
spoluvlastnictví s Ing. Mornsteinem. Od letošního roku začíná platit nový 
desetiletý lesní hospodářský plán. Je to ideální moment pro jednání s 
Ing. Mornsteinem o rozdělení majetku. V této záležitosti nabídl svou pomoc 
radě, která ji přivítala.

Marie Znojová vznesla připomínku k pozdnímu dodávání zápisů z jedná-
ní rady. Rada nechce zbytečně utrácet za poštovné, proto je nezasílá poštou, 
tak jako dosud. Po diskusi bylo dohodnuto, že všem zastupitelům, kteří udají 
svou e-mailovou adresu, bude zápis zasílán elektronickou poštou, ostatní za-
stupitelé obdrží zápis na pracovní poradě. Pouze JUDr. Sedláček si vyžádal, 
aby mu byly zápisy zasílány poštou.

PhDr. Stanislav Balík
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

Jubilanti
Dne 4. dubna 2003 

oslaví zlatou svatbu manželé 

Vlasta a Josef  Dvořákovi
Do dalších společných let přeje hodně zdraví, 

spokojenosti, štěstí a radosti 
Sbor pro občanské záležitosti

 Již tři roky je tomu, co jsi odešel z domu.
 Krutý osud si přál, 
 lásku, štěstí si s sebou vzal.

3. dubna 2003 vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, pana 

Josefa Brzobohatého
S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou a maminka.

Dne 27. dubna 2003 
oslaví 

pan Jaroslav Filip
své 80. narozeniny

Hodně zdraví, životní pohody a spokojenosti mu přejí 
manželka, dcera Zlatka a vnukové Pavel a Martin.

 Ruku Ti už nepodáme, abychom mohli přát
 jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 14. dubna 2003 by oslavila 
své teprve 75. narozeniny paní

Věra Bláhová
Naše milovaná maminka opustila vše, 
co měla tak ráda, ve věku nedožitých 
52 let. 
S láskou a vděčností vzpomínají dcery 
Alena a Věra s manželem

Zároveň si 7. dubna připomeneme už 30. výročí úmrtí její 
matky a naší milé babičky, paní

Marie Bezděkové
Děkujeme všem, kdo si na ně vzpomenou.

V dubnu 2003 oslaví:
Bank Karel Na Hradě 664 70

Filip Jaroslav Lázeňská 359 80

Kozáková Františka Nová Dědina 8 80

Směšný Josef  Jana Žižky 258 83

Březinová Božena Řed. Fr. Léhara 36 84

Štodtová Františka Lázeňská 319 89

Kordasová Elfrída Lázeňská 735 91

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

Út 1.4. 18:00 Zahájení výstavy „JAMBOREE“ - knihovna
Pá  4.4. 16:00 Dětská diskotéka
Ne  6.4. 15:00 Divadelní pohádka „Zlatá přadlena“
Pá 11.4. 18:00 Recitál Pepy Streichla
So 12.4.  7:00  Zájezd do Prahy na muzikál  „Kleopatra“
St  23.4. 17:00   Zahájení výstavy „Středověk“
St.  30.4. 16:00 Mezinárodní slet čarodějnic -Vlčí důl
Pá 2.5. 17:00 Žákovská akademie- zámek

Pozvánka na duben 2003

Kdopak u nás slaví?
Dědeček náš zlatý.
Sedmdesátka?
Žádné stáří!
Tak ať se Ti všechno daří.
Dnes připijem Ti na Tvůj zdar,
pivečko je „boží dar“.

Vše nejlepší k 70. narozeninám 
dědečkovi p. Karlu Bankovi, které oslaví 

dne 25. 4. 2003 
přejí za celou rodinu vnučky Dáša a Kamila.

Kulturní dům Bludov vás zve na divadelní pohádku 
Boženy Němcové

Zlatá přadlena
Veselá pohádka se zpěvy o dvou dějstvích a devíti 

obrazech o tom, jaké to je umět příst zlaté nitě.

V představení hraje, zpívá a tančí 14 osob. 

V neděli 6. dubna 2003 v 15:00 hodin.
Vystoupí Divadelní soubor Václavov

Zveme děti i dospělé diváky                -vstupné 20,- Kč-
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Skupina historického šermu

„Páni z Bludova“
vás zve do Kulturního domu Bludov 

na Výstavu „Středověk“

Ukázka kostýmů, zbraní, zbroje, 
stolování a dalších dobových předmětů

Zahájení výstavy 
ve středu 23. dubna 2003 

v 17:00 hodin

Výstava bude otevřena:
24., 25., 28. a 29. 4.     8:00-18:00 hodin 
So a Ne 26. a 27.4.      10:00-17:00 hodin

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov 

pořádá zájezd pro děti a rodiče 

Lešná - zoologická zahrada

BAŤův kanál
Plavba lodí z Veselí nad Moravou 

ke vnorovským plavebním komorám - návštěva lužního lesa, 
plavebních komor, jezu a hvězdárny

Čtvrtek 8. května 2003
odjezd v 7:00 hod. od kulturního domu

Cena /cesta, vstupné do ZOO a plavba s programem/: 

děti a důchodci 200,- Kč, dospělí 250,- Kč

Přihlášky v KD Bludov. 
Možno přihlásit i děti samostatně (dozor zajištěn), 

mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Kulturní dům Bludov Vás zve 
na tradiční

Žákovskou 
akademii

Pátek 2. května 2003 v 17:00 hodin
Zámek Bludov

Vystoupí žáci hudebních kurzů při
Kulturním domě Bludov 

a
Pěvecký kroužek 

Kulturního domu Bludov

- vstupné dobrovolné -

Divadelní soubor Blud v tyátru
Skupina historického šermu Páni z Bludova

Kulturní dům Bludov
Vás zvou na

Mezinárodní
slet čarodějnic

Středa 30. dubna 2003 v 16:00 hodin
v areálu Vlčího dolu

s velkým táborákem, programem pro děti, 
hudbou A. Jaška a občerstvením

Od 18:00 hodin zábava pro dospělé

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov vás zve na

koncert

Pepy Streichla
ostravský hudebník a bluesman,  který je  znám 
především z účinkování ve skupině Truc Blue 

a Walikn´Blues Band

Pátek 11. dubna 2003 v 18:00 hodin 

v Kulturním domě Bludov

vstupné 20,- Kč
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Bludov dříve a nyní...
Po delší době se vracím k tomuto tématu, 
tentokrát vzpomínkou na 

