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10. jednání zastupitelstva 
obce Bludov
 Dne 15. března 2004 v 17.00 - 18.15 
proběhlo desáté zasedání zastupitelstva 
obce. Přítomno bylo 14 zastupitelů, 
Ing. Karel Janíček byl z důvodu 
zahraniční cesty omluven. Starosta obce 
Ing. Pavel Ston pověřil Ing. Jana Šaje
vyhotovením zápisu, ověřením zápisu 
pověřilo zastupitelstvo PhDr. Stanislava 
Balíka a Otu Bösera. Navržený program
schůze schválilo zastupitelstvo 12 hlasy 
(2 se zdrželi).

 Investiční akce „Kanalizace a ČOV 
Bludov“. Starosta hned na začátku vysvětlil 
důvody mimořádného svolání zastupitelstva, 
které se koná po třech týdnech od zasedání 
posledního. Hlavním důvodem jeho svolání 
je opětné projednání největší a finančně 
nejnákladnější investiční akce naší obce 
v řádu několika desetiletí. Na posledním 
zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, aby
byly zastaveny práce na žádosti 
o výjimku na Státním fondu životního 
prostředí (SFŽP) - což označujeme za tzv.
vlastní cestu, a aby jako jediná varianta 
pro získání finančních prostředků byla 
využita společná cesta s VHZ a.s. Šumperk.
 Starosta se domnívá, že zastupitelstvo 
nezvážilo dostatečně všechna pro a proti,
a proto svolal nové zasedání, kde bude
lépe celý problém objasněn.
 Přiznal, že si je vědom toho, že toto 
rozhodnutí bylo učiněno i s ohledem na
nedostatek informací k danému problému,
což pokládá za svou osobní chybu. 
Podotkl však, že v navrhovaném programu
posledního jednání zastupitelstva byla 
problematika ČOV a kanalizace zahrnuta 
v bodě „různé“ jen jako informace 
o tom, že ředitel VHZ a.s. požaduje 
zaujetí stanoviska zastupitelstvem a v 
návrhu usnesení bylo toto stanovisko 
naformulováno. Starosta se ve své řeči 
snažil přesvědčit zastupitelstvo o tom, 
že pro obec a pro její občany je výhodné 
minimálně dotáhnout snahu o výjimku 

z dotačních pravidel do konce a vyčkat 
konečného rozhodnutí SFŽP. Jedná se 
o snahu, o kterou obec usiluje několik let 
- totiž o získání výjimky z dotačních 
pravidel SFŽP (80 % dotace SFŽP a 20 % 
vlastní zdroje obce). V několika bodech 
shrnul výhody vlastní cesty prostřednictvím 
výjimky z dotace SFŽP:
 Z dotace by měly být financovány 
 i tzv. veřejné části kanalizačních 
 přípojek, jak si osobně prověřil na 
 právním odboru SFŽP. Znamená to, že
  pro 818 kanalizačních přípojek ušetří 
 obec cca 7 mil. Kč, které by v případě 
 financování z EU musela požadovat po 
 našich občanech, nebo jimi zatížit
 rozpočet obce. Toto představuje v průměru
  cca 8,5 tis. Kč na jednu  přípojku.
 Z dotace ze SFŽP by bylo možno též 
 postavit kanalizaci pro oblast Vlčího 
 dolu, což činí cca 4 mil. Kč, které by 
 při variantě financování EU musela 
 obec někdy později vynaložit ze svého.
 Obec by byla po dokončení díla jeho
 vlastníkem a mohla by jej sama 
 provozovat nebo provozování díla 
 pronajmout. V tomto případě dosáhne 
 úspory ve stočném cca o 25 - 50% 
 oproti ceně stočného, které účtuje 
 VHZ, a.s. (dle zkušeností obcí, které 
 ČOV vlastní - Loučná, Bohutín, 
 Libina - zde je stočné ve výši 10-12 Kč
  za m3, zatímco v případě VHZ je to 
 cca 19 Kč za 1m3). Tento argument 
 je jedním z nejdůležitějších a
 nejjasnějších - v případě „vlastní cesty“
  dojde ke každoroční výrazné úspoře
 pro jednotlivé obyvatele.
 Časová realizace akce – i když po 
 stažení žádosti ze SFŽP dojde ke 
 zpoždění vyřizování, v případě úspěchu
  by se začalo stavět již na jaře 2005,
  zatímco v případě společného projektu
 nejdříve o rok později. 

Výhody cesty financování s EU:
 Obci by byly proplaceny náklady na 
 projektovou dokumentaci pro územní 
 řízení a stavební povolení, které budou 

 činit cca 1,5 mil. Kč.
 Byl by zajištěn technický dozor, který by
  v případě, že by si jej obec nezajišťovala
 vlastními silami, mohl představovat 
 náklad cca 1,5 mil. Kč.
 Méně starostí s realizací akce. Přitom 
 v tuto chvíli není samozřejmě známo, 
 jak by byla organizována stavba 
 kanalizačních přípojek.
 Jenom z vyčíslených efektů vyznívá 
varianta financování prostřednictvím výjimky
z dotačních pravidel SFŽP výhodněji 
o cca 8 mil. Kč. Starosta požádal zastupitele, 
aby zrušili usnesení ve věci „ČOV 
a kanalizace Bludov“ z posledního zasedání 
a umožnili alespoň dokončit velkou část 
usilovné práce, která byla na získání 
financí pro vlastní cestu vynaložena. 
 Na závěr své úvodní řeči také zmínil 
důležitou věc, a sice, že je nejenom 
možné, ale dokonce i žádoucí sledovat 
více variant možných řešení. I když by 
obec náhodou neuspěla se žádostí u SFŽP, 
neuzavírá si v žádném případě cestu 
k dalším dotacím u fondů EU (ne však 
již jako součást onoho velkého projektu 
VHZ) - např. u tzv. kohezního fondu.
 Následovala zhruba hodinová diskuse, 
kterou zahájil JUDr. Josef Sedláček 
dotazem, která z uvedených informací 
v předneseném projevu je nová, neboť 
se mu zdá, že se nic nového nedozvěděl. 
Starosta odpověděl, že těmto informacím 
nebyla kladena taková váha jak by si 
zasloužily, PhDr. Balík upozornil, že nová 
je např. informace o tom, že SFŽP uhradí 
veřejné části přípojek, což JUDr. Sedláček 
na posledním zastupitelstvu popíral. Nato 
se zeptal Ing. Jan Basler, zda starosta může 
tyto informace nějak garantovat. Starosta 
zdůraznil, že informace má od kompetentních 
zaměstnanců, tudíž předpokládá, že se 
jim dá věřit. Dále ještě připomněl, že se 
ze SFŽP dotazovali, proč žádost rušíme, 
když už bylo vydáno podpůrné stanovisko 
ministra. Naše žádost měla být projednána 
v radě SFŽP 19.4.2004. Protože si však 
všiml, že se mu nevěří, požádal senátora 
šumperského obvodu Ing. Adolfa Jílka, 
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aby mu tyto informace sám ověřil. Poté 
předal slovo Ing. Jílkovi, který byl jednání
přítomen.
 Senátor Jílek připomněl, že obec 
Bludov je čtvrtá největší obec v okrese 
Šumperk a je jediná, která nemá 
kanalizaci. Bludov je navíc lázeňskou obcí 
s ochranným pásmem lázní. Zmínil tři 
možné způsoby financování, z nichž 
ovšem dva se vzájemně vylučují. 
Konstatoval, že mluvil s ministrem, který 
mu potvrdil, že podepsal předběžný
souhlas s udělením výjimky (tedy že 
by obec s pravděpodobností hraničící 
s jistotou získala dotaci 80 %).
Stejnou informaci mu potvrdil také 
zástupce SFŽP. JUDr. Sedláček se ohradil 
proti tónu, jakým senátor vystoupil. 
Nechápe, proč říkal, že se v obci nic 
nedělalo (to ovšem Ing. Jílek vůbec 
neřekl – řekl pouze, že se diví, proč se 
stále nic neděje v otázce kanalizace, v čemž 
měl pravdu). Podstatné je však podle 
JUDr. Sedláčka to, že i když obec výjimku
dostane, pořád bude hradit 20 % nákladů.
U společného projektu s VHZ a.s. pouze 
10 % (maximálně 24 mil. Kč). Zde se však 
sluší podotknout, že „obecní“ projekt 
u SFŽP počítá s celkovými náklady max.
140 mil. Kč, společný projekt VHZ
pracuje s hodnotami cca 250 mil. Kč.
Když na to PhDr. Balík upozornil, 
JUDr. Sedláček vyjádřil přesvědčení, že 
i cena u VHZ nakonec bude nižší. 
Když se PhDr. Balík dotázal přítomného 
Ing. Vepřka z VHZ, jak je možné, že na 
stejnou akci je takřka dvojnásobně vyšší 
rozpočet, ten odpověděl, že rozdíl může
být v ceně materiálu apod., čímž fakticky 
„shodil“ přesvědčení JUDr. Sedláčka, že
by bylo dosaženo stejné ceny. PhDr. Balík
nakonec JUDr. Sedláčkovi připomněl, že 
projekt kanalizace z velké části vznikal 
za jeho starostenství a že by tedy neměl 
zpochybňovat jeho kvalitu. Projektant 
přece, pokud se pod projekt podepíše, 
tak jej nepřipravuje z nevhodných materiálů.
 Starosta dále podotkl, že zmíněný 10% 
podíl obce při dotaci z EU nezahrnuje 
veřejné přípojky, tedy minimálně 7 mil. Kč.
Na to JUDr. Sedláček reagoval tím, 