Bludoveček - Zámeček.
Zašlou slávu příjemného posezení na Bludovečku nám dnes mo-

hou připomenout už pouze fotografe a vzpomínky. 
Původní hospoda na Bludovečku patřila k tradičním výletním 

místům. Není známo, kdy hostinec na Bludovečku vznikl. Zájezdní 
krčma patřila k panskému Hornímu dvoru, který tvořil hospodářské 
zázemí hradu Bludov. V krčmě se už v 18. století tancovalo. V 1. pol. 
19. století byla krčma rozšířena, nacházel se v ní velký taneční sál 
a kolem okrasná zahrada. Zařízení patřilo Žerotínům,  kteří ho poz-
ději pronajali. V r. 1792 uzavřel nájemce Karel Weiser právoplatný 
doklad o provozování panského hostince. Kresba A. Kašpara a dvě 
fotografi e /č. 1/ zachycuje hostinec na Bludovečku v jeho původní 
podobě. 

Hostinec na Zámečku -Bludovečku byl známý také jako místo 
konání památných prvomájových oslav v roce 1890. Posledním 
provozovatelem   před zánikem původního zájezdního  hostince byl 
A. Svršek. V r. 1952 byla hospoda uzavřena. V následujících letech 
opuštěná budova chátrala  /foto č. 2/, zbylé kamenné zdi byly po-
stupně rozebrány a později zbořeny až na původním místě nezůstalo 
zcela nic. Tento stav zachycuje v roce 1991  fotografi e č. 3.

Novodobá  historie Bludovečku  začala před 12 lety. V r. 1991 
zde  pan  Josef Hudos  začal  na  původním  místě  stavět  novou

budovu a přitom  provozoval  provizorní posezení, které bylo v té době 
velmi oblíbeno a navštěvováno  bludovskými i šumperskými turisty.
Ti  zde poseděli nejen při občerstvení, ale i při příjemné hudbě
/foto č. 4, 5/.

Budova nového zařízení byla ještě v roce 1991 postavena /foto 
č. 6) a v následujícím roce dokončena. Ofi ciálně byl Pension na 
Zámečku uveden do provozu 30. října  1992. Kromě restaurace s 
barem  a boxy, kam se vešlo 80 návštěvníků  /foto č.7 a 8/, a přilehlé 
klubovny pro 32 hostů  /foto č.9 /,  bylo v budově k dispozici ještě 
7 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím.

Pouze do května 1994, kdy bylo zařízení  majetkem manželů 
Hudosových, pension poskytoval obvyklé služby,  občerstvení a uby-
tování a  každý pátek a sobotu zde  bývaly taneční večery. Otevřeno 
bylo takřka nonstop.  

V následujících měsících přešel pension do vlastnictví  fi rmy 
DOLS Šumperk a poté dalších majitelů. 
Od té doby přestal být pro turisty přístupný a začal sloužit k jiným 
účelům. V současnosti je zde soukromé zařízení, pánský noční klub 
Flamengo. /Foto 10, 11 a 12/

I když v samotném Bludově i Šumperku je restauračních zařízení  
dosti,  přece jen je velká škoda, že právě „Bludoveček“ už nemůžeme 
při svých vycházkách navštěvovat.

Za zapůjčení fotografi í 1 - 9 děkuji p. J. Hudosovi,
foto 10 - 12 J. Divišová

Jarmila Divišová

Foto č. 1

Kresba A. Kašpara

Foto č. 2

Foto č. 3

Foto č. 4

Foto č. 5

Foto č. 6

Foto č. 7
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LISTÁRNA

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Pobyt v přírodě -  Štědrákova 
Lhota

V pátek 14. 2. 2003 v rámci pobytu dětí v 
přírodě vyjelo 58 žáků naší školy v doprovodu 
4 učitelů do Štědrákovy Lhoty, kde si za krás-
ného počasí  a perfektních sněhových  podmí-
nek vylepšovali své  lyžařské dovednosti.

Cestovní náklady hradilo SRPDŠ. Všem 
účastníkům zájezdu patří poděkování za kázeň 
a disciplínu, která vyústila ve zcela bezproblé-
mový pobyt na lyžích.

Mgr. Petr Pešák

Okresní kolo v anglickém 
jazyku

Ve středu 19. 2. 2003 se v Šumperku na 
I. ZŠ uskutečnilo okresní kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce, kterého se zú-
častnilo 40 soutěžících ve 4 kategoriích. Žáci 
měli za úkol předvést své znalosti a umění 
v konverzaci se členy poroty na dané téma, 
v poslechu s porozuměním a v řešení rozlič-
ných jazykových situací. Bludovskou základní 
školu reprezentovaly 2 dívky.

Foto č. 8

Foto č. 9

Foto č. 10

Foto č. 10 Foto č. 10

Michaela Hudosová /kategorie 6.-7. tříd/ 
a Kateřina Boriková /kategorie 8.-9. tříd ZŠ/. 
Obě dívky se shodně umístily ve své kategorii 
na 5. místě v konkurenci 14 soutěžících.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 

naší školy.
Mgr. Ivana Brázdová

Úspěšný olympionik
Ve čtvrtek 6. 3. 2003 se v Šumperku uskuteč-

nilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Naši školu úspěšně reprezentoval Radek Straka, 
žák 9. A. třídy.

V silné konkurenci 54 účastníků městských 
i venkovských škol celého okresu se neztratil 
a obsadil krásné 10. místo.

Gratulujeme.
Mgr. Ivana Patková

Volba povolání
V letošním školním roce vychází z 9. tříd  43 žáků.
Z nich 34 žáků si podalo přihlášku na studijní 
směry a obory s maturitou.
Dále si podalo 6 žáků z pátých tříd přihlášku na 
nižší gymnázia. 

Gymnázium  4 žáci
Obchodní akademie   5 žáků
Průmyslová škola  5 žáků
Cestovní ruch  4 žáci
Výchovná a human. činnost  3 žáci
Veterinární studium  1 žák
Technické lyceum 1 žák
Zubní technika 1 žák

Zbývajících devět žáků si podalo přihlášky na 
učební obory. 
Všem žákům přejeme hodně štěstí u přijímacích 
zkoušek

Mgr. Věra Vařeková 
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STATISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI
Možná znáte přibližný počet obyvatel  naší obce. Dne 5. 3. 2003 
to bylo přesně 3.183 obyvatel. 

Určitě ale neznáte řadu dalších zajímavých údajů, které se týkají 
naší obce a  se kterými bych vás ráda seznámila.

Vývoj počtu obyvatel

Rok Počet obyvatel

1580 600

1834 1945

1910 2682

1970 2743

1979 3094

1995 3202

1996 3223

1997 3153

1998 3193

1999 3185

2003 3183

Nejvíce obyvatel bylo v Bludově v roce 1996.

K 5. březnu 2003 bylo v Bludově  3183 obyvatel, z toho 528 dětí 
a 2655 osob starších 15 let (1343 mužů a 1312 žen).
         

Věková struktura obyvatel k 5. 3. 2003 v Bludově

Dospělí Děti
Celkem

Muži Ženy Hoši Dívky

Počet
Prům.

věk
Počet

Prům.
věk

Počet
Prům.

věk
Počet

Prům.
věk

Počet
Prům.

věk

1343 43,39 1312 46,04 291 8,18 237 8,16 3183 38,64

Nejzajímavější údaj vyplývající z  tabulky je věkový průměr:  muži  
43 let,  ženy 46 let. 
Průměrný věk všech obyvatel je 38,64 let. O tom, že věk obyvatel se 
stále  zvyšuje, svědčí i počet osob starších 80 let -  v roce1993 to bylo 
83 osob, o 10 let později v roce 2003 už to bylo 107 osob.

Přehled přírůstku a úbytku obyvatel v Bludově v poslední „pětiletce“ 

R
ok
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 d
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to
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ho
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Př
is

tě
ho
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+ 
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1998 24 13 11 31 16 15 56 14 7 54 60 -1

1999 27 14 13 30 14 16 52 14 6 72 65 -10

2000 34 16 18 27 10 17 47 14 6 53 51 +5

2001 24 14 10 28 17 11 53 14 8 53 55 -2

2002 31 17 14 28 14 14 41   8 3 67 46 -18

celkem 140 74 66 144 71 73 249 64 30 299 277 -26

V průběhu posledních pěti let jsme v celkovém součtu zaznamenali 
úbytek 26 obyvatel, a to hlavně díky vystěhování z obce, počet naro-
zených a zemřelých se příliš nemění.

Počty osob  starších 18 let v jednotlivých ulicích 
k 1. 11. 2002
Bludoveček 27  B.Němcové 33
Bohutínská 18 Dr.Březiny 138
Družstevní 28 Hrabenovská 49
Husova 45  Jana Žižky 119
Jiráskova 17 K Zámečku 30
Komenského 49 Krátká 21
Kroupova 76 Lázeňská 275
Masarykova 26 Na Baloně  25
Na Hradě 71 Na Viskách 22
Nádražní 84 Nerudova 28
Nová Dědina 98 8. května 159
Palackého 43 Plk.K.Hlásného 110
Pod Baštou 13 Polní 18
Příční 40 R.Kordase 27
Řed.Léhara 31 Slepá  34
Stará 25 Školní 230
Špalkova 67 Tř. A. Kašpara 91
Tyršova 40 U Rybníčku 16
Úzká 23 V Potokách 8
Vančurova 43 Ve Sléví 20
Vitonínská 26 Za Školou 133
Zahradní 67 Ztracená 22
Žerotínova 17

Celkový počet osob starších 18 let byl  tedy 2582.
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA HRADĚ SOVINCI v ROCE 2003
19. a 20. 4.  Přízrak staré věže - velikonoční jarmark 
 tradice a lidové zvyky, říkadla a písničky. Zdobení kraslic, 

perníčků a pletení pomlázek a košíků. Dráteníci, hrnčíři
a řezbáři, divadlo, dobrá zábava a pálení čarodějnic.

19. 4.  Hon na čarodějnice - večerní program

24. a 25. 5.  Láry fáry do pohádky - tajuplný hrad dětem
 Rozsáhlé pásmo her, soutěží a klání rytířských. Sovinecké 

malování pro radost. Jedinečný průchod hradních sklepů 
a netradiční prohlídky pohádkovým hradem. 

24. 5.  Střevíc Bílé paní Hortenzie - večerní prohlídky - poprvé 
na Sovinci

7. a 8. 6.  Omyl velkého mága - dětský den
 Kejklíři, klauni, kouzelníci, siláci, šermíři, plivači ohně

a komedianti. Senzace dne - myší závody.

7. 6.  Putování pohádkovým hradem - večerní prohlídky 

5. a 6. 7.  Srnčí stezkou - lesnické slavnosti
 Výcvik, létání a lovení s dravými ptáky a sovami. Výstava lo-

veckých trofejí, trubači na lesní rohy a ukázky vábení jelenů. 
Tance lesních víl a mučení pytláků a zlodějek chrastí.

5. 6.  Stvoření Sirahel - večerní program

19. a 20. 7.  Za čest a krále - Třicetiletá válka na Sovinci
 Obléhání hradu a bitva, ukázky života v obleženém hradě 

i před ním. Výstava zbraní, zbrojí a obléhací techniky z ob-
dobí 16.-.18. stol. Práce zbrojířů, kovářů a platnéřů, ražba 
mincí. Ve střeleckých a šermířských kláních se představí cca 
70 účinkujících

16. a 17. 8. Slavnosti rytíře Kobylky - tradiční dobový jarmark - AKCE 
ROKU Ukázky starodávných řemesel, dobová kuchyně, kejk-
líři, sokolníci, zvířata. 