že dle jeho názoru nelze přípojky 
dotovat žádným způsobem, jinak by 
došlo k porušení zákona. Senátor Jílek 
vyvrátil námitku JUDr. Sedláčka. 
 Následně z pléna promluvil Stanislav 
Balík st., který požádal zastupitele, aby se 
zamysleli nad tím, jaké jejich rozhodnutí 
bude mít dopad na občany. Vyzval přítomného 
Ing. Vepřka, aby řekl, za kolik se prodává 
voda v Šumperku a kolik se platí 
v Postřelmově. Stejné to přitom bude 
i se stočným. Podle jeho názoru VHZ proto 
usiluje o to, aby stavbu budovala, aby se 
stala jejím majetkem a mohli ji provozovat 
a vydělávat. Přimlouval se všemi silami 
za „vlastní“ cestu přes SFŽP. Ing. Vepřek 
se ohradil tím, že VHZ žádnou obec do 
společného projektu nenutila. Vše bylo 
na rozhodnutí zastupitelstva obce. Žádá 
tedy zastupitelstvo, aby potvrdilo, že platí 
původní usnesení, nebo aby je zrušilo. Dále
se diskutovalo o možné konečné ceně díla 
v závislosti na změně sazby DPH, z čehož 
však žádný závěr nevyplynul. Místostarosta 
Ing. Jaroslav Balhar ještě připomněl 
informaci, která doposud nezazněla, a sice, 
že VHZ může od smlouvy odstoupit 
v případě, že realizace tak velké stavby 
bude nad rámec jejich finančních možností,
což Ing. Vepřek potvrdil.
 O slovo se přihlásila paní Hladilová 
z pléna, která apelovala na zastupitele, aby 
se dobře zamysleli nad tím, která z variant 
bude mít nejmenší dopad na občany a 
taktéž podpořila „vlastní“ cestu. V diskusi 
rovněž zazněly informace o tom, že situace 
se Starým Městem, které také spadá do 
společného projektu VHZ je nejistá, což 
by mohlo znamenat výrazné zpoždění celé 
akce. Senátor Jílek zdůraznil, že přidělení 
finančních prostředků z EU bude trvat 
dva roky, zatímco cesta přes SFŽP bude o 
rok kratší. V závěru připomněl Ing. František 
Březina, že obec má výjimku ze zákona na 
vypouštění odpadních vod, která je časově
omezená. Zastupitelstvo na závěr tohoto
bodu rozhodovalo o tom, zda obnovíme 
žádost na SFŽP, či zda zůstaneme ve 
společném projektu VHZ. 
Nakonec zastupitelstvo 9 hlasy (4 proti, 1 se
zdržel) změnilo své usnesení z minulého

zasedání, zrušilo účast v projektu VHZ a
rozhodlo o podání žádosti ke Státnímu
fondu životního prostředí.

Pohledávka obce za společností 
Bludovit s.r.o.
 Starosta informoval zastupitelstvo obce, 
že bylo splněno jedno z usnesení minulých 
ZO, když na společnost Bludovit byla 
dne 22.12.2003 odeslána „Výzva k úhradě 
dluhu“ a dne 13.1.2004 byla zaslána 
Městskému soudu v Brně žaloba vůči 
společnosti Bludovit na částku 857 610,- Kč
s příslušenstvím za dlužné nájemné. 
Informoval zastupitele o vývoji celé kauzy, 
kdy prokuristka společnosti Ing. Bártová 
učinila obci nabídku, která by řešila dluhy. 
Rada se touto složitě konstruovanou nabídkou 
zabývala, vzala do úvahy problémy, které 
kolem těžby wollastonitu v poslední době 
vznikly, dlouhodobou situaci spojenou 
s platební disciplinou společnosti Bludovit 
(která je velmi špatná), okolnost, že v případě 
prodeje svého 30%ního podílu by ztratila 
obec jakoukoliv kontrolu nad společností 
a zejména pak okolnost, že zajímavé 
ekonomické efekty z těžby wollastonitové 
suroviny jsou realizovány až v dalších 
obchodních společnostech. Po zvážení 
všech těchto okolností rada nedoporučuje 
přijmout nabídku a nadále trvat na původní
„Výzvě k úhradě dluhu“ a na „Žalobě
na úhradu nájemného“. Zastupitelstvo se
s tímto postojem jednomyslně ztotožnilo.

Různé
 Ing. Karel Soural  sdělil, že jednal 
s ředitelkou mateřské školy a upozorňuje
na to, že pokud se má provádět rekonstrukce 
objektu za 900 tis. Kč, tak to musí být 
řádně připraveno, přičemž se domnívá, 
že je důležité zpracovat koncepci využití 
budovy. Stěhovat MŠ do ZŠ je podle jeho 
názoru nevhodné. Starosta tuto myšlenku 
podpořil a uvedl, že je třeba zvážit i provoz 
kogeneračních jednotek. JUDr. Sedláček 
v této souvislosti dal ke zvážení návrh, 
aby se současné nevyužité prostory 
v MŠ daly k užívání pouze dočasného 
charakteru, neboť prý možná bude školka
jednou opět plná.         PhDr. Stanislav Balík

9. jednání zastupitelstva 
obce Bludov
 Dne 23. února 2004 v 18.00 - 22.15 
proběhlo deváté zasedání zastupitelstva obce. 
Přítomno bylo všech 15 zastupitelů. Starosta 
obce Ing. Pavel Ston pověřil Ing. Jana Šaje 
vyhotovením zápisu, ověřením zápisu pověřilo 
zastupitelstvo Ing. Karla Sourala a Karla Banka.
 

 Starosta poté před zahájením programu 
poděkoval v plénu přítomnému Stanislavu  
Balíkovi st. za jeho dlouholetou práci 
pro obec Bludov a v souvislosti s jeho 
odchodem do starobního důchodu mu 
předal dar od obce. Přítomní odměnili 
práci pana Balíka dlouhým potleskem.

Kontrola úkolů
První, obvykle nijak konfliktní bod, 
představovala kontrola úkolů. Starosta 
konstatoval, že zastupitelstvo uložilo dva úkoly, 
z nichž oba považuje za splněné. První se 
týkal hospodaření Obecních lesů Bludov, s.r.o. 
Rada měla v návaznosti na výsledek nezávislé 
kontroly hospodaření společnosti zpracovat 
souhrn organizačních a personálních opatření 
s cílem dosáhnout fungování společnosti 
na reálně dosažitelné podnikatelské úrovni. 
Podle starosty výsledek nezávislé kontroly 
hospodaření společnosti neodhalil žádné 
závažné nedostatky. Doporučení, která z této 
kontroly vzešla, byla v roce 2003 realizována  
a nadále budou respektována. Problematický 
vztah jednatelů společnosti byl vyřešen 
odchodem S. Balíka do důchodu a vypsáním 
výběrového řízení na obsazení funkce jednatele 

společnosti. Z výsledů výběrového řízení vzešel 
nový jednatel společnosti pan Ladislav Kubíček. 
Předběžné hospodářské výsledky OLB, s.r.o. 
za rok 2003 jsou velmi dobré, lepší než v 
předchozích letech. Druhý úkol měl zabezpečit 
respektování změn územního plánu, což bylo 
také splněno. V následné diskusi zpochybnil 
JUDr. Josef Sedláček tvrzení, že byl splněn úkol 
týkající se hospodaření Obecních lesů, přičemž 
toto své zpochybnění opřel o citaci několika 
usnesení zastupitelstva, z nichž vyplynulo, že 
to, co zastupitelstvo chtělo, splněno nebylo. 
Navrhl, aby zastupitelstvo konstatovalo, že 
úkol splněn nebyl, a aby vytklo radě, že 
nesplnila termín 31.12.2003. Tento návrh přijat 
nebyl (pro 7, proti 5, zdrželi se 3). Poté nechal 
starosta hlasovat o tom, zda zastupitelstvo obce 
schvaluje předloženou zprávu o kontrole úkolů. 
Podle logiky, o níž jsem psal již posledně 
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a která se týká pozice „zdržel se hlasování“, 
však nebyl ani tento návrh přijat - při totožném 
hlasování s opačnými znaménky bylo 5 pro, 
7 proti a 3 se zdrželi. Zastupitelstvo tedy 
zprávu o splnění úkolů neschválilo s tím, 
že úkol týkající se Obecních lesů trvá.

Zpráva o činnosti rady obce 
Starosta přednesl zprávu o činnosti rady obce. 
Od prosincového zasedání zastupitelstva 
obce rada rokovala jednou mimořádně (19.1.) 
a jednou se konalo řádné zasedání (26.1. 
a 29.1.2004). Na mimořádném zasedání 
schválila rada dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 
o pronájmu kotelen. Tímto dodatkem bylo 
v souladu s ustanovením Smlouvy navýšeno 
nájemné o tržby za prodanou elektrickou 
energii nespotřebované na opravy zařízení 
kotelen. Na řádném zasedání se rada obce 
zabývala především problematikou uzavření 
roku 2003 a problematikou spojenou s 
počátkem nového hospodářského roku. 
Projednala výsledek hospodaření obce za rok 
2003. Zabývala se vyhodnocením podpůrných 
programů za rok 2003. Rada se podrobně 
zabývala přípravou rozpočtu na rok 2004, 
vyhlášením Podpůrných programů obce na 
rok 2004 a vyhlášením výběrového řízení na 
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
pro občany v roce 2004. Rada informuje 
zastupitelstvo, že rada školy, která byla zřízena 
16.10.1995, byla opět obsazena novými členy.
 Rada odsouhlasila instalaci klimatizační 
jednotky na rozhledně Háj, odsouhlasila rovněž 
protipožární nátěr, ale rozhodla nepřispět na 
tento nátěr (podíl 4 % by činil 28 tis. Kč) s 
ohledem na skutečnost, že nebylo vyhověno 
požadavku obce na odstranění stromů na 
vrcholu tak, aby bylo vidět na Bludov.
V následné diskusi ke zprávě se Ing. Soural 
dotázal, proč rada přidělila byt po pí. Hojgrové 
na Olšanských bytovkách pí. Janíčkové, která 
už v něm před tím bydlela. Ptal se, zda Janíčková 
bydlela v bytě s Hojgrovou s vědomím rady. 
Předsedkyně sociální komise Marie Znojová 
odpověděla, že pí. Janíčkové nebyl byt přidělen 
z titulu předchozího bydlení, ale na základě 
její dlouholeté žádosti. JUDr. Sedláček v této 
souvislosti upozornil na to, že rada přijala 
chybné usnesení ve věci přechodu nájmu bytu 
pana Winklera, neboť byt přidělila jeho synovi 
nájemní smlouvou, která se v případě přechodu 
nájmu nedělá, ale pouze se uzná přechod nájmu.
 Dále JUDr. Sedláček požádal o vysvětlení,  
jak bylo myšleno usnesení rady týkající 
se nutnosti stanovit rozsah toho, co bude  
předkládáno do stavební komise. To vysvětlil 
místostarosta Ing. Jaroslav Balhar s tím, že 
jde o vyjasnění kompetencí, které přísluší 
odboru výstavby a životního prostředí OÚ 
a které přísluší  komisi. Jde o to, aby odbor 
pracoval v rámci svých kompetencí samostatně 
a ne na základě rozhodnutí komise. PhDr. 
Stanislav Balík zdůraznil, že komise by neměla 
kontrolovat kvalitu práce odboru. Ten by měl 
pracovat kvalitně sám. Pokud ne, tak se má 
vyměnit jeho složení a ne to řešit tím, že se 
bude dělat připomínkovací řízení v komisi. 
Na námitku, že odbor předkládá nekvalitně 
zpracované materiály, které se „pilují“ v komisi, 
PhDr. Balík zopakoval, že skutečnost, že  do 