16. 8.  Soumrak loupežníků - večerní program
 útok loupežníků na hrad, country bál, ohňová show a ohňostroj 

13. a 14. 9. O prsten černé vdovy - gotický rytířský turnaj na ostří 
meče

 Obléhání hradu s gotickou bitvou a turnajem v Beku mečem. 
Výstava zbraní a zbrojí z období 13. - 15. stol. Taneční a 
kejklířská show. V bojích na hole, sekery a meče se představí 
rekordní počet účinkujících.

25. a 26.10.  Hofmistrova závět‘ - ukončení sezóny
 Vystoupení nejúspěšnějších kejklířů, šermířů a divadelníků 

sezóny

Součástí všech akcí budou dobová řemesla, stánkový prodej a střelnice 
z luků a kuší. 

Na tyto akce bude hrad otevřen od 9:15 hod.
Večerní programy a prohlídky začínají 18:30

Srdečně zve purkmistr hradu Mlok

Bližší informace na tel. č. 777 205 029
www.sovinec.cz

Četnost příjmení v Bludově v březnu 2003

1.  Straka-Straková 56

2.  Snášel-Snášelová 55

3.  Ston-Stonová 52

4.  Březina-Březinová 50

5.  Kubíček-Kubíčková 49

6.  Matějček-Matějčková 46

7.  Kašpar-Kašparová 42

8.  Jáně-Jánětová 41

9.  Kotrlý-Kotrlá 37

10. Schauer-Schauerová 34

11. Zatloukal-Zatloukalová 32

12. Holinka-Holinková 28

13. Špička-Špičková 27

 Janíček-Janíčková 27

 Kozák-Kozáková 27

14. Matějíček-Matějíčková 26

 Plhák-Plháková 26

15. Matura-Maturová 25

16. Novotný-Novotná 24

17. Skoumal-Skoumalová 23

18. Diviš-Divišová 22

19. Soural-Souralová 21

20. Pavlík-Pavlíková 20

 Motyka-Motyková  20

Z přehledu vyplývá, že nejvíce je zastoupeno v Bludově jméno 
Straka-Straková, a to v 56 případech. 

Hned za ním, pouze s rozdílem jedné osoby, je to  Snášel - Snášelová.  
Ostatní jména, zde neuvedená,  se v Bludově vyskytují méně  než 
dvacetkrát. 

Naproti tomu v celostátní statistice se nejčastěji objevují zcela
jiná jména: 
Novák - Nováková, Svoboda - Svobodová, Novotný- Novotná, 
Dvořák - Dvořáková, Černý - Černá, Procházka - Procházková 
a Kučera - Kučerová, a to ve více než 30.000 případech.

Vývoj počtu domů v Bludově

Rok Počet domů
1580 75
1834 327
1910 373
1970 676
1979 762
2003 908

Poslední zajímavé údaje z letošního roku:
* počet registrovaných majitelů psů  -   481 
*  počet nezaměstnaných, evidovaných k 28. 2. 2003

na Úřadu práce v Šumperku - 166

Za informace potřebné ke zpracování výše uvedených přehledů 
děkuji paní J. Březinové, matrikářce OÚ Bludov.

 
Jarmila Divišová
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Stolní tenis
Pionýrská skupina v Bludově uspořádala 15. 3. 2003 

turnaj ve stolním tenisu za účasti 27 dětí z Bludova, Šumperka
a Velkých Losin. 
V kategorii 2 - 4. třída zvítězila Míša Brokešová, na 2. místě 
Veronika Balharová ( obě z Bludova) a  3. místo obsadil Luděk 
Podhajský z Velkých Losin. Kategorii 5. - 6. třída vyhráli 
bludovští v pořadí 1. Tereza Brokešová, 2. Martin Horák 
a 3. Michal Závodný. V kategorii 7. - 9. třída se dařilo hostům 
ze Šumperka. 1. místo získal Michal Kršňák, 2. místo Jan Vojtek 
a 3. místo Martin Víra.

Za zdařilý průběh děkujeme hlavnímu rozhodčímu panu 
Zdeňku Andrlovi, dále panu Martinu Schauerovi a panu Zdeňku 
Holinkovi.

Všichni účastníci se již těší na 4. ročník této soutěže.

D. Plíhalová

PORTA
V sobotu  8. 3. 2003 se uskutečnil v Kulturním domě v Bludově 

již XIII. ročník „Oblastního kola Trampské Porty.“ Tato soutěž je 
pořádána „Jesenickou oblastí České tábornické unie“, která má sídlo 
v Šumperku. Soutěž absolvovalo celkem 61 účinkujících sdružených 
do 15 skupin, duet i jednotlivců. Soutěžilo se o postup do celostát-
ního semifinále a finále, které se uskuteční ve dnech 13.-15. 6. 2003 
v Ústí nad Labem. Soutěž byla zahájena ve 14:00 hod. a bludovský 
sál byl skoro zaplněn. Diváci vytvořili velmi bouřlivou atmosféru 
pro soutěžící a při každé příležitosti odměňovali soutěžící mohutným 
potleskem. Nakonec pětičlenná porota vynesla tento verdikt:

1. místo  postup do finále skupina La Mesta  z Bruntálu
2. místo  postup do semifinále skupina Přátelé z Olomouce
3. místo  skupina T. H. S. Brzdaři Olomouc

V divácké soutěži se umístili:
1. místo jednotlivec   Jiří Pavelka z Bratrušova
2. místo skupina  T.H.S. Brzdaři z Olomouce

Uznání poroty za mimořádný pěvecký výkon získala zpěvačka ze 
skupiny Absence Tereza Terčová.

Pořadatelé velmi oceňují vstřícný přístup bludovského kulturního 
domu k pořádání této kulturně společenské akce a doufají, že i v příš-
tích letech odezní další ročníky „Trampské Porty“ v Bludově.

 Karel Kobliha, Olomouc

Bludov v roce 2003
Obec Bludov je známé, i v zahraničí proslavené, lázeňské 

město. Pro svou nabídku kulturního, sportovního a společenské-
ho vyžití je už po několik let vyhledávaným turistickým centrem. 
Počet obyvatel každoročně roste, až se ustálil na čísle  kolem 
10.000 trvale přihlášených osob, počet domů v Bludově přesa-
huje číslo 3.000.

Bludovský zámek je zpřístupněn veřejnosti v průběhu celého 
roku. Návštěvníci zde vedle běžné prohlídky zámeckých pokojů 
a obrazárny mohou navštívit muzeum a galerii, kde se pravidelně 
obměňují expozice ze všech druhů výtvarného umění. V zámec-
kém parku je naučná stezka a v přilehlé zahradě arboretum. 

V hasičském areálu je vybudováno letní kino. Z kotelny zá-
kladní školy je vytvořeno centrum volného času - krytý bazén se 
saunou, internetová kavárna, knihovna s čítárnou, videopůjčov-
na, kino s klubem náročného diváka, klub pro mládež, rockový 
klub a atelier pro zájemce o všechny výtvarné obory. V obci jsou 
3 základní školy a  několik středních škol.

V sokolovně je kulečníkový sál, tenisová hala a místnosti pro 
všechny druhy sportů. V klubu důchodců je kavárna pro seniory 
s denním provozem a programem.

Dvakrát ročně, na hody a pouť, se konají lidové jarmarky 
s ukázkami lidových řemesel, zahrádkáři a chovatelé pořádají 
velké mezinárodní výstavy. Nejen obyvatelé Bludova, ale i při-
lehlých obcí, mohou poslouchat radiostanici Bludov a sledovat 
televizní kanál s programem vysílaným z Bludova. Z měsíčníku 
Bludovan je vytvořen denník. V obci jsou pobočky všech úřadů.

Kulturní dům byl přestavěn na moderní víceúčelovou budovu 
s řadou sálů, zasedacích místností a  kluboven. Kromě kulturních 
a jiných aktivit provozuje cestovní kancelář s výjezdy do celé-
ho světa. Je zde centrum vzdělání pro celý region a akademie
III. věku pro seniory. Odehrávají se zde semináře, festivaly a jiné 
akce s mezinárodní účastí.

Lázně jsou spojeny s obcí pěší zónou a zdejší centrum zdraví 
s bohatou nabídkou léčebných aktivit navštěvuje většina obyvatel 
Bludova. Šumperská nemocnice zde má svou pobočku se všemi  
potřebnými ordinacemi i lůžkovou kapacitou pro bludovské ob-
čany. Pension byl rozšířen a zmodernizován, jeho kapacita je nyní 
100 obyvatel.

Kostelíček se stal světoznámým  poutním místem. Po řece 
Moravě je zřízena lodní říční doprava - z Hanušovic až na Slo-
vensko. V obci funguje místní doprava, za obcí je  soukromé 
letiště. Díky silničnímu obchvatu se dopravní situace přes obec 
vyřešila ke spokojenosti všech občanů.

Ve Vlčím dole je vybudován moderní autocamping se všemi 
službami a obřím tobogánem. Byl vytvořen útulek pro zvířata 
a menší zoologická zahrada. Ubytovací a stravovací kapacity se 
zvýšily úměrně zvýšenému cestovnímu ruchu. Na dolním konci 
je postaven interhotel.

V celé obci jsou chodníky, podchody, nadchody, několik 
světelných křižovatek, nové fasády a ploty, nové osvětlení, kana-
lizace a vodovod, celá obec je vytápěna ekologicky. Bezpečnost 
v obci zajišťuje místní policie pomocí kamerového systému.

V obci jsou všechny potřebné služby, podniky, obchody a ně-
kolik marketů, takže občané mohou veškeré záležitosti vyřizovat 
v místě. 

Bludov, 1. dubna 2003
A. Pril Vítězná skupina
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POSTŘEHY Z KRAJE
Postřeh druhý - školská reforma
Dnešním pokračováním bych chtěl, vážení čtenáři, navázat volně na 
to, co jsem již uváděl v jednom z minulých čísel Bludovanu. Tento-
krát se zaměřím na školskou reformu, která je dle mého soudu svým 
rozsahem a hloubkou změn největší školskou reformou několika 
posledních desetiletí.  

Ještě dříve, než se pokusím vám tento proces stručně a přehledně 
vysvětlit a popsat, chci jen krátce připomenout vývoj školství v naší 
republice za uplynulých posledních deset let. Vývoj, nejen školské 
soustavy, ale celého státu, byl v tomto období překotný až hektický. Je 
nasnadě, že v této situaci docházelo k pochybením, která byla z hlavní 
příčiny způsobena nekoncepčností v řízení resortu školství. Celé toto 
období lze charakterizovat:
a/ zánikem KNV, přechodem středních škol do právní subjektivity 

a pod správu Školských úřadů,
b/ nejdříve značným posílením pravomocí ředitelů těchto škol, ale 

postupně jejich oklešťováním,
c/ v první polovině devadesátých let striktně normativním financo-

váním škol podle počtu žáků což vedlo k jejich rozvoji  a ve druhé 
přerozdělováním financí po socialisticku - bohatším(naplněným 
žáky) brát a přerozdělovat těm chudším( poloprázdným), což vedlo 
k vnitřnímu zadlužování všech,

d/ zcela neřízený rozmach různých škol různých zřizovatelů( soukro-
mé, církevní, státní) s často až bizarními a exotickými studijními 
a učebními obory a to při hrozbě poklesu počtu dětí a žáků základ-
ních škol,

e/ dvojkolejnost financování základních škol a předškolních zařízení 
(obec provoz, stát mzdy).

Určitě by se dalo uvést ještě mnoho více či méně podstatných  
rysů dokreslující vývoj školství v průběhu devadesátých let, ale to 
není obsahem tohoto článku. Je zřejmé, že v takovém stavu a při 
omezeném množství finančních prostředků, které do školství přichá-
zely, takový stav nemohl dlouho vydržet. Proto také s reformou ve-
řejné správy došlo k zahájení masivní reformy školství, která dosud 
probíhá.