rady chodí materiály nekvalitně zpracované 
se nedá řešit tím, že všechny projdou nějakým 
sovětem, který by kontroloval činnost, ale 
tím, že se zlepší práce odboru výstavby. 
JUDr. Sedláček však má dojem, že to dopadlo 
tak, že přes komisi už nic nechodí, protože od 
té doby se nesešla. Její předseda Karel Bank 
sdělil, že se komise sešla v listopadu a nyní 
se sejde v únoru. Upozornil však na to, že v 
komisi jsou zpochybněny návrhy obecního 
architekta, což považuje za nenormální.
Ing. Karel Janíček žádal o souhlas, zda může 
zastupovat obec v jednáních ve věci vykácení 
stromů na vrcholu Háj, s čímž starosta milerád 
souhlasil. Ing. Janíček dále uvedl, že od doby, 
kdy byl místostarostou zvolen Ing. Balhar, má 
pocit, že jde o střet zájmů v souvislosti s tím, 
že jeho manželka je jednatelkou Obecních 
lesů. Tento názor mu někteří právníci 
zpochybnili. Myslí si však, že jde alespoň o
podjatost. Chtěl by o tom nechat hlasovat. 
PhDr. Balík se na základě znění zákona o 
obcích domnívá, že by se o tom mohlo hlasovat 
pouze v případě, že Ing. Balhar bude hlasovat 
jako člen zastupitelstva. On však hlasuje jako 
člen valné hromady, kterou vykonává rada 
obce. Proto zastupitelstvu obce nepřísluší 
rozhodnout o jeho podjatosti na jednání 
valné hromady. Ing. Balhar vysvětlil, že 
pokud se projednává na valné hromadě 
věc, kde se cítí podjatý, sdělí to předem, 
nehlasuje a dokonce odchází z místnosti.
Zastupitelstvo poté zprávu o činnosti rady 
11 hlasy schválilo (1 proti, 3 se zdrželi). 
Následně také všemi 15 hlasy byla schválena 
zpráva o hospodaření obce k 31.12.2003.

Rozpočet obce na rok 2004 
Následoval jeden z nejdůležitějších aktů roku 
- schválení obecního rozpočtu na rok 2004. 
Jeho projednávání trvalo dvě hodiny. Starosta 
nejprve přednesl svoje připomínky k návrhu, 
který zastupitelé obdrželi již dříve. Kromě 
některých technických věcí sdělil, že se vedla 
diskuse o tom, zda budou stavebníci přispívat 
na inženýrské sítě a zda je obec bude budovat. 
Jde o soukromé pozemky, na něž nemůže 
obec získat dotaci (kdyby byly v jejím 
vlastnictví, může je za výrazné dotace 
zasíťovat). Po neoficiálních poradách se 
nakonec kloní k tomu, že ne. Na to se David 
Horáček zeptal, jak je v obci podporována 
výstavba rodinných domů. Ing. Balhar 
odpověděl, že je snaha podpořit výstavbu 
obecních bytů pro sociálně slabší občany 
v objektu Na Nové, což zatím vázne na 
majetkovém vypořádání s Mornsteinovými. 
D. Horáček se znovu zeptal, jaký má obec 
zájem na výstavbě rodinných domů v Bludově, 
neboť v Postřelmově, Olšanech a jinde 
nabízí zasíťované pozemky k výstavbě RD. 
Ing. Balhar odpověděl, že rada vyvíjí snahu 
vykoupit pozemky od vlastníků, zasíťovat je a 
nabídnout k prodeji na výstavbu, ale neuspěli 
u vlastníků pozemků, kteří požadovali vysoké 
částky, často ve výši 500,- Kč za m2. Na to 
D. Horáček připomněl, že např. na výstavbu 
na tzv. Kostelním vrchu dala obec mnoho 
finančních prostředků a nemyslí si, že by tam 
bydleli sociálně slabí občané. Ing. Balhar s tím 
souhlasil, ale domnívá se, že to takto nebylo 

dobře a že se musí udělat tlustá čára a jít 
jiným směrem. Starosta sdělil, že v současné 
době má obec ve svém vlastnictví pouze 6 
stavebních parcel. Co se týče neochoty prodat 
pozemek JUDr. Sedláček vysvětlil, že v 
Bludově (na rozdíl např. od Nového Malína) 
jsou konzervativní lidé, kteří nechtějí prodat 
pozemky – tuto skutečnost je pouze možno vzít 
na vědomí. Zastupitelstvo nakonec 14 hlasy 
schválilo (1 proti) vypustit položku 480.000,- 
Kč na individuální výstavbu, a to jak na straně, 
příjmové, tak výdajové, čímž rozhodlo, že 
nebude přispívat na výstavbu inženýrských sítí 
u těch pozemků, které nejsou v jejím vlastnictví.
PhDr. Balík navrhl navýšit částku podpůrných 
programů o 50 tis. Kč, což zastupitelstvo
jednohlasně schválilo.
 Poměrně dlouhá diskuse se také vedla 
o částkách na úpravu dolní a horní části 
zahradnictví.
 Starosta navrhl, aby se částka ve výdajích
na úpravu dolní části zahradnictví snížila na 
27 tisíc Kč (o 200 tisíc),  a  aby se  částka
na oplocení zahradnictví snížila na 40 
tisíc Kč. JUDr. Sedláček se ale domníval, že 
by měl být nejprve vypracován projekt na 
horní zahradnictví a navrhl dát do rozpočtu  
30 tis. Kč, přičemž by měl být před realizací 
získán souhlas spoluvlastníka. Kolem projektu 
se rozvinula diskuse, stejně jako o možnosti 
získat dotace. Z té vyplynulo, že by měla být 
zpracována koncepce využití celého prostoru 
zahradnictví. K projektu by se pak měla 
vyjádřit komise stavební a ŽP, památkáři 
a spoluvlastník. Zastupitelstvo na návrh 
JUDr. Sedláčka nakonec uložilo radě připravit 
koncepci využití celého areálu zahradnictví 
vč. cílového stavu a etap realizace, rozpočtu 
a získání závazného souhlasu spoluvlastníka 
a předložit toto zastupitelstvu obce ke 
schválení. Tento návrh byl schválen 8 
hlasy (7 se zdrželo). Díky tomu také byly 
z rozpočtu vyškrtnuty částky na úpravu 
horního a dolního zahradnictví. Následně 
zastupitelé 12 hlasy (3 se zdrželi) snížili částku 
na oplocení zahradnictví na 40.000,- Kč.
 Krátká diskuse se také vedla ohledně 
rekonstrukce bytů v tzv. Habermannově 
mlýně čp. 69, kdy Ing. Soural připomněl, 
že se v minulosti konstatovalo, že částka 
je příliš vysoká. JUDr. Sedláček požádal, 
aby někdo dokladoval, že je nutné budovat 
kanalizační přípojku a že neexistuje jiné 
řešení, což už bylo v minulosti požadováno 
po odboru výstavby a životního prostředí. 
V té souvislosti se D. Horáček dotázal, proč 
zde není přítomen vedoucí tohoto odboru, 
když to bylo požadováno již na zasedání 
v loňském roce.
 Ing. Janíček se tázal, zda součástí příspěvku 
na opravu kostelní věže je i oprava věžních 
hodin, na což starosta odpověděl, že oprava 
hodin si vyžádá asi 75 tis. Kč. Po krátké diskusi 
zastupitelstvo všemi hlasy podpořilo přispění 
částkou 75.000,- Kč na rekonstrukci hodin.          
 JUDr. Sedláček dále vyslovil nedůvěru 
k některým položkám, které zpracoval odbor 
výstavby a životního prostředí. Především 
zpochybnil věrohodnost částky na rekonstrukci 
v mateřské škole. Žádal, aby jeho připomínka, 
řádně připravit stavební akce a projednat ve 
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stavební komisi a v radě, byla akceptována. 
V krátké diskusi o budoucnosti mateřské školy 
(tato otázka bude jistě jedním z důležitých 
bodů dalšího období) se vyjádřili někteří 
občané z pléna, jak pochybnosti nad účelností 
rekonstrukce tak připomínky, že malé 
základní školy v okolních obcích budou 
v blízké budoucnosti pravděpodobně finančně 
neúnosné a budou rušeny, přičemž se zřejmě 
zvýší počet žáků v ZŠ a nebude tam prostor pro 
případnou MŠ. Diskuse byla ukončena s tím, 
že se zatím nedělá definitivní rozhodnutí a že 
bude vypracována koncepce využití budovy MŠ.
 JUDr. Sedláček dále navrhl zvýšit částku na 
záchytný příkop v Dolečkách na 110.000,- Kč, 
což zastupitelstvo 14 hlasy schválilo (1 se zdržel). 
Dále JUDr. Sedláček navrhl, aby se do položky 
studie a projekty doplnila akce cyklostezka, 
což zastupitelé schválili (11 pro, 2 proti, 2 se 
zdrželi), parkoviště u paneláků, což zastupitelé 
schválili (14 pro, 1 se zdržel) a revitalizace 
Vitonína, což zastupitelé neschválili (6 pro, 7 
proti, 2 se zdrželi). Následně se hlasovalo o 
celém rozpočtu, který byl jednomyslně schválen.