První krok školské reformy byl učiněn převodem středních škol, 
speciálních škol a školských zařízení pod nového zřizovatele, kterým 
je od roku 2001 kraj. Olomoucký kraj takto získal předimenzovanou 
síť škol vyučující mnohdy obory, o které dlouhodobě není zájem na 
trhu práce, získal tak školy s velikým vnitřním dluhem, ale bez větší 
možnosti jim finančně pomoci. Po roce a půl mapování stavu, redukcí 

učebních a studijních oborů a zahájeném procesu slučování některých 
škol, jejichž existence se jevila jako neopodstatněná, byla zpracována 
střednědobá koncepce rozvoje krajského školství, kterou 20. 3. 2003  
na svém 15. zasedání přijalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

Tento koncepční materiál nazvaný Dlouhodobý záměr rozvoje 
výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje vznikal poměrně 
složitou, ale originální cestou. Do jeho tvorby přizval Odbor školství 
mládeže a tělovýchovy OK ředitele škol a školských zařízení, po-
radní orgány kraje - Výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost, 
školskou komisi a sociální partnery ( odbory, zaměstnavatelé a úřady 
práce). Vznikl tak kvalitní materiál, který  tím že vychází z reálného 
stavu a ze znalosti potřeb škol a školských zařízení dobře vymezuje 
hlavní směry dalšího vývoje školské soustavy kraje.   

Druhý krok se týká základních a mateřských škol. Byl započat se 
začátkem letošního  roku a spočívá v tom, že byly výrazně posíleny 
kompetence zřizovatelů - obcí a také v tom, že všechny subjekty 
získaly ze zákona právní subjektivitu. V mnoha případech došlo ke 
slučování škol a školek, ale v každém případě to znamenalo veliké 
množství administrativních úkonů. Tento krok má ale i další pokra-
čování, které spočívá v tom, že tato zařízení budou od letošního roku 
financována obcí, ale přes kraj. Kraj si může podle zákona stanovit 
pravidla financování ( a částečně to již v letošním roce učinil). Po 
dvou až třech letech, které budou tvořit přechodné období, mají být 
školy financovány podle agregovaných normativů na žáka. Pro malé 
a poloprázdné školy to bude znamenat menší přísun peněz. Pokud si  
obec bude chtít takovou školu udržet, bude zřejmě muset sáhnout do 
svého rozpočtu a dofinancovat ji „ze svého“ nebo se mohou obce do-
mluvit a svážet děti školními autobusy do sousední školy v jiné obci.

Třetí krok je teprve ve stadiu zrodu. Má se hlavně týkat obsaho-
vé náplně výuky jednotlivých typů škol, složení a uspořádání nové 
maturity. Protože práce na vzdělávacích programech škol se tvoří 
a připomínkují, podle nových maturit se má zkoušet až v roce 2007/8 
a mohou časem doznat ještě více či méně podstatných změn, nebudu 
vás jimi zatěžovat.

O některých změnách popsaných v jednotlivých krocích jsem 
přesvědčen, že jsou správné a nezbytné, o některých by se dalo dlou-
ze diskutovat, některé jsou pro mě naprosto nové a neznámé a při 
současném poznání si nedovedu představit jejich budoucí rozsah 
a dosah. Ale přesto bych chtěl vážení čtenáři vyslovit naději, že tyto 
změny, ať již stávající nebo teprve se rodící, nebudou jen popsány 
na papíře. 

S pozdravem Mgr. Vladimír Vlček, 
člen zastupitelstva Olomouckého kraje
předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání  
a zaměstnanost Olomouckého kraje

VÝCHOD SLUNCE
Naše skautské středisko pořádalo o jarních prázdninách od pondělí 

24. do čtvrtka 27. února 2003 střediskovou výpravu na chatu u Rapotína. 
Program, pod vedením br. Jaroslava Petříka - Australana a ses. Ivy Novot-
né byl vynikající, plný her, dobrodružství a nezapomenutelných zážitků.
O jeden takový z posledního dne se s vámi chci podělit.

Toho dne jsme vylézali ze spacáků dosti mrzutě. Naštěstí to trochu 
zpříjemňovaly akordy vycházející z Austriho kytary. Venku tma, na ho-
dinkách něco kolem tři čtvrtě na pět. Mnoho jsme se od půlnoci nenaspali. 
Myslím, že se všichni na východ slunce těšili, ale asi byli ještě rozespalí. 
Trochu jsme se protáhli a začali se rychle oblékat. Jeden bratr zůstal a topil. 
Zbytek, to je něco kolem šestnácti tvrdých lidiček i s vedením, odešel na 
kopec zvaný Kokeš, aby tam zhlédl východ slunce. Bylo trochu pod nulou, 
už nebyla taková tma. Prošli jsme vesnicí, či spíše osadou „Nové Domky“ 
za Šumperkem a stoupali lesem na onen kopec. Při výstupu jsme se pěkně 
zahřáli a bylo čím dál tím víc vidět. Pěšina byla úzká, ale pěkně ušlapaná. 
Všichni jsme spěchali, abychom snad nepřišli pozdě a neprošvihli tak 
poslední východ slunce na chatě. Až nahoře jsme zjistili, že jsme spěchat 
vůbec nemuseli. Spát už se nám nechtělo a byli jsme plni dobré nálady.

Stáli jsme už delší dobu na skále na vrcholu kopce. Slunce už sice 
ukazovalo svoje zlatavé paprsky, ale žlutý kotouč ne a ne vykouknout nad 
vzdálený horizont. Začínali jsme pěkně mrznout nebo spíše naše nohy. 
Podupávali jsme a hráli slovní fotbal. Takovou jeho ztíženou podobu. Ten 
kdo byl zrovna na řadě, si musel vymyslet nějakou věc, zvíře, rostlinu 
atd. Nikomu nesměl říci, co si myslí, a to slovo musel důkladně popsat. 
Když někdo věděl myšlené slovo, řekl stop a slovo, které si myslí. Bylo-
-li to správně, pokračoval on. Vyhrávaly dvojice využívající bratrskou či 
sesterskou telepatii. Nejlépe na tom ovšem byla dvojčata. To znamená Iva 
s Maruškou. Proto pořád vyhrávaly a měly slovo ony. Začínala být pořádná 
kosa. Proto br. Australan uvedl další soutěž, tentokrát v běhu. Dráha vedla 
ke sto metrů vzdálenému modřínu. Vyhrál ji br. Tichošlápek, i když kousek 
před cílem spadl.

Konečně nesmělé slunce vykouklo nad obzor. Ze začátku jen malý 
kousek, poté větší, ještě větší a už bylo na obloze vidět celé. Krásné, žluté, 
hřející sluníčko se na nás počalo neustále smát. Br. Australan ho párkrát 
vyfotil a všichni jsme se na něj odsud naposled podívali a utíkali jsme do 
chaty. 
Tento zážitek určitě stál za to, i když jsme trochu zmrzli.

br. Jan Juránek - Hanes, rádce družiny Lišáků
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RŮZNÉ

Rádi bychom vyjádřili naše poděkování 
pěveckému sboru Canzonetta z Bludova,  
který  vystoupil na benefi čním koncertu 
v rámci naší propagační akce „Týden pro 
Charitu“.

Svým projevem připravil všem poslu-
chačům překrásný kulturní zážitek.

Přejeme jim hodně úspěchů při dalším 
koncertování.    

Děkujeme.

BLUDOVSKÁ POUŤ
OČIMA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

HLEDÁME
podnájem v Bludově nebo 

i okolí, alespoň 2 místnosti
(i staršího typu),

může být i se starším zařízením.
Spěchá - nutné

Informace v kulturním domě 
(Mladší důchodkyně a svobodný syn)

PRODEJE 
v kulturním domě

Út  8. 4.
Út  15. 4.
Út a Čt   16. a 17. 4.
Út  22. 4.

CHARITA 
ZÁBŘEH

Autobusová 
doprava
Zdeněk Spáčil, 

Raškov 59 

Nabízí výhodnou vnitrostátní
i zahraniční autobusovou

dopravu

Tel. 583246292, 
mobil 608834221 - p

la
ce

ná
 re

kl
am

a 
-

- placená reklama -

Zahradnictví 
STRAKA BOHUSLAV
Bludov, Plk. K.Hlásného 705

Nabízí:
• zeleninovou přísadu
• květinovou přísadu

Na objednávku:
• pohřební vazbu
• květinovou vazbu aj.

Otevřeno: 
Po  8.00-11.30
Út - Pá   8.00-11.30, 14.00-17.30
So  8.00-11.30

Objednávky přijímáme 
i na tel. 583 238 455

Těšíme se na návštěvu!!!

Upozornění pro žadatele dávek státní sociální podpory
Kontaktní místa Šumperk připomínají všem příjemcům dávek státní sociální podpory, 
že od 1. 1. 2003 se již nerozesílají předtištěné formuláře a doklady o výši příjmů. 
Upozorňujeme tedy příjemce čtvrtletních dávek - sociálního příplatku a příspěvku na 
bydlení, aby si nezapomněli vyzvednout příslušné tiskopisy k dávkám s nárokem od 
1. 4. 2003 na kontaktním místě v Šumperku, Lidická 49, a to nejlépe do poloviny měsíce 
dubna 2003.
Stejně tak budou na kontaktním místě vydány i tiskopisy žadatelům o přídavek na dítě 
a příspěvek na dopravu s nárokem od 1. 10. 2003. Tyto formuláře si vyzvedněte pro 
zachování plynulosti výplat dávek nejpozději do konce měsíce září 2003.

V letošním roce bude bludovská pouť v neděli 27. dubna

Kulturní dům Bludov 

Nabízí volná místa 
na zájezd do Polska

KLODZKO
– Sobota 26. dubna 2003
– Úterý 13. května 2003
Odjezd od KD Bludov 

v 6:00 hodin

Cena 110,- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov
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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 
SECOND HAND

 

TEXTILU
Mikiny, košile, svetry, kalhoty, tepláky, bundy

AKCE POTRVÁ 2 DNY!!

Jen 15,- Kč za kus
K d e :   K u l t u r n í  d ů m  B l u d o v
K d y :   S t  a  Č t  1 6 .  a  1 7 .  4 .  2 0 0 3  
Č a s :   9 : 0 0 - 1 6 : 0 0  h o d i n - p

la
ce

ná
 re

kl
am

a 
-

„Obchodní společnost nabízí k pronájmu 
nebytové prostory vhodné pro drobné podnikání 
o celkové podlahové ploše 50 m2 v centru obce 
Bludova. Prostor je členěn na dvě místnosti, 
sociální zázemí, samostatné plynové topení a el. 
přípojka. Pronájem nabízíme na dobu neurčitou 
od května 2003.“

Informace získáte v pracovní dny 
na tel. 583 214 921

- placená reklama -

Sběr papíru a železného šrotu
Pionýrská skupina Bludov pořádá v pátek 11. dubna 2003 sběr papíru 
v hasičském areálu v době od 15:00 - do 18:00 hod. Odevzdávejte 
pouze svázaný papír.

TEXTIL SE NEVYBÍRÁ
V sobotu 12. dubna 2003 bude proveden od 8:00 hod. sběr železné-
ho šrotu. Nachystejte železo do 8:00 hod. před dům. Můžete využít 
i kontejnery, které budou přistaveny pod kostelem, v hasičském are-
álu a před obchodem u Nealka.