Kanalizace a ČOV Bludov
Tento bod byl projednán přednostně hned 
po přestávce. Uvedl ho starosta a sdělil, že 
zastupitelé dostali dva materiály vysvětlující 
tuto problematiku. Pak vyzval přítomného 
Ing. Vepřka, představitel VHZ a.s. Šumperk, 
aby sdělil aktuální informace ke společnému 
projektu, který  bude financovat EU. Ing. Vepřek 
podrobně vysvětlil, v jaké fázi se příprava 
společného projektu nachází a jaký bude další 
postup. Projekt se nazývá „Zlepšení kvality 
vod horního povodí řeky Moravy“ a jsou v něm 
zapojeny 3 aglomerace - Staré Město, Šumperk 
a Bludov. Projekt byl zapracován do krajského 
programu a schválila ho i komise ministerstva. 
Nyní se zpracovává žádost do Bruselu a do 
konce dubna by se měla podat prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí (SFŽP). 
Z toho důvodu nelze připustit, aby obec 
Bludov byla v projektu zapojena a ještě šla 
svou vlastní cestou, jak to dělala dosud. V této 
chvíli je zapotřebí učinit jasné rozhodnutí – buď 
vlastní cesta přes SFŽP, nebo společná cesta 
přes fondy EU. VHZ by ve druhém případě  
okamžitě odkoupila projektovou dokumentaci.
 V dlouhé, zhruba hodinové diskusi padla 
řada dotazů. JUDr. Sedláček zpochybnil, že 
SFŽP bude hradit i tzv. veřejné části přípojek 
(přípojka od hlavního tahu kanalizace na 
hranici soukromého pozemku) – podle jeho 
názoru to není možné. V diskusi dále  mimo 
zastupitelů vystoupil i Ing. Cygrýd, manažer 
firmy Fortex a.s.,  který jako občan z Bludova 
podpořil cestu společného projektu. Ing. 
Janíček ve svém diskusním příspěvku také 
podpořil myšlenku společného projektu 
a samostatnou cestu zavrhl. Dokonce vznesl 
dotaz, zda by nemělo zastupitelstvo „potrestat“ 
starostu za to, že až do nynějška sledoval 
obě cesty, ačkoli to z usnesení z 30. 6. 2003, 
kterým se obec přihlásila ke společnému 
projektu, nevyplývalo. PhDr. Balík jej 
upozornil na to, že starosta jednal naprosto 
v souladu s vědomím zastupitelstva, neboť 
i v červnu 2003 při projednávání tohoto 
usnesení bylo oznámeno, že můžeme sledovat 
obě cesty současně. Zastupitelstvo po dlouhé 

diskusi uložilo radě zrušit žádost o dotaci na 
kanalizaci a ČOV u SFŽP, zrušit veřejnou 
soutěž na zhotovitele této zakázky, uskutečnit 
odprodej projektové dokumentace na ČOV  
kanalizaci  VHZ a.s. za pořizovací cenu,  
a převést územní rozhodnutí a stavební 
povolení na VHZ a.s. a uzavřít s VHZ 
a.s. smlouvu. Pro toto usnesení hlasovalo 
11 zastupitelů (1 proti, 3 se zdrželi). 

Podpůrné programy, půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení
Místostarosta okomentoval předložené 
materiály, k nimž PhDr. Balík přednesl 
dva zpřesňující návrhy tak, jak vzešly 
z komise školské, kulturní, mládeže a 
sportu. Zastupitelstvo poté jednomyslně 
schválilo znění podpůrných programů 
s oběma doplňujícími návrhy, a vyhlásilo 
výběrové řízení na získání podpory.
 Dále zastupitelstvo jednomyslně schválilo
vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí 
půjček z Fondu rozvoje bydlení v totožné 
podobě jako v minulých letech.

Majetkoprávní záležitosti
žádost manželů Kubíkových o odprodej části 
pozemku
Vladimír Kubík požádal o odkoupení části 
pozemku přiléhající k jeho rodinnému domu 
č.p. 254 o výměře 112 m2. Rada doporučila 
odprodat pozemek za cenu 50,-Kč/m2. Na 
pozemku již stojí garáž manželů Kubíkových. 
Z krátké diskuse, kdy se JUDr. Sedláček 
stavěl proti odprodeji, případně požadoval, 
aby byl pozemek odprodán s omezením 
nemožnosti výstavby např. druhé garáže, 
však nevzešel protinávrh, a tak zastupitelstvo 
13 hlasy (2 se zdrželi) odprodej schválilo.

stanovení podmínek pro prodej stavebních 
pozemků p.č.798/1 a 798/2
Renata Brokešová a Vladislav Paťal žádali 
obec o sdělení podmínek koupě pozemků p.č. 
798/1 a p.č. 798/2  (část tzv. Paťalovy zahrady). 
Důležitá je skutečnost, že v jednom pozemku 
je veden trativod od Brokešova domu. Rada 
navrhuje, aby v případě odprodeje pozemku 
jiné osobě (ne tedy p. Brokešové a p. Paťalovi) 
byla záležitost trativodu řešena zřízením 
věcného břemene s tím, že existence trativodu 
bude mít pravděpodobně vliv na stanovení 
kupní ceny za tento pozemek. V diskusi 
vystoupil JUDr. Sedláček,  který kritizoval 
práci vedoucího odboru výstavby Jana 
Fouska, neboť ten si nezjistil, zda je trativod 
zapsaný, ale věcné břemeno za obec přislíbil. 
Domnívá se, že tento bod není řádně připraven. 
Zastupitelstvo poté 13 hlasy (2 se zdrželi) 
uložilo předložit na své příští zasedání řádné 
podklady a variantní řešení týkající se trativodu.

Různé
zrušení vyhlášky č. 2/2000
Starosta uvedl, že ministerstvo vnitra 
provedlo kontrolu obecně závazných vyhlášek 
obce a doporučilo zrušit  OZV č. 2/2000  
o požadavcích pro umisťování a výstavbu 
reklamních, informačních a propagačních 
zařízení na území obce Bludov. K tomuto 
problému se rozvinula krátká diskuse, kdy 
JUDr. Sedláček vysvětlil historický vznik 

vyhlášky, kdy se dle něj jednalo o tzv. 
Lex Sadil, kdy obec reagovala na umístění 
velkých plakátovacích ploch v blízkosti 
zámku. zazněla připomínka, že několik 
vlastníků domů na ulici Lázeňské má nabídku 
umístit reklamu na své fasády, s čímž 
někteří zastupitelé nesouhlasili. PhDr. Balík 
se ovšem vyslovil pro zrušení celé vyhlášky, 
nikoli její části, kdy se domnívá, že by 
vlastníkům nemovitostí nemělo být bráněno 
ve svobodném nakládání se svým majetkem 
- ať si na fasádu či pozemek umístí, co 
chtějí, pokud s tím neomezí ostatní občany. 
Ing. Janíček připomněl, že plakáty u zámku 
také plní funkci odhlučnění zahrady a snížení 
prašnosti v ní. Z diskuse vyplynul závěr, 
že bude nejvhodnější odložit  rozhodnutí 
na příští zasedání a zároveň připravit 
nový návrh ve smyslu stavebního řádu. 
Toto usnesení bylo jednomyslně přijato.

Volba předsedy finančního výboru
Po odstoupení Ing. Balhara z funkce 
předsedy finančního výboru navrhuje rada, 
aby se předsedou finančního výboru stal pan 
Ing. Jan Basler. Zastupitelstvo následně 
Ing. Baslera s okamžitou platností 14 hlasy 
(1 se zdržel) zvolilo předsedou finančního 
výboru.

stanovení odměny místostarostovi a členům 
finančního a kontrolního výboru
Rada navrhla, aby místostarostovi byla 
s účinností od 1. 1. 2004 stanovena 
odměna ve stejném poměru, jako ostatním 
neuvolněným členům zastupitelstva, tj. 
ve výši 85 % odměny stanovené Přílohou 
č. 1 k vyhlášce č. 37/2003 Sb. Zastupitelstvo 
to 13 hlasy schválilo (2 se zdrželi).  
 Starosta dále uvedl, že s  ohledem na 
skutečnost, že v roce 2003 byla opomenuta 
výplata odměn členům obou výborů, navrhuje 
rada, aby členům finančního výboru byla 
vyplacena odměna v celkové výši 5 000 
Kč a členům kontrolního výboru ve výši 
4000 Kč, což zastupitelstvo jednomyslně
schválilo.

zmocnění rady obce k provádění rozpočtových 
změn
Starosta uvedl, že vzhledem  k tomu, že  
během roku je třeba z důvodu dodržování 
platných zákonných norem provádět  časté 
„technické“ opravy rozpočtu, předkládá se 
zastupitelstvu návrh, aby zmocnila radu k 
provádění některých rozpočtových změn, aby 
se tak zvýšila pružnost práce s rozpočtem. 
Jedná se o rozpočtové změny, které  jsou 
vyvolány v důsledku přidělení účelových 
dotací jak na straně příjmů, tak výdajů, 
rozpočtových změn, které vzniknou v důsledku 
mimořádných příjmů a jsou vyrovnávány 
použitím zůstatku na účtu z minulého roku 
a dále tzv. formální změny. Zastupitelstvo 
k těmto úkonům radu jednomyslně zmocnilo.

V závěrečné diskusi D. Horáček požádal, aby 
byla Janu Fouskovi dána výtka za neúčast na 
zasedání zastupitelstva. Starosta přislíbil, že 
tak učiní.

PhDr. Stanislav Balík
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Pá    2. 4.  14.00 Setkání klubů důchodců v KD

So    3. 4.    6.30 Zájezd do Prahy „Bídníci“

  16.00 Výroční schůze zahrádkáři

St     7. 4.  17.00 Koncert KPH – zámek

So  10. 4.  18.00 Hledá se tenor- divadelní představení

So  17. 4.    5.00 Zájezd Český Těšín

Ne  18. 4.  14.00 Kouzelnej mlejn - pohádka

Pá  23. 4.  16.00 Dětská diskotéka

So  24. 4.    6.00  Zájezd do Klodzka

Ne  25. 4.    8.00 Zájezd na Floru Olomouc

Po  26. 4.   10.00  Trojlístek pohádek pro ZŠ a MŠ

Pá  30. 4.  16.30 Setkání čarodějnic – Vlčí důl

Pozvánka na duben 2004

Vzpomínka Jubilanti

KULTURNÍ OKÉNKO

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V dubnu 2004 oslaví:

Svršek Alois Stará 86 70

Jánětová Jiřina Husova 463 75

Hrochová Jiřina  Jana Žižky 503 75  

Plod Miroslav  Jana Žižky 516 75

Hrochová Ludmila Tř. A. Kašpara 362 80

Janíček Zdenek  Lázeňská 379 80

Stančíková Božena  Lázeňská 328 80

Filip Jaroslav Lázeňská 359 81

Kozáková Františka Nová Dědina 8 81

Směšný Josef     Jana Žižky 258 84

Březinová Božena Řed. Fr. Léhara 36 85

Štodtová Františka   Lázeňská 319 90

Kordasová Elfrída  Lázeňská 735 92

Dne 11. dubna 2004 vzpomínáme 10. výročí úmrtí 
naší milované manželky, maminky a babičky, paní 

Emílie Elgnerové
S láskou vzpomínají manžel Zdeněk a dcery 
Hana a Zdeňka s rodinami.

Dne 21. května 2004 by se dožila naše drahá
maminka a babička, paní

Růžena Šimková
80 let.
V únoru tohoto roku uplynulo již 7 let, co
nás navždy opustila.
S úctou vzpomíná manžel a synové s rodinami.

“Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.”

Hvězdy Ti nesvítí, slunce Ti nehřeje, už se k nám nevrátíš, 
už není naděje.
Dne 3. dubna vzpomeneme 4. výročí úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka, pana

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

Výstava Můj koníček IV. bude otevřena ještě do pátku 9. 4. 2004  
/v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 hod/.

Kulturní dům nabízí volná místa na 
zájezdy:

Flora Olomouc neděle 24. 4., 100,- Kč 
 odjezd v 8.00 hod.

Český Těšín sobota 17. 4., 210,- Kč
 odjezd v 5.00 hod.

Klodzko sobota 24. 4. a úterý 18. 5., 120,- Kč
 odjezd v 6.00 hod. 

Kulturní dům Bludov 
vás zve na

divadelní představení 
pro celou rodinu

Kouzelnej mlejn
aneb Co se mele pod peřinou

Na motivy lidových písní, pověstí H. Lisické a V. Čtvrtka a podle pověsti 
Z. Šmída “O nevděčné mlynářce” napsala Ivana Faitlová.

v neděli 18. dubna 2004 ve 14.00 hodin
Vystoupí Divadlo Střípek z Plzně

Režie: Ivana Feitlová
Hrají: M. Lerch, M. Hartmannová, D. Feiferlíková, D. Mládová,
F. Kaska, P. Mlád, M. Hartmann, I. Matějovicová, I. Faitlová.

- vstupné 20,- Kč -
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Houslový recitál 

- vstupné 30,- Kč -

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Hrají:
Čeněk Pavlík – housle
Eva Šilarová - klavír

Středa 7. dubna 2004 v 17.00 hodin
 Zámek Bludov

Program:
Thomaso Vitali, Ludwig van Beethoven, 

Bohuslav Martinů, Antonio Bazzini

Divadelní ochotnický soubor
BLUD V TYÁTRU vás zve na 

reprízu veselohry H. Haneka

Hledá se tenor
Sobota 10. dubna 2004
v 18.00 hodin
Kulturní dům Bludov 

- vstupné dobrovolné -

Režie J. Vohralíková
Hudební doprovod 
Junior JAZZ Band z Velkých Losin

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc 

na premiéru
opery Antonína Dvořáka

RUSALKA
V pátek 18. června 2004

Vedle Smetanovy Prodané nevěsty se stala také Dvořákova Rusalka českou 
národní operou. V Rusalce nalezl Dvořák básnicky vyslovené to, co celý život 
cítil - obdiv k přírodě jako dílu božímu, dílu nejvyšší dokonalosti. Tragédie pokusu 
o prolnutí dvou od věků nespojitelných světů - světa přírody a světa lidí - je patrná
od prvních tónů. Dvořák protknul celou operu výsostným pochopením a láskou, a to jak 
k Rusalce, odsouzené k bolestnému odříkání, tak k otcovsky starostlivému vodníkovi 
i k napovrchu drsně, ale s Rusalkou dobře smýšlející Ježibabě. Se stejným pochopením 
vystihl i city lidských postav, tajuplný neklid a mladistvý žár princova nitra i vzněcující 
vášeň cizí kněžny. Bylo by velkou chybou pokládat toto dílo pouze za pohádku.
Je to překrásná hudební báseň o velké lásce a nenaplněné touze.

®
Odjezd od KD Bludov v 17.30 hodin.

Cena včetně vstupenky 
a cesty  250,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov
Vlčí důl Bludov

 Divadelní soubor Blud v tyátru

Vás zvou na

Mezinárodní
slet čarodějnic

v areálu Vlčího dolu
 s alchymistou Caligierim a jeho pomocnicemi, 

programem pro děti, hudbou, občerstvením,
 velkým táborákem a tombolou

Pátek 30. dubna 2004 v 16.30 hodin

Od 18.00 hodin zábava pro dospělé
-vstupné dobrovolné-

§
ý

Kulturní dům Bludov
pořádá v sobotu 29. května 2004

zájezd do Koutů nad Desnou 
a Velkých Losin

Prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
Návštěva ruční papírny

Odjezd 8.15 hod. od KD 
Cena 140.- Kč. Přihlášky v KD

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

Macocha a plavba Punkevní jeskyní 
Zoologická zahrada Olomouc

Sobota 8. května 2004    
odjezd v 7.00 hod. od kulturního domu 

Cena /cesta, vstupné do ZOO, vstupné do jeskyně s plavbou/:

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.
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

 „Unaven lidmi a prací, rád se na čas utíkám do stínu 
těch velikánů, kteří mě prchajícímu před společností jsou 
nejmilejšími společníky. Oni jsou minulost a přece jdou 
s časem.“                                Alois Jirásek

 Památný strom je strom mimořádně významný z hlediska
druhového, estetického, genetického, kulturního nebo 
historického. V Olomouckém kraji je v současné době vyhlášeno
celkem 194 památných stromů a jejich skupin, z toho
v šumperském okrese jich roste 69. Deset z nich se nachází
právě v Bludově.

Patří mezi ně:
 Dvě lípy velkolisté /300 a 350 let/, buk lesní /300 let/
 a dva duby letní /300 a 400 let/ v zámeckém parku 
 

 Dub letní /300 let/ a javor babyka /200 let/ u kostela 
 Dva duby letní v Gryngleti /300 let/
 

 Lípa malolistá /600 let/ před zámkem u křižovatky 

Z nich  největší výšky dosahuje buk lesní v zámeckém parku 
- 35 metrů a dub letní v Gryngleti, zvaný Dub v Gryngleti II. 
- 34 metrů.  Pokud jde o stáří jednotlivých stromů lze téměř
přesně určit věk dubu letního a javoru babyky u kostela. 
Byly zasazeny pravděpodobně v roce 1838 současně s vybu-
dováním hrobky.  Rostla zde ještě lípa velkolistá, která však 
v roce 1993 spadla a téhož roku zde byla vysazena lípa nová.
Javor babyka je unikátní tím, že je jediným památným
stromem svého druhu v Olomouckém kraji.
 Naším nejznámějším  stromem je lípa u křižovatky před
zámkem zvaná Zámecká lípa. Zámecká lípa  má 27 metrů 
a dosahuje největšího obvodu z našich památných stromů,
a to 735 cm. Stáří lípy se pohybuje pravděpodobně mezi 
600 a 700 lety.
 V VI. díle  knihy Chráněná území ČR - Olomoucko, 
kterou vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v r. 2003, 
je uváděno stáří  této lípy „pouhých“ 300 let. Jedna
z autorek, RNDr. Irena Vágnerová, vychází ve svém odhadu 
stáří z fyzického stavu stromu, zjištěného při ošetřování lípy. 
Uvnitř stromu je dutina /dříve vyplněna betonem, který je dnes 
už sice odstraněn, ale tento nevhodný zásah se podepsal na 
kvalitě stromu/ a  podle stavu a  charakteru dutiny doktorka
Vágnerová usuzuje, že se možná jedná o srůst několika
menších kmenů, které splynuly. Pokud v historických
pramenech nenalezneme zmínku o době vysazení 
stromu, jak tomu je např. u stromů u kostela, pak je velmi
nesnadné jejich stáří přesně určit. Soudí se tedy 
z obvodu kmene, ale to v případě srůstu několika
kmenů nelze. Také přírůstek obvodu u stromů starších než
400 let bývá už velmi malý. Skutečné stáří by se 
pravděpodobně dalo zjistit pouze navrtáním stromů, ale ani
to by nebylo přesné, protože část stromu v dutině již zetlela.
  Lípa je pod stálým dozorem Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR se sídlem v Olomouci /pobočka Ministerstva 
životního prostředí/ a je o ni pravidelně pečováno.
V posledních 30 letech prošla  dvěma opravami. V 
roce 1985 svaz ochrany přírody umístil na lípu kovové
vazby do koruny, které byly v  roce 1999 nahrazeny
vhodnější úpravou. V tomto roce byla částkou 30.000.- Kč
/stoprocentní státní dotace/ lípa ošetřena - odstraněno

Památné stromy

Květen 2003

Fotografie zachycují Zámeckou lípu v průběhu jednoho roku.

Říjen 2003

Únor 2003

 
staré jištění, suché a nevhodné větvě a instalována vazba 
nová.
 Ať už se přikláníme v určení stáří lípy ke kterémukoliv
názoru, v každém případě se jedná o zcela výjimečný strom, 
který k Bludovu a zámku neodmyslitelně patří. Výjimečný
a unikátní svým vzrůstem, mohutností, vznešeností  a  krásou.
  Můžeme být právem hrdi, že takový unikát roste právě
u nás a měli bychom  si ho považovat a chránit, aby zůstal
zachován i pro všechny budoucí generace. 

Mgr. Jarmila Divišová
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Vzpomínáme Budování chodníku od obchodního domu k panelákům v sedmdesátých letech minulého století.

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

K  ČETBĚ  NOVÝCH  KNIH  ZVE  MÍSTNÍ  KNIHOVNA:
MÍSTOPIS ČESKÉHO AMATĚRSKÉHO 
DIVADLA - 2.díl 
/V. ŠRÁMKOVÁ, J. VALENTA/

V INDII /P. JAZAIRIOVÁ/ 
románově zpracovaný cestopis, poutavé čtení,
fotografie.

OKAMŽIKY RADOSTI /JAN ŠPÁTA/ 
rozhovor s klasikem českého dokumentárního 
filmu.

KMOTR Z KREMLU  BORIS BEREZOVSKIJ 
/PAVEL CHLEBNIKOV/ 
kniha bude cenným poučením pro každého,
kdo se chce z věrohodného pramene dozvědět,
co se to v tom Rusku vlastně stalo. Čtenář 
se nejen dozví podrobnosti o závratné 
podnikatelské kariéře a nečistých praktikách 
hlavního hrdiny, ale také získá přehled o 
společenském a zejména hospodářském dění
v Rusku po pádu komunismu.

AZTÉCKÁ PERLA  /COLIN FALCONER/ 
triumfální a rozporuplný život mexické 
dívky představuje jednu z nejpůsobivějších 
mexických legend, která přetrvala věky.

TAKOVÁ NEVINNÁ LEŽ 
/CAROLE MATTHEWSOVÁ/ 
humorný příběh o pokušení, mladém milenci
a nevinné lži...., která zapříčiní rozvrat
manželství....

 …Po osvobození byla znovu oživena 
snaha z doby před okupací, postaviti novou, 
moderní budovu pro měšťanskou školu…
Původní plán z r. 1937 postaviti novou 
budovu na farském poli u silnice k Bohutínu 
byl vystřídán plánem na postavení budovy 
v zámeckém parku…Plán tento však nebyl 
uskutečněn. Obec Chromeč a Vyšehoří se 
vyslovily proti provedení stavby z obavy 
z vysokého zvýšení obecních přirážek k 
daním. V obou školách nastal přechodný 
pokles žactva, způsobený tím, že se hodně 
rodin bohatých na děti odstěhovalo do 
bývalých německých obcí a také tím, že 
se rodilo pouze jedno nebo dvě děti oproti 
dřívějšímu počtu v předchozích generacích.
 …Pro žáky vystupující po dokonané 
povinnosti školní ze školy, bylo zavedeno 
poradnictví pro volbu povolání, řízené 
pracovním úřadem v Šumperku… Instalace 
ústředního topení ve škole byla dokončena 
koncem r. 1947, takže školní místnosti 
a byt ředitele školy bylo možno začátkem 
r. 1948 vytápěti ústředním topením. 
Zařizovací náklad obnášel 500.000.- Kč,
počítaje v to i rozšíření školního vodovodu
na chodby 1. a 2. poschodí.
 …Stanice plemeníků pro chovatele 

Z bludovských kronik hovězího a vepřového dobytka a koz byla 
vybudována v r. 1947 míst. nár. výborem 
v bývalé konírně Dolního dvora nákladem 
350.000.- Kč krytým státními subvencemi.
 …MNV nespouštěl se zřetele starý 
projekt postaviti silnici od horního konce
Bludova do Radomilova. ..Žádosti však
nebylo vyhověno. Stavba silnice nebyla
pojata později ani do pětiletého plánu
budovatelského.
 …V roce 1947 byl počet domovních
čísel 598, obyvatel 2397.
 …25. května 1948 byl ustaven MAV 
národní fronty, který měl zprvu za úkol 
zajistiti dobyté vítězství pracujících po 
únorových událostech. …Jeho jednání 
bylo tajné, schůze konal pravidelně každý 
týden…Výbor provedl očistu veřejného 
života v Bludově a bděl nad tím, aby 
se na různá pracovní místa, hlavně na 
místa vedoucí, nedostaly živly reakční…
 …Vedoucí politickou stranou v obci se 
stává Komunistická strana Československa. 
Polit. strana soc. - demokratická splynula 
se stranou komunistickou. Strana lidová 
a nár. - sociální po únoru v Bludově 
zanikly… MAV provedl očistu v MNV a 
radě MNV, ve Spořitelně a záložně, výboru 
Sokola a místního hasičského sboru…Byla 
provedena výměna na vedoucích místech 

na škole národní a střední… Po zatčení 
faráře P. Oldř. Koutného byl i farní úřad 
obsazen farářem zavrhujícím reakční 
politiku.. Později byl úředně rozpuštěn 
Katolický čtenářsko - zábavní spolek 
Svatopluk. Těl. Jednota Orel zanikla již při 
sjednocení tělesné výchovy v republice… 
 …Schůze pléna MNV konaly se 
zpravidla v sále Národního domu, zvána
k nim vždycky široká veřejnost a tak
s nimi spojovány tzv. hovory s občanstvem.
…Zpravidla všechny schůze MNV začínaly 
tzv. kulturní vložkou, tj. krátkým proslovem, 
recitacemi, zpěvy českými a ruskými. 
Tyto kulturní vložky obstarávali obyčejně 
učitelé střední školy se svými žáky.
 …Pro udržení stálého styku 
předsednictva MNV s občanstvem byli 
dle vládního nařízení z r. 1950 vybráni 
ze všech částí obce tzv. Důvěrníci lidové 
správy. V Bludově je jich celkem 10, 
jsou to většinou ženy. Konají pravidelné, 
dosti časté schůze na nichž podávají 
předsednictvu MNV žádané informace 
a přednášejí přání občanů svého úseku.
 …Koncem roku 1950 byla svolána 
plenární schůze MNV s přizváním nejširší 
veřejnosti za tím účelem, aby občanstvo 
bylo poučeno o průběhu vyšetřování 
církevních římskokatol. hodnostářů před 
soudem v Praze v uplynulých dnech… 
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POSLEDNÍ PÁN PRSTENŮ /KIRIL YESKOV/  
je to příběh z druhé strany aneb i takle se to 
mohlo stát......

ZLATÁ KLEC  /J.COX/ 
román o lásce, utrpení, životě. Dokáží hrdinové 
i navzdory ranám osudu najít vytoužené štěstí?

VNITŘNÍ DRÁHA  /J .FRANCOME/ 
detektivní román z dostihového prostředí.

VÁŽNÁ TAJEMSTVÍ  /KATHY REICHSOVÁ/ 
pomůže pátrání po dvacet let staré hrůzné
události v guatemalské vesnici ?

TOULKY MINULOSTÍ SVĚTA 
- byzantská říše, křížové výpravy, počátky 
Evropy a evropský středověk....

CHVÁLA ZRALÝCH ŽEN /STEPHEN VIZINCZEY/ 
autor popisuje zrání mladého chlapce, román
se stal klasikou jemně erotického žánru
a byl přeložen do mnoha jazyků.

ZTRACENÉ SVĚTLO  /MICHAEL CONNELLY/ 
- detektivní román - pátrání soukromého 
detektiva po zapomenuté vraždě. 

MAIGRET  /GEORGES SIMENON/ 
- detektivka - Maigretova gangsterská partie,
Maigret a bláznivá stařenka.

JEN JEDNOU MLADÁ  /IVANKA DEVÁTÁ/ 
mladá herečka právě ukončila divadelní 
fakultu a nastoupila do svého prvního 
angažmá. Má dobře proříznutou pusu a hlavu 
plnou ideálů. A když ji zahrne svou pozorností 
slavný herec, bezhlavě se do něho zamiluje...

SKLEPY - MICHAEL BALÍK 
opravy a rekonstrukce, typy a dispozice, vady 
a poruchy, sanační opatření.

JAK ZMODERNIZOVAT KOUPELNU 
/JAN TŮMA/ - edice profi § hobby.

MODERNÍ KUCHYNĚ  /ALENA ŘEZNÍČKOVÁ/ 
- trendy v zařizování, použité materiály,
 spotřebiče.

MÁME DOMA PRVŇÁČKA 
/JARMILA KLÉGROVÁ/ 
těšíme se do školy a jdeme k zápisu, jdeme
poprvé do školy, problémové děti, domácí
příprava, volný čas.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MALUJEME NA KAMENY 
/JULIA NIEPMANNOVÁ/ 
materiály a technika, barvení a patinování,
galerie kamenů.

OCEÁN  /MARTYN BRAMWELL/  
musíme chránit svět, v němž žijeme, pro sebe 
i pro budoucí generace - současné problémy
vysvětlují znalci životního prostředí.

HURIKÁNY A TORNÁDA  /JACK CHALLONER/
poznejte extrémní fenomény počasí v přírodě 
- od mohutných lavin k ničivým smrštím.

ČESKÉ ŽENY  /ALENA WAGNEROVÁ/ 
touto knihou se upozorňuje na nemalý podíl 
žen při vytváření české společnosti a kultury.

CESTA ZA TAJEMNÝ HVOZD 
/PAUL STEWART/ 
je první kniha z Kronik Světa kraje,napsaných 
v nejlepší tradici žánru fantasy. Snítkovy 
příběhy slaví úspěch u malých i velkých 
čtenářů po celém světě a potěší všechny, kdo 
si oblíbili Pána prstenů či Harryho Pottera.

ČARODĚJOVÉ  /TIM DEDOPULOS/ 
putování světem kouzel.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA 
- nádherná kniha pro všechny děti, keré
mají rády zvířata.

OBRÁZKY Z HOR  /ÉMILIE BEAUMONT/ 
bohatě ilustrovaná knížka umožní malému 
čtenáři báječný výlet mezi horské velikány 
všech kontinentů.

STĚHOVÁNÍ DO SEDMÉHO NEBE 
/SABINE BOTHOVÁ/ 
dívčí román - chvíli se vznáší na růžovém 
obláčku, chvíli je smutno k uzoufání....

VESELE S ONDŘEJEM SEKOROU 
/ONDŘEJ SEKORA/ 
výběr z nejúspěšnějších titulů, obrázkové 
příběhy.

POVÍDÁNÍ O SAZINKOVI  /PAVEL TEISINGER/ 
- malý kominíček, kterého děti znají z 
televizních večerníčků, létá z pohádky do 
pohádky a pomáhá, kde je třeba.

HLEDÁ SE NEMO  /WALT  DISNEY/ 
Nemo je malá korálová rybka, která se dostane 
do zajetí jen proto, že neposlechne svého 
tatínka Marlina.....

POJĎ SI HRÁT S KOŤATY  /LJUBA ŠTÍPLOVÁ/ 
tohle není obyčejná knížka, ale knížka plná 
překvapení a nápadů. Jiné knížky můžete jen 
číst, ale s touhle si můžete i hrát. Najdete 
v ní třeba hádanky, hračky a hrát si můžete 
dokonce i se slovíčky.

UČÍME SE S MÉĎOU PRVNÍ SLŮVKA 
- 4 DÍLY - JARO S MÉĎOU, LÉTO S 
MÉĎOU, PODZIM S MÉĎOU, ZIMA S 
MÉĎOU  -  leporela.

                                knihovna Bludov

Do místní knihovny knihovny docházejí
výměnné soubory knih - cirkulace
z jiných knihoven, které zde zůstávají 
pro čtenáře celý rok. Důležité je tedy
jejich rychlé přečtení a vrácení.

Tento soubor zde bude do března 
2005. Jedná se o 10 svazků:

ÚŽASNÁ ŽENA  /VERA COWIE/
hrdinkou románu je Harriet, workholička,
která slaví velké úspěchy - ale za jakou cenu? 
A přece se jednoho dne vše změní.......

ČERNÝ MARKÝZ  /JO BEVERLEY/ 
román o intrikách  v paláci krále Jiřího 
z 18. století.

CESTY KNÍŽECÍ  /PAVEL HEJCMAN/  
tento román čerpá z nejstarších dějin 
i archeologických nálezů z doby 
Velkomoravské říše. Hlavní historické 
dějové pásmo je vyváženo výraznými 

vedlejšími ději, jimž autorova umělecká 
invence dodává kouzlo dávné, jasem 
i stínem obklopené tisícileté pověsti.

ŠPANĚLSKÁ RULETA  /C.C.BERGIUS/ 
je založena na zaručeně historických 
skutečnostech a uvádí čtenáře do centra 
státních intrik, jejichž hlavními účastníky 
jsou španělský král Filip II., kněžna Eboli 
a Filipův oblíbenec Antonio.

BÍLÝ PAVOUK   /HEINRICH HARRER/ 
dobývání stěny smrti. Fascinující příběh o 
horolezcích, severní stěně Eigeru, o lidské 
vůli, odvaze a touze po dobrodružství.

MADELEINE   /MADELEINE ALBRICHTOVÁ/  
příběh nejvýše postavené ženy v historii 
Spojených států, která se narodila v 
Čechách.

MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ  
/JAN PROCHÁZKA/  
možná tenhle zvláštní příběh mikulášského 

večera znáte ze stejnojmenného televizního 
filmu Karla Kachyni. Dvanáctiletý hrdina  
tento večer prožívá v nemocnici. Zde se 
nečekaně rozvine malé drama, v jehož 
průběhu se ukáže, kolik citlivosti kdo
v sobě nosí.

ZAMILOVANÝ POŠMISTR 
/CARRIE BROVNOVÁ/ 
následují hrdinové knihy hlas srdce, najdou 
odvahu odhodit ostych?

VRAH, KTERÝ NESNÁŠEL KREV 
/JAROSLAV MATĚJKA/ 
příběhy devíti vražd, které jsou popsány 
v této knize, se skutečně staly.

CD - ROM - EINSTEIN JUNIOR 
Zábavná čeština v Zoo, Diktáty s piráty,
Kdo to ví - sport - půjčuje se jen v knihovně.

knihovna Bludov

VÝMĚNNÉ SOUBORY KNIH
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Ředitelství mateřské školy
v Bludově
 vyhlašuje zápis na školní rok 2005. 
Zápis se bude konat v úterý a středu 
6. 4. a 7. 4. od 10 - 15 hodin. Zveme rodiče 
s dětmi, které ještě nezačaly mateřskou 
školu navštěvovat, nebo docházku přerušily. 

 Zároveň v tyto dny budou tradičně 
otevřené dveře pro všechny občany Bludova.

Co máme v tomto školním roce za sebou 
a před sebou ?

- Vyráběli jsme strašidýlka z dýní 
 s pomocí rodičů.

- Byl u nás mikuláš a vánoční nadílka.
- Vánoční zdobení s rodiči se nám také 
 povedlo.
- Navštívili jsme s předškolními dětmi 
 výukové ekologické programy 
 a keramickou dílnu ve vile Doris 
 v Šumperku.
- Předškolní děti absolvovaly 10 lekcí 
 plaveckého výcviku.
- Několikrát nás navštívili herci 
 s pohádkami a čaroval i kouzelník.

- Všichni i s rodiči a prarodiči sbíráme 
 suchou pomerančovou kůru. 
- V tomto roce jsme zavedli úterní 
 odpoledne pro maminky s dětmi 
 na mateřské dovolené. 

A na co se těšíme ?

- Na výstavu na téma co vyrábíme doma 
 za dlouhých zimních večerů.
- Vyneseme Moranu a přivítáme jaro.
- Na přednášku s dětským lékařem 
 MUDr. Mohylou.
- Na Velikonoční malování vajíček 
 s rodiči.
- Bude i tradiční oslava Den země prací 
 na školní zahradě.
- Plánujeme putování okolo Bludova. 
- A potom už den květů, svátek dětí, 
 návštěva školy a hlavně rozloučení 
 se školáky indiánským dnem i nocí.

Marie Tichá
ředitelka mateřské školy

       V sobotu 13. března 2004 se konal každoroční turnaj ve stolním tenisu pořádaný
Pionýrskou skupinou Bludov a ve spolupráci s oddílem stolního tenisu. Toho letošního se zúčastnilo 28 dětí z Bludova,
Šumperka a Velkých Losin. V mladších kategoriích se hrálo systémem každý s každým. Ve starších kategoriích byly vytvořeny
2 skupiny, vítězové těchto skupin hráli o první místo, druzí ve skupinách pak bojovali o místo třetí.

I. kategorie:  1. Michaela Brokešová
  2. Veronika Balharová
  3. Tereza Dostálová

II. kategorie:  1. Ondřej Chmelař
  2. Tomáš David
  3. Josef Kotrlý

III. kategorie: 1. Tereza Brokešová
  2. Markéta Balharová
  3. Kateřina Hlásná

IV. kategorie: 1. Martin Horák
  2. Tomáš Vysoudil
  3. Michal Závodný

Děkujeme za pomoc při organizaci tohoto turnaje Lence Závodné, Lence Horákové, Zdeňkovi Andrlemu a Martinu Schauerovi.
                                   Lucie Štodtová

Turnaj ve stolním tenisu

RŮZNÉ

 Dne 20. února 2004 uspořádalo skautské 
středisko Františka Pecháčka Bludov 
přednášku vedoucího oddělení dokumentace 
Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu PhDr. Jana Kalouse na téma 
Církevní politika KSČ v letech 1945 – 1960.
Přednáška se uskutečnila v Kulturním domě
v rámci připomenutí si smutného výročí
„Vítězného února“ 1948. 

 PhDr. Jan Kalous se snažil zevrubně 
popsat vývoj postavení církví a náboženských 
společností od konce druhé světové války, 
přes nejtužší fáze komunistické totality až do 
jakéhosi „oteplení“ na začátku šedesátých let. 
Vzpomněl na významné zapojení katolických 
duchovních do druhého odboje (i oba bludovští 
kněží P. Karel Dřímal a P. Oldřich Koutný 
byli v odboji zapojeni, za což byli umístěni 
do Malé pevnosti v Terezíně). Ve stručnosti 
popsal vývoj v období tzv. Třetí republiky 
(1945-1948). Hlavní část jeho vystoupení 
se soustředila na začátek let padesátých: 
hovořil o přerušení jednání katolické církve
s vládou, pokusu ustavit národní - od Vatikánu
odtrženou - národní církev, o bartolomějské 
noci mužských klášterů (která se také 
týkala několika bludovských rodáků), o tzv.

číhošťském zázraku, na jehož základě 
byl umučen P. Josef Toufar, o událostech 
v Babicích, za něž komunisté oběsili 
tři nevinné kněze, o utrpení řady kněží 
i laiků… Při líčení některých momentů – např.
mučení P. Toufara – se šlo jen velmi těžko
ubránit slzám. Po skončení přednášky 
proběhla krátká diskuse, v níž jeden přítomný 
občan vyslovil ostrý nesouhlas s matením 
národa prostřednictvím vysílání seriálu 
Třicet případů majora Zemana. Další občan 
se dotázal, zda přednášející náhodou nemá 
s sebou nedávno vydaný oficiální seznam 
agentů (udavačů) Státní bezpečnosti, na 
jehož základě se můžeme leccos zajímavého 
dozvědět.

 Hojně navštívená přednáška skončila 
po hodině a půl, přičemž vůdce skautského 
střediska přislíbil, že se skauti i v dalších 
letech v této době budou snažit podobné 
akce organizovat tak, aby zločiny a hrůzy 
komunismu nebyly tak snadno zapomenuty.

Stanislav Balík – Ježek     
vůdce střediska

O komunismu v předvečer „Vítězného února“
Internet 

pro všechny

Místní informační středisko 
v Kulturním domě Budov nabízí 
všem zájemcům možnost využití 

hodin pro veřejnost pro práci 
s internetem.  

 

Mohou přijít i ti, kteří nemají 
s internetem žádné zkušenosti 

a měli by zájem se naučit 
s internetem pracovat. 

Poradíme vám, jak na to.
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nás zavede na venkovské šlechtické sídlo na slavnosti vítání 
jara. Říkadla, tradice, písničky, tanec, folklórní zvyky velikonoc 
a lidová řemesla : hrnčíř, dráteník, košíkář, pletení pomlázek. 
Můžete si vyzkoušet zdobení kraslic a perníčků a výrobu 
svíček. Po oba dny celodenní kostýmovaný program v sobotu 
9.00 - 19.30hod., v neděli 9.00 - 18.00 hod.

Program : vítání jara a vynášení smrti, velikonoční pásma Mrskačka 
či Na pomlázkové veselici

Představí se : 
 nejžádanější účinkující loňské sezóny kejklíř a žonglér 
 Tomáš Křupala
 folklórní soubor Markovice, divadelní společnost Magnet
 divadelně-šermířská společnost Cordiallo

 šermířské skupiny Lucrezia, Páni z Bludova
 zazní lidové a národní písničky v podání skupiny Rabuša
 premiéru bude mít hudební pohádka O zakleté Haničce
 jako bonus uvidíte módní přehlídku renesančního ošacení 
 a módních doplňků. Budou také představeny hanácké 
 lidové kroje

Mimo tradiční soutěže a dětské hry bude probíhat soutěž O kraslici 
roku a v sobotu na závěr ohňová show a plivači ohně.

Bližší informace na tel. č. 777 205 029
e-mail : sovinec.purkrabi@volny.cz

www.sovinec.cz

POZVÁNKA NA SOVINEC - 10. a 11. 4. NA POMLÁZKOVÉ VESELICI – VELIKONOČNÍ JARMARK

V lázních  Bludov  léčíme bolestivé 
stavy páteře, kloubů, svalů a stavy 
po operacích pohybového ústrojí.

Léčba trvá 3 týdny, procedury hrazené pojišťovnou jsou 
načasovány každý den od pondělí do pátku.

Na tento typ lázeňské péče má nárok každý nad 19 let 
a může ho uplatnit 1 krát za dva roky.

Návrh na příspěvkovou lázeňskou péči doporučuje 
ortoped, neurolog, rehabilitační i praktický lékař.

Využijte příležitosti k této péči i z preventivních důvodů. 
Vaše páteř a klouby si to zaslouží.

Při Vašem pobytu u nás se dozvíte i o dalších 
léčebných metodách jako jsou:

šetrné výplachy tlustého střeva, infrasauna, suché 
uhličité koupele, lymfodrenáže, komplexní diagnostika 

těla přístrojem Oberon.

Informace: 583 301 211
www.lazne-bludov.cz

Šumperský Dům kultury bude patřit ve dnech 6.  - 8. dubna 2004
nové výstavě stavebnictví a vytápění pro oblast Jeseníků
STAVO & TEPLO Jeseníky. 
  Návštěvníkům výstava poskytne zdroj informací, přehled 
výrobků, technologií i služeb souvisejících se stavebnictvím 
a bydlením, možnost porovnání, získání zajímavých slev, 
s kterými  vystavující firmy na výstavu přichází. Najdou 
zde nabídku stavebních materiálů, stavební chemie, izolací, 
plastových i dřevěných dveří a  oken, podlah, výrobků a služeb 
souvisejících s instalacemi vody, plynu a topení, topných  
těles, kotlů, finančních institucí i bytových doplňků a nábytku. 
   Nedílnou součástí výstavy je zajímavý doprovodný program 
zaměřený zejména na oblast vytápění a úspor energie. 
Nenechte si ujít příležitost a navštivte tuto atraktivní 
a inspirativní akci určeno všem, kteří se o bydlení zajímají, 
přemýšlí nebo již realizují rekonstrukci bytu, domu nebo 
přímo stavbu nového RD. Výstavní část i doprovodné
programy nabízejí spoustu zajímavostí pro laiky i odborníky
širokého stavebního oboru. 

V Šumperku se uskuteční 
výstava stavebnictví a vytápění 

 STAVO & TEPLO Jeseníky.
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Bludovská pouť
V letošním roce bude 

bludovská pouť v neděli 25. dubna.
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PRODEJE 
v kulturním domě

duben 2004
Po 5. 4.
Út 6. 4.
Pá 9. 4.
Út a St 13. a 14. 4. 
levný textil – cena za 1 kus 
15.- Kč

Pá 16. 4.
Po 19. 4.
Čt  22. 4.
St 28. 4.
Čt 29. 4.

Brána naděje

zahájil světící  biskup olomoucký Mons.
Josef Hrdlička a svá díla uvedli 
Jindřich Štreit a Antonín Suchan, a to 
za přítomnosti velkého počtu návštěvníků. 
Ti si vedle této výjimečné výstavy mohli 
prohlédnout i ostatní prostory lázní
určené k léčebným procedurám. Výstavu
v lázních můžete obdivovat až do září
letošního  roku.

J.D.

V neděli 21. března byla v bludovských lázních    
zahájena výstava s názvem Brána naděje. 
V rámci ní se představuje: Jindřich Štreit - souborem 
fotografií „San Quentin 1992“, Markéta Luskačová 
- souborem fotografií „První přijímání“ a Antonín 
Suchan - kolekcí soch /dřevo a železo/ 
s názvem „Utrpení“. Vernisáž výstavy 

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 787 02
tel:583 212 705   e-mail: skola@5zs.spk.cz

ve školním roce 2004/2005 opět otevíráme

ROZŠÍŘENÉ VYUČOVÁNÍ 
VÝPOČETNÍ TECHNIKY

ve specializované 6. třídě
- pro letošní žáky 5. ročníku 
  ZŠ šumperského regionu
- kompletní informace na  
  www.5zs.spk.cz
- vyplněné přihlášky zasílejte 
  na adresu školy do 30.4.2004
- písemné přijímací testy se  
  konají 14.5.2004 v 8:00 hod.
- schváleno MŠMT ČR 
  čj. 15998/2000-22

Proč dát dítě do třídy s rozšířeným vyučováním 
výpočetní techniky?

ü dostane se do kolektivu technicky zdatných 
  a cílevědomých spolužáků
ü naučí se dobře ovládat PC
ü získá větší přehled o tom, co ho baví

  ü kvalifikovaněji se rozhodne pro další studium

ZAHRADNICTVÍ  STRAKA
SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT

zeleninovou sadbu

květinovou sadbu 
(od měsíce května)

balkónové květiny

NA OBJEDNÁVKU:
pohřební vazbu         slavnostní vazbu

STRAKA Bohuslav
Plk.K. Hlásného 705
789 61 Bludov

Tel.:  583 238 455
Mobil: 603 786 430

PROVOZNÍ DOBA:

Po  8 - 11.30 ZAVŘENO
Út - Pá   8 - 11.30 14 - 17.30
So  8 - 11.30

Místní informační středisko v Kulturním domě Bludov 
připravuje aktualizované vydání Bludovského telefonního 
seznamu. Základním informačním zdrojem budou zlaté 
stránky, kde jsou uvedeny téměř všechna čísla pevných  
linek v Bludově, ať už se jedná o soukromé stanice nebo 
čísla podnikatelská. Ovšem mnozí z vás pevné linky zrušili 
a používají telefony mobilní. Prosím proto ty, kteří by měli 
zájem svá čísla mobilních telefonů do seznamu uvést, 
aby tuto skutečnost oznámili do konce dubna 2004 
v kulturním domě.
Tel. 583 238 177, 736 609 734,  popř. elektron. poštou: 

kulturni.dum@bludov.cz

Bludovský telefonní seznamBřezen 2004:
NETRADIČNÍ POHLED
NA BLUDOVSKÝ KOSTEL
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 V sobotu 21. února proběhl sedmý 
ročník turnaje Bludov cup v osmičce. Z asi 
dvacítky příchozích se na něj přihlásilo 
14 hráčů. Celý turnaj probíhal, jak je v klubu 
zvykem, v pohodové atmosféře - výjimkou 
byly jen zápasy, v těch si soupeři tradičně 
nic nedarovali. Po velkých bojích, kdy nebyla 
nouze o překvapení, se do semifinálových 
dvojic dostali Petr Vála – Martin Heděnec 
a Tomáš Komenda – Milan Hroch. Vála i 
Komenda své zápasy vyhráli shodně 3:1 a 
postoupili tak do finále. Ve finále, které se 
hrálo na pět vítězných her, se Tomáš velmi 
dobrou hrou brzy dostal do vedení 4:1. Pak 
se mu ale přestalo dařit a Petr Vála srovnal na 

4:4. V závěrečné, rozhodující, hře byla na 
obou hráčích patrná nervozita. Oba měli 
nejméně dvě možnosti zápas ukončit, ale
vědomí, že ten kdo tuto hru vyhraje, 
zvítězí i v celém turnaji, způsobovalo 
velkou nervozitu. Nakonec hraje Tomáš 
perfektní strk přes celý stůl a hru i zápas 
vyhrává. Stal se tak pátým hráčem, který 
turnaj v jeho sedmileté historii vyhrál.

Výsledky (prvních osm):
1 T. Komenda
2 P. Vála
3 M. Heděnec
4 M. Hroch
5 J. Komenda
6 L. Kunert

Fotbalisté z Bludova Vás zvou na mistrovská utkání jarní části soutěže. 
Přehled termínů je uveden v tabulce. 

Za výbor oddílu kopané předseda Lubomír Hroch.

KOLO
den-datum

hodina

MUŽI “A” I. B  
sk. C

KOLO
den-datum

hodina

MUŽI “B” OP 
- II.tř.

KOLO
den-datum

hodina

DOROST I. A KOLO
den-datum

hodina

Starší žáci OP-A

doma venku doma venku doma venku doma venku

14
 So  27.3.  15:00

TJ
SP Loučná

14
 Ne  28.3.  15:00

FK
Hanušovice

14
 So  27.3.  12:45

SK
Loštice

12
 Ne  28.3.  13:00

Ji
Rapotín

15
 So    3.4.  16:00 

Ruda n.Mor. 15
 Ne    4.4.  16:00

Jestřebí 15
 So    3.4.  13:45

FC
Dolany

13
VOLNO

16
 So  10.4.  16:30

PKZ
Vidnava

16
 Ne  11.4.  16:00

TJ
Libina

16
 So  10.4.  16:00

TJ
Libina

14
 Ne  11.4.  14:00

Bratrušov

17
 So  17.4.  16:30

SK
Červenka

17
 Ne  18.4.  16:30

TJ
Postřelmov

17
 So  17.4.  14:15

TJ
Dl.Loučka

15
 Ne  18.4.  14:30

Ruda n.Mor.

18
 So  24.4.  16:30

hřiště
Moravičany

FK
Mohelnice B

18
 So  24.4.  16:30

Nový 
Malín

18
 So  24.4.  14:15

Nový Malín 16
 Ne  25.4.  10:00

Postřelmov

19
 So    1.5.  16:30

TJ
Palonín

19
 Ne    2.5.  16:30

SO
Leština

19
 So    1.5.  14:15

Šternberk 17
 Ne    2.5.  14:30

Štíty

20
 So    8.5.  16:30

SO
Brníčko

20
 So    8.5.  16:30

Bohdíkov 20
So    8:5.  13:00

Supíkovice 18
 So    8.5.  14:30

Bohdíkov

21
 So  15.5.  16:30

TJ
Javorník

21
 Ne  16.5.  16:30

Úsov 21
 Ne  16.5.  14:15

Jindřichov 19
 Ne  16.5.  12:15

Jindřichov

22
 So  22.5.  16:30

TJ
Sudkov

22
 Ne  23.5.  16:30

Podolí 22
 Ne  23.5.  14:00

Štíty 20
 So  22.5.  10:00

Sudkov

23
 So  29.5.  16:30

TJ
Oskava

23
 Ne  30.5.  16:30

Lukavice 23
 So  29.5.  14:15

Zl.Hory 21
 Ne  29.5.  14:30

Staré Město

24
 Ne    6.6.  16:30

hřiště
Brníčko

Zábřeh B 24
 So    5.6.  16:30

Sobotín 24
 So    5.6.  14:15

Běl.-Laštany 22
 So    5.6.  14:30

Sobotín

25
 So  12.6.  16:30

Mikulovice B 25
 Ne  13.6.  16:30

Lesnice 25
 So  12.6.  14:15

Javorník

26
So  19.6.  16:30

Lipová-
Lázně

26
 Ne  20.6.  16:30

Hrabišín 26
 So  19.6.  14:00

Štěpánov

SPORTOVNÍ OZVĚNY

Bludov cup 2004 7 A. Bauerová
8 F. Matějček
Organizátoři turnaje děkují za poskytnutí 
věcných cen sponzorům:
Aktos - okna a dveře, KD Bludov

Vítězové turnaje Bludov cup:
1998 Jan Švesták
1999 Karel Strnad
2000 Jan Švesták
2001 Josef Komenda
2002 Josef Komenda
2003 Petr Vála
2004 Tomáš Komenda

Kompletní pavouk a několik fotek z turnaje 
najdete na: http://sweb.cz/bcbludov

J. Komenda

ROZPIS  -  JARO  2004



Bludovan 3/2004

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Správné znění tajenky z minulého Bludovanu:  …zbraně nenesli tak daleko.

Vylosován byl Ing. Kubíček Jan, který získává tyto procedury:
    - infrasauna ( infračervené paprsky příznivě působí ke zmírnění potíží pohybového ústrojí)
    - lymfodrenáž (jemná masážní technika slouží k léčbě místních otoků, prevenci hlubokých žilních zánětů, 
chronické žilní nedostatečnosti, bércových vředů, pocitu unavených, těžkých nohou a také ke zpevnění kůže při léčbě
nadváhy) v celkové hodnotě 360,-Kč. Výherce se může na procedury objednat  přímo ve Státních léčebných lázních 
Bludov do konce měsíce dubna 2004.

Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. dubna 2004.

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@kartotisk.cz.  Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Bible nás učí, abychom milovali své nepřátele jako přátele. Pravděpodobně proto, ...  
(Dokončení citátu V. De Sicy obsahuje tajenka křížovky).