Pošta Bludov oznamuje
Od 1. 4. 2003 změna hodin

pro veřejnost 
Otevřeno denně

08:00-11:00; 13:00-17:00

Nová telefonní čísla
Okresní ředitelství Policie ČR v Šumperku    974 779 111

Obvodní oddělení  Policie ČR v  Šumperku   974 779 651

Secon hand

- p
la

ce
ná

 re
kl

am
a 

-

Postřelmov, ul. 1. máje
(vedle nábytku OSAPO)

Velký výprodej  31. 3. - 4. 4. 2003
za 5.-, 10.- a 20.- Kč

Nové zboží  - 7. 4. 2003 

OTEVŘENO
Pondělí  - pátek    10:00 - 17:00 hodin

Anna Straková

Předseda ZO zahrádkářů v Bludově svolává 

na pondělí 28. 4. 2003 na 19: 00 hodin

mimořádnou členskou schůzi 
do kulturního domu. Na programu bude znovu objasnění všech 
bodů členské schůze z 22. 2. 2003. Někteří ze zahrádkářů píší 
výboru anonymní dopisy, kde poukazují na rozpad organizace
a používají argumenty, které je potřeba objasnit. Prosím ty zahrád-
káře, kteří mají zájem o zájezd do Polska  NYSA - OTMUCHOV 
historická část. JAVORNÍK - zámek - JÁNSKÝ VRCH, dostavte 
se zaplatit zálohu.
Věřím, že všichni, kterým není členství v ZO lhostejné, určitě
přijdou.

Výbor ZO ČZS Bludov

• osobní automobil cena 5 150,- Kč 
• motocykl, malý motocykl
• skupina A1  2 850,- Kč
• skupina A  2 800,- Kč

Zahájení v sobotu  12. 4. 2003 v 9:00 hodin 
v Kulturním domě Bludov.

Platba - možnost i na splátky.

Informace na telefonu 603 494 256

Střídání jízd u KD Bludov

AUTOŠKOLA DIVIŠ ŠUMPERK

zahajuje výuku v Kulturním domě Bludov

- p
la

ce
ná

 re
kl

am
a 

-
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Vítání občánků – 4. 2. 2003

Žeňčáková Soňa

Snášel Miroslav

Novotná Lenka

Válková Kateřina

Baslerová Kateřina

Hrabkovský Jan

Snášel Miroslav Straka Dominik Dvořáková Zuzana

Foto J. Mašek

OBRAZOVÉ NOVINY
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SPORTOVNÍ OZVĚNY

Bil l iard club Bludov
Bludov cup
V sobotu 1. března se odehrál další ročník turnaje Bludov cup.
Z několikahodinových bojů vzešly tyto semifi nálové dvojice: 
J. Komenda - P. Vála a M. Heděnec - M. Hroch. Obě semifi nále 
skončily nejtěsnějším výsledkem 3:2 a z postupu do fi nále se nako-
nec radovali P. Vála a M. Heděnec. V něm pak ve formě hrající Petr 
Vála porazil Martina Heděnce opět těsně 3:2 a poprvé tak vyhrál 
velký turnaj.

Oblastní soutěž
Koncem března byla na řadě poslední disciplína oblastní soutěže 
střední Moravy osmička. Sešla se zde konkurence hráčů z Opavy, 
Hranic, Přerova a Olomouce. Náš klub reprezentoval jen Josef Ko-
menda. Přestože postup měli zajištěn pouze dva nejlepší, náš repre-
zentant se stal jedním z nich. Jediný, kdo ho dokázal porazit byl To-
máš Kořený z Opavy. V pražské baráži o extraligu nás tak v květnu 
budou letos reprezentovat opět Heděnec s Komendou, každý v jiné 
disciplíně.

Sádovský Vladimír

Kvapil Jan

Vojtek Štěpán

Vaňková Denisa

Vojtek Ondřej

PIONÝRSKÁ SKUPINA BLUDOV 
nabízí volná místa na letní dětský tábor  v Hynčicích pod Sušinou

Termín 7. - 17. srpna 2003   •   Cena  2.300.- Kč
ubytování ve zděné budově, strava 5x denně

Program:  výlety, vycházky, sport, soutěže, táboráky, diskotéky, karneval, celotáborová hra, 
noční hry a jiné běžné táborové činnosti.

Cesta - vlakem z nádraží Bludov do Chrastic, pak 4 km pěšky k chatě, zavazadla budou 
odvezena autem.
Přihlášky do 15. června 2003    •   Kulturní dům, 789 61 Bludov - tel. 583 238 177

Místní skautské středisko 
vás zve na 

výstavu  fotografií 

Jamboree
Thajsko očima Jana Šibíka

Zahájení výstavy 

1. dubna 2003 v 18 hodin 
v knihovně na zámku

Výstava bude otevřena 

od 1. do 15 dubna 2003 

v době otevíracích hodin knihovny, 

tj. úterý a čtvrtek 

od 12:30 hodin do 17:30 hodin

Na výstavě bude možnost si objednat 
kalendáře Jana Šibíka na rok 2004



Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. dubna.
Správné znění tajenky z minulého Bludovanu: 

1. Hlasy domova, 2. Když se předl len

Bludovan vydává Obecní úřad Bludov. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. Povolení č. 0380915588. Registrováno u OÚ Šumperk
pod č. SU 2/99. Redakční rada: Karel Bank, Mgr. Jarmila Divišová, PhDr. Stanislav Balík, Mgr. Vladimír Vlček. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: 
Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz, e-mail: kartotisk@iol.cz.  Grafi cká úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 48/2075.

Vylosováni byli:

1. cena (tričko se znakem obce) – Vojtek Vladimír

2. cena (tričko Kartotisku) – Šulová Zdenka

Bludovští poustevníci
Podle nezaručené zprávy se u kostelíka Božího Těla usadil poustevník již v době jeho vzniku. Bludovští poustevníci na tom po hmotné stránce nebyli vůbec špatně.
Například poustevník Ignác Leikert dostával velmi slušný roční deputát (mimo jiné např. 50 kg masa, téměř třicet 1. tajenka z každé várky atd.). Pous-
tevníci měli příjmy také od dobrodinců, kteří se několikrát ročně zúčastňovali poutí a mší v kostelíčku. Jejich povinností bylo konat pobožnosti a o svátcích 
vypomáhali v šumperském klášteře. Po Leikertově smrti bylo nalezeno v poustevně patnáct 2. tajenka, což bylo v té době pro poddaný lid něco jen těžko 
představitelného.

Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. dubna. Vylosováni byli:

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU


