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Datum vydání: 31. ledna 2005

Vyhlášení výběrového řízení  na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2005
  Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
zasedání konaném dne 13.12.2004 vyhlášení 
výběrového řízení na podpory z Podpůrných 
programů obce Bludov na rok 2005.
  Zájemci mohou požádat o poskytnutí podpory 
na tyto účely:
A)  Podpora zájmové činnosti mládeže
 Podporována bude zájmová činnost obsahující 
 výchovný prvek, např. putovní turistické 
 tábory, hudební činnost, pobyt v přírodě, 
 ochotnické divadlo a výtvarná činnost.
 Forma podpory:
 Dotace až do výše 80% nákladů
B)  Podpora výsadby zeleně
 Výsadba ovocných sadů
 Podporována bude výsadba vysokokmenných  
 ovocných stromů ve volné krajině (obnova 
 bývalých sadů, zakládání nových sadů 
 na vlastních i pronajatých pozemcích kromě 
 domovních zahrad).
 Forma podpory:
 Úhrada až 100% ceny sadbového materiálu 
 a příspěvek na náklady spojené s výsadbou 
 do 100,-Kč za strom.
C)  Podpora rozvoje sportu
 Podporována bude činnost sportovních spolků 
 částečnou úhradou nákladů na trenéry 
 a provozní náklady.
 Forma podpory:
 Dotace na odměny pro trenéry mládeže do 
 80% celkové výše. Příspěvek na investiční 
 akce. Příspěvek na úhradu provozních 
 nákladů sportovních spolků do 50% celkové 
 výše.
D) Podpora architektonického vzhledu obce
 Stavební činnost v ochranném pásmu 
 kulturních památek „Horní konec“.
 Forma podpory:
 Příspěvek do výše 100% zvýšených výdajů 
 vyvolaných požadavky státní památkové 
 péče.
E) Podpora kulturní a spolkové činnosti
 Podporováno bude uskutečnění akcí 
 směřujících k naplnění programů spolku.
 Forma podpory:
 Příspěvek do 70% nákladů.
F)  Sociální péče
 Podpora sociálně potřebných občanů obce 
 podle kritérií stanovených sociální komisí při 

 radě obce Bludova.
 Forma podpory:
 Příspěvek nebo bezúročná půjčka.

Postup při podávání žádostí:
Kdo může žádat:
a)  občan trvale žijící v Bludově
b)  právnická osoba se sídlem v Bludově nebo 
 právnická osoba jejíž organizační složka má 
 sídlo v Bludově
c)   vlastník nemovitosti v k.ú. Bludov

Jak se žádá:
Forma žádosti: Na formuláři schváleném 
radou obce, který bude k dispozici na obecním 
úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního 
úřadu žadateli poradí, jak formulář vyplnit.

Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2)   Popis projektu, na který je žádána podpora
3)   Položkový rozpočet projektu
4)   Způsob zajištění vlastního podílu žadatele na 
 realizaci projektu
5)   Kdo a kdy bude projekt realizovat
6)   Podpis žadatele (statutárního orgánu – jde-li 
 o právnickou osobu) s prohlášením, že 
 všechny uvedené údaje jsou pravdivé
7)  Žadatel o podporu z dotačního titulu A,C,E 
 k žádosti přiloží stručnou výroční zprávu o 
     činnosti za předcházející kalendářní rok, která 
 bude obsahovat především :
  -   název, právní formu, sídlo, IČO, popř. číslo 
 účtu žadatele
  -   počet členů k poslednímu dni   
 předcházejícího roku
  -   složení orgánů spolku
  -   přehled hospodaření v předcházejícím 
 kalendářním roce – oblast příjmů rozdělit 
 na členské příspěvky, dary, státní dotace, 
 dotace a příspěvky od obce, příjem z akcí 
 a ostatní příjmy – oblast výdajů rozdělit na 
 odvod členských příspěvků, investice, 
 opravy vybavení, inventář, režie, hlavní 
 činnost
  -   popis činnosti určené pro své členy 
 v minulém kalendářním roce
  -   popis činnosti určené pro veřejnost 
 v minulém kalendářním roce
Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující formální

a obsahové náležitosti k projednání a posouzení
příslušné komisi rady obce, a to:
A)  Komisi sociální - dotační titul F
B)  Komise školské, kulturní, mládeže a sportu 
 -  dotační titul A,C, E
C)  Komisi životního prostředí – dotační titul B
D)  Komisi stavební – dotační titul D

Rozhodnutí o žádosti:
Žádosti lze podat do 28.2.2005 do 16.30 hodin na 
Obecním úřadě v Bludově. Všechny včas podané 
žádosti předloží rada obce se svým stanoviskem 
i se stanoviskem příslušné komise k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce tyto 
žádosti hromadně projedná na svém nejbližším 
zasedání a rozhodne tak, že vyčerpá nejvýše 
80% částky určené rozpočtem obce na podpůrné 
programy.
 O použití zbývající částky  nevyčerpané 
zastupitelstvem obce, rozhoduje rada obce.
Žádostem podaným po stanovené lhůtě je 
oprávněna rada obce vyhovět v případech, kdy 
žadatel podal žádost později z omluvitelných 
důvodů.
 Poskytnutí podpory může být podmíněno. 
Na poskytnutí podpory není právní nárok.
 Podpory se zásadně přiznávají na budoucí 
projekty. Na projekty již realizované lze přispět 
jen výjimečně z důvodů zvláštního zřetele 
hodných.

O poskytnutí podpory se sepíše se žadatelem 
smlouva s následujícím obsahem:
1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2)    Účel, forma a výše podpory
3)    Podmínky obce pro přiznání podpory
4)    Závazek příjemce podpory k jejímu vrácení 
 v případě nedodržení stanovených podmínek
5)    Podpis účastníků smlouvy 

Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor provádí 
po stránce věcné ta komise, která je příslušná 
k posouzení daného dotačního titulu, kontrolu 
po stránce finanční provádí kontrolní výbor, 
který též podá do 31.1.2006 souhrnnou zprávu 
zastupitelstvu obce. 

V Bludově dne 13.12.2004 

Ing.Jaroslav Balhar                  Ing.Pavel Ston 
    místostarosta   starosta
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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce 
Bludov pro rok 2005

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 13.12.2004 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček pro občany z Fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2005. Zájemci mohou požádat o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na tyto účely:

Poř. č. Název/účel Lhůta splatnosti Úrok p.a. Horní hranice půjčky

01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let 3 roky 4% do 70 tis. Kč  na 1 byt 
v nejvyšším podlaží

02 Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě 4 roky 4% do 40 tis.Kč na 1 byt

03 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě – stáří nad 10 let 3 roky 4% do 70 tis.Kč na 1 dům

04 Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let 4 roky 3% do 30 tis.Kč na 1 byt

05 Výměna oken u domu staršího 
10 let

4 roky 3% do 20 tis.Kč na 1 byt

06 Obnova fasády domu vč. oplechování a výměny oken u domu 
staršího 10 let

4 roky 3% do 50 tis. Kč na 1 byt

07 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 4 roky 3% do 40 tis. Kč na 1 byt

08 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde 
doposud není

3 roky 3% do 30 tis. Kč na 1 byt

09 Obnova střechy rodinných domů, krytina i konstrukce 3 roky 4% do 70 tis. Kč na dům

10 Při půdní nástavbě rušící plochou střechu, prováděné v souvislosti 
s opravou či modernizací domu či bytu, při které vznikne byt min. 
2+1 (s min. 50 m2 užit. plochy) 

8 let 3% do 200 tis. Kč na pořízený byt 
(max. 2500,-Kč na 1 m2 užit. 
plochy)

11 Při vestavbě bytu do půdního prostoru, prováděné v souvislosti 
s opravou či modernizací domu či bytu, musí jít o byt minimálně 
2+1 s min. 50 m2 užit. plochy

8 let 3 % do 150 tis. Kč na 1 nově pořízený 
byt (max. 2000,-Kč na 1 m2 užit. 
plochy)

 Úvěry lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl 
zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o úvěru, jistina 
se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem  roku 
následujícího po roce, v němž byl úvěr poskytnut. Zvláštní dohodou si 
může dlužník dohodnout rychlejší splácení úvěru. Částku nevyčerpanou 
ve stanovené lhůtě je dlužník povinen vrátit, nepovolí-li rada obce na 
základě jeho písemně zdůvodněné žádosti výjimku. 

 Jednotlivé tituly úvěrů s výhradou úvěru 04 – obnova fasády, úvěru 
05 – výměna oken, úvěru 06 – obnova fasády vč. výměny oken a úvěru 
07 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na týž 
objekt, lze kumulovat.

Podmínky poskytnutí půjčky:
 O poskytnutí půjčky mohou požádat fyzické a právnické osoby, 
které vlastní bytové a rodinné domy a byty na území obce Bludov a 
které přijmou závazek použít poskytnutý úvěr podle stanovených a ve 
smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto bytových a rodinných 
domů a bytů.
 Žadatel může použít poskytnutou částku pouze k dohodnutému 
účelu. V případě zjištění použití půjčky k jiným účelům je dlužník 
povinen neprodleně vrátit celou poskytnutou půjčku.
 Vrácení půjčky bude zajištěno ručením nebo zástavou nemovitosti. 
Žadatel musí mít nemovitost, na kterou žádá poskytnutí půjčky, 
pojištěnou.
 Žadatel je povinen provádět opravy a modernizace, na které mu byla 
poskytnuta půjčka, v souladu se stavebními předpisy. V případě jejich 
porušení je povinen bezodkladně vrátit celou půjčenou částku.

Náležitosti žádosti o poskytnutí půjčky:

Žádost musí obsahovat:
a) identifikační údaje žadatele, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum 

 a místo narození, bydliště, u právnické osoby obchodní jméno, 
 sídlo a IČO
b) přesné označení předmětného bytového nebo rodinného domu 
 či bytu
- adresa, číslo popisné, číslo parcely
- doklad o vlastnictví domu či bytu ne starší 60 dnů
- stavební povolení či jiný příslušný doklad o přístupnosti stavební 
 akce, na niž či v jejímž rámci je žádáno o úvěr
- příslušnou projektovou dokumentaci
c) předběžnou dohodu se zhotovitelem akce, na niž je žádán úvěr, 
 s orientační cenou díla, jedná-li se o akci prováděnou svépomocně, 
 odhad nákladů, které budou po realizaci doloženy fakturami a účty
d) přesný popis účelu, na který je úvěr (či úvěry) požadován, při 
 kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně
e) předpokládaná částka úvěru podle tabulek a způsob jejího výpočtu
f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce
g) návrh zajištění závazku z úvěrové smlouvy (ručení, zástavní právo) 
 s uvedením všech potřebných údajů pro posouzení, zda navrhované 
 zajištění je dostatečné

Lhůta k podání žádosti:

Žádost lze podávat nejpozději do 28.2.2005 do 16.00 hodin. Žádosti doručené 
po uplynutí této lhůty nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo podání žádosti:

Žádosti se podávají na předtištěném formuláři na Obecním úřadě 
Bludov osobně nebo doporučeně poštou v obálkách označených logem 
„Výběrové řízení – Fond rozvoje bydlení“.

Formulář žádosti si mohou zájemci vyzvednout u referentky odboru 
ekonomicko - správního OÚ Bludov.
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Výběr žadatelů:

Komise Fondu rozvoje bydlení vyhodnotí s přihlédnutím k návrhu 
obecního úřadu předložené žádosti o půjčky a předloží svůj návrh na 
poskytnutí půjček zastupitelstvu obce.
 O výběru žadatelů rozhodne zastupitelstvo obce Bludov tak, aby do 
30.4.2005 mohly být uzavřeny smlouvy.
 O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně 
písemně vyrozuměni.

Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce, která 
bude mít tento obsah:
- identifikace smluvních stran
- identifikace typu úvěru 
- celková částka úvěru, v případě více titulů i skladba
- lhůta splatnosti úvěru
- splátkový kalendář úroků a jistiny
- způsob splácení

- závazek žadatele použít poskytnutou částku k dohodnutému účelu
- sankce za porušení účelovosti (okamžité vrácení půjčené částky 
 plus 30% smluvní pokuta)
- podmínku dodržení stavebních předpisů a bezodkladného vrácení 
 celého úvěru při jejich porušení
- zajištění závazků z úvěrové smlouvy
- ujištění žadatele, že úvěrovaná nemovitost bude po celou dobu 
 splácení úvěru pojištěna (sankce – smluvní pokuta 20%)
- lhůta dokončení akce a sankce pro případ nedodržení lhůty 
 (smluvní pokuta 20%)
 Právo na uzavření smlouvy o půjčce zaniká, pokud se žadatel 
nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku 
výběrového řízení.

V Bludově dne 13.12.2004

Ing. Jaroslav Balhar  Ing. Pavel Ston
     místostarosta               starosta

Dne 13. prosince 2004 v 17.00-21.30 proběhlo 
čtrnácté zasedání zastupitelstva obce. Od počátku 
bylo přítomno 13 zastupitelů, Ing. Jan Basler 
a David Horáček dorazili v průběhu jednání. 
Starosta obce Ing. Pavel Ston pověřil Ing. Jana Šaje 
vyhotovením zápisu, ověřením zápisu pověřilo 
zastupitelstvo Ing. Františka Březinu a Ing. Jaroslava 
Balhara. Navržený program schůze schválilo 
zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy.

Zpráva o činnosti rady obce
 Místostarosta obce Ing. Balhar přednesl zprávu 
o činnosti rady obce, která se od posledního 
jednání zastupitelstva sešla na třech řádných 
zasedáních. Kromě řady dalších bodů, z nichž 
těmi podstatnými se dále v samostatných bodech 
zabývalo zastupitelstvo, rada projednala především 
následující záležitosti. Starosta informoval radu obce 
o přiznání dotace na výstavbu kanalizace a čističky 
odpadních vod (ČOV). Obci Bludov byla přiznána 
finanční podpora od EU ve výši 105 653 000 Kč, 
což je 75% celkových nákladů akce, a dotace ze 
SFŽP 14 087 000. Kč, tj.dalších 10 % nákladů. Rada 
se zabývala přípravou obecního rozpočtu na rok 
2005. Na žádost Mgr. Jarmily Divišové ji odvolala z 
funkce člena redakční rady Bludovanu. Dále učinila 
změnu na postu šéfredaktora Bludovanu, kdy Karla 
Banka nahradil PhDr. Stanislav Balík. Rada se 
zabývala vyhodnocením činnosti komisí, SPOZ a 
redakční rady Bludovanu a jejich členům se rozhodla 
poskytnout odměnu (mimo zastupitele). Rada 
rozhodla uspořádat I. obecní ples, který se uskutečnil 
8. ledna 2005 v kulturním domě.  K zajištění této 
akce jmenovala  rada obce  organizační výbor.
 V následující se diskusi se nejprve JUDr. Josef 
Sedláček dotázal, kdo rozhodl o opěrných zídkách 
u chodníku v Nové Dědině. Starosta odpověděl, že 
stavba se provedla podle projektu p. Koryčánka, 
který  byl zpracován před 10ti lety. Podle doplnění 
vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 
(OVŽP) Jana Fouska v projektu zídky byly, 
ale nebyly v rozpočtu. Stavba se tedy provedla 
podle schváleného projektu. Ohradil se proti 
zpochybňování projektů ze strany JUDr. Sedláčka, 
na což tento reagoval výzvou, aby p. Fousek vážil 
slova. JUDr. Sedláček se dále zeptal, kdo rozhodl 
o tom, jak bude vypadat strana se schodištěm k 
ZŠ, kdo to posuzoval za obec. Starosta odpověděl, 
že to rozhodl  projektant, z obecních orgánů to 
nikdo neposuzoval. JUDr. Sedláček dále vznesl 
připomínku ke složení redakční rady Bludovanu, 
kterou po rezignaci Mgr. Divišové tvoří 3 členové 
– jeden člen ODS a dva zastupitelé za tuto stranu. 
Tato situace je podle něho alarmující, protože se 
prý z Bludovanu může stát „plátek ODS“. Starosta 
uvedl, že už obdržel návrh na dalšího člena (za 
ČSSD) a že rada nikdy nebránila rozšíření redakční 
rady. PhDr. Balík připomněl, že současná situace je 

14. jednání Zastupitelstva obce Bludov
zcela srovnatelná se stavem, kdy šéfredaktorkou 
byla manželka starosty a důležitou členkou redakční 
rady jeho švagrová. Prosí tedy JUDr. Sedláčka, aby 
lépe vážil svá slova. Zastupitelstvo poté zprávu o 
činnosti rady třinácti hlasy schválilo (1 se zdržel).

Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2004
 K 30.11.2004 činily skutečné příjmy obecního 
rozpočtu 38 695 tis. Kč (85 % plnění ročního 
rozpočtu) a skutečné výdaje dosáhly výše 38 404 tis. 
Kč (84 % plnění ročního rozpočtu). K poslednímu 
dni měsíce listopadu činil zůstatek finančních 
prostředků na účtech obce celkem 3 811 tis. Kč. 
Dostatek finančních prostředků v celém dosavadním 
průběhu letošního roku umožňoval obci hradit své 
obchodní závazky ve lhůtách splatnosti. Totéž lze 
říci, že platí i v oblasti závazků obce, které vyplývají 
z uzavřených úvěrových smluv. Zastupitelstvo 
zprávu všemi hlasy schválilo.

Majetkoprávní záležitosti
a)  odkoupení pozemku od Marie Březinové
 Obec Bludov hodlá vybudovat na části pozemku 
 p.č. 1491/1 chodník (z ulice Zahradní na ulici 
 Lázeňskou. Tento pozemek je ve vlastnictví 
 paní Marie Březinové, která je ochotna pozemek 
 obci odprodat za cenu 100,- Kč/m2, tedy 
 celkem za 14 300,- Kč. Zastupitelstvo nákup 
 jednomyslně  schválilo.
b)  odprodej pozemku paní Věře Kamenské
 Jedná se o nově vzniklou parcelu na základě 
 digitalizace údajů katastrálního operátu 
 prováděné katastrálními úřady. Dřívější stav 
 byl takový, že byla vedena  pouze jedna 
 parcela ve vlastnictví V. Kamenské, do které 
 byla přisloučena část parcely ve vlastnictví obce 
 Bludov. Po opravě chyb v katastrálním operátu 
 byla z dříve „přisloučené“ části vytvořena 
 parcela, o jejíž odprodej má paní Kamenská 
 zájem. Celý pozemek včetně parcely má 
 V. Kamenská již dlouhé roky oplocený a užívá 
 jej. Rada navrhuje cenu 35,- Kč/m2. 
 JUDr. Sedláček vznesl dotaz, kdo bude platit 
 znalecký posudek. Starosta odpověděl, že 
 pozemky pro stavební účely se budou prodávat 
 za cenu do 300,- Kč/m2, pozemky pro jiné účely 
 za cenu do 150,- Kč/m2 a v případě vypořádání 
 dlouhodobých uživatelských vztahů za  cenu 
 do 50,- Kč/m2. Zastupitelstvo se usneslo, že 
 pokud bude třeba znalecký posudek, uhradí 
 náklady na jeho pořízení kupující. Zastupitelé 
 prodej poté 11 hlasy (3 se zdrželi) schválili.
c)  odprodej pozemku panu  Janu Matějíčkovi
 Jan Matějíček požádal o odprodej pozemku 
 p.č.1994. Jedná se o úzký pozemek mezi 
 nemovitostí, jejíž je spoluvlastníkem, 
 a prodejnou Jednoty u Nealka. Rada navrhla 
 kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2. O prodeji byl 

 informován zástupce Jednoty Zábřeh. 
 V domluveném termínu se v záporném smyslu 
 nevyjádřil. JUDr. Sedláček upozornil na to, že 
 by Jednota měla dát své stanovisko - starosta 
 přislíbil, že písemné stanovisko Jednoty bude 
 před uzavřením smlouvy doloženo. PhDr. Balík 
 připomněl, že podle výše uvedené „cenové 
 mapy“ jde o pozemek pro jiné účely, 
 tudíž cena by mohla být vyšší např. 100,- 
 Kč/m2. Zastupitelstvo poté prodej za tuto cenu 
 jedenácti hlasy schválilo (1 proti, 2 se zdrželi).
d)  odprodej pozemku panu  Martinu Vondruškovi 
 a Monice  Cehové
 M. Vondruška a M. Cehová žádají o odprodej 
 části pozemku p.č. 1346/1 o výměře 414 m2. 
 Tímto pozemkem chtějí rozšířit svůj sousední 
 pozemek. Rada navrhuje cenu 50,- Kč/m2. 
 Ing. Basler upozornil na skutečnost, že 
 v blízkosti rostou obecní stromy, které  by mohly 
 poškodit soukromý majetek. Zastupitelstvo 
 prodej pozemku 8 hlasy schválilo (1 proti, 
 5 se zdrželo). 
e)  odprodej pozemku Ing. Josefu Ťulpíkovi
 Starosta vysvětlil, že Ing. Ťulpík chce koupit 
 pozemky, na kterých chce vybudovat rybník. 
 O tomto záměru bylo zastupitelstvo obce 
 informováno na posledním zasedání a bylo 
 konstatováno, že do skončení pozemkových 
 úprav nelze s pozemky nakládat. KPÚ skončily
  a nabyly právní moci. Jedná se o 17.398 m2, 
 Ing. Ťulpík navrhuje cenu 15,- Kč/ m2. Cena 
 je srovnatelná s cenou stanovenou  znaleckým 
 posudkem na některé parcely v této lokalitě. 
 Pozemky jsou z velké části podmáčené. 
 JUDr. Sedláček navrhnul, aby se pozemky, 
 které se v minulosti vykupovaly od 
 soukromníků, prodaly za stejnou cenu a část, 
 kterou jsme v rámci pozemkových úprav 
 směnili, byla oceněna znaleckým posudkem. 
 PhDr. Balík prohlásil, že pokud pozemek bude 
 sloužit k podnikání, měl  by být patřičně 
 zaplacen, pokud k podnikání sloužit nebude (jak 
 tvrdili někteří zastupitelé), ptá se, v čem spočívá 
 předložený podnikatelský záměr. JUDr. Sedláček 
 řekl, že v případě, že by rybník nebudoval Ing. 
 Ťulpík, obec by jej musela vybudovat na svůj 
 náklad sama. Pokud má obec zájem, aby tam 
 byl a krajina tím získala na vzhledu, pak je 
 dobré, že Ing. Ťulpík jej chce financovat. 
 PhDr. Balík na to odpověděl, že obec nemá 
 povinnost budovat rybníky. Snahu Ing. Ťulpíka 
 rovněž podporuje, ale požaduje, aby nebyla 
 za pozemky vyplacena nějaká směšná suma, 
 ale částka odpovídající tomu, že s nimi 
 je podnikatelský záměr. Zastupitelstvo poté
   devíti hlasy (4 proti, 1 se zdržel) souhlasilo 
 se záměrem odprodat pozemky za cenu, 
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 za kterou  byly v minulosti vykoupeny, a ty, 
 které obec získala v rámci KPÚ, za cenu dle
  znaleckého  posudku.
f)  odepsání pohledávky za společnost NOVA v.o.s.
 Rada předložila zastupitelstvu návrh na 
 odepsání pohledávky za společností NOVA v.o.s.,
  která je již nevymahatelná. Zastupitelstvo 
 s odepsáním dvanácti hlasy (2 se zdrželi) 
 souhlasilo.
g)  předání majetku Základní škole Bludov
 Rada předložila zastupitelstvu ke schválení 
 smlouvu mezi obcí a základní školou, na základě 
 které obec předává movité věci škole. Jedná 
 se o ty věci (vybavení kuchyně a tělocvičny), 
 které nebyly převedeny do majetku školy při 
 jejím vzniku jako samostatného subjektu. 
 Zastupitelé smlouvu jednomyslně schválili.
h)  záměr odprodat obecní byty v č.p. 691 a 811
 V říjnu byli obesláni všichni nájemníci obecních 
 bytů na ulici Školní a Kroupova, aby zvážili 
 nabídku na odkoupení bytu. Po sdělení jejich 
 stanoviska rada uložila, aby byl vypracován 
 znalecký posudek na jednotlivé byty. 
 Rozhodnutím starosty však byl tento úkol 
 pozastaven a před vypracování tohoto 
 znaleckého posudku bude tento záměr předložen 
 zastupitelstvu obce k projednání. Zastupitelstvo 
 záměr třinácti hlasy (1 se zdržel) schválilo.
i)  žádost ZOD Bludov o nevyužití předkupního 
 práva obce k p.č.1039 při převodu této parcely 
 na Bludovskou a.s.
 Starosta uvedl, že Ing. Klimeš rozšiřuje  svoji 
 čerpací stanici LPG  u Nové o další stojany na 
 natural a naftu. Když předkládal záměr, 
 potřeboval souhlas účastníků řízení, což bylo 
 i ZOD Bludov. Bludovská a.s. má zajistit do
 roku 2006  přestěhování své čerpací stanice 
 z blízkosti zámku. Naskytla se možnost umístit 
 tuto nádrž na pozemek  p.č.1039, na kterém však 
 vázne břemeno předkupního práva obce ze 
 smlouvy z roku 1995. Rada obce projednala 
 tuto záležitost a předkládá návrh  na zrušení 
 tohoto předkupního práva. JUDr. Sedláček se 
 pozastavuje nad tím, že rada obce mění územní 
 plán na nátlak družstva, aniž by to bylo 
 projednáno  řádným způsobem. Starosta 
 upřesňuje, že nejde o změnu, ale o zařazení mezi 
 požadavky na změnu. JUDr. Sedláček dále řekl, 
 že smlouva mezi obcí a ZOD Bludov, na základě 
 které  ZOD pozemek vlastní, je ze dvou důvodů 
 částečně neplatná. Navrhuje tedy vyjednat novou 
 smlouvu , která by nově upravila majetkoprávní 
 vztahy, tudíž nejednat o vzdání se předkupního 
 práva, které možná neexistuje. Dále uvedl, 
 že rozhodovat o studii, kterou nevidíme, asi těžko 
 můžeme. Navrhuje stáhnout tento bod programu. 
 Po delší diskusi Ing. Balhar navrhnul, aby se s 
 oběma stranami dojednala nová smlouva. 
 Zastupitelé návrh deseti hlasy (2 proti, 
 2 se zdrželi).
j)  záměr odprodat podíl 1 pozemku p.č. 668/2 
 (PK) v k.ú. Chromeč, který vlastní obec Bludov
 Obec Bludov je spoluvlastníkem pozemku v k.ú. 
 Chromeč. Obec Chromeč má zájem odkoupit 
 výše uvedený podíl obce Bludov na pozemku 
 p.č. 668/2 (PK) v k.ú. Chromeč. Tento pozemek 
 nemá pro naši obec význam, náš podíl činí 
 17 m2. Rada navrhla, abychom pozemek prodali 
 za symbolickou cenu 100 Kč za celý pozemek. 
 PhDr. Balík následně připomněl starou 
 záležitost, kdy v sedmdesátých letech došlo 
 k posunutí katastrální hranice mezi obcemi 
 Bludov a Chromeč v neprospěch Bludova, 
 kdy mj. tzv. dóbek již není hranicí mezi 
 Bludovem a Postřelmovem. Bývalý starosta měl 
 jednat o navrácení pozemků do k.ú. Bludov. 
 Táže se tedy, jak to dopadlo. JUDr. Sedláček 
 sdělil, že jednání proběhla, ale zastupitelstvo 
 obce Chromeč neschválilo navrácení pozemků. 
 PhDr. Balík si myslí, že jednání v této věci by 

 se měla obnovit. Ing. Březina připomněl, že 
 KPÚ jsou ukončeny a tato změna by mohla mít 
 vliv na přidělování dotací z EU. Zastupitelstvo 
 poté 11 hlasy (3 proti, 1 se zdržel) rozhodlo o 
 odložení jednání o  odprodeji svého podílu a 
 uložilo radě, aby vedla s obcí Chromeč  jednání 
 o  historické hranici mezi obcemi s tím, že je 
 nutno posoudit možné  dopady na KPÚ.
k)  směna pozemků s manželi Krystkovými  
 (změna usnesení) 
 Zastupitelstvo revidovalo své minulé rozhodnutí 
 o směně pozemků v chatové osadě Vlčí důl. 
 Z technických důvodů došlo ke změně, kterou 
 zastupitelstvo čtrnácti hlasy (1 se zdržel) 
 schválilo.

Postup při výstavbě „Kanalizace a ČOV“
 Starosta připomněl, že výsledná částka uvolněné 
dotace činí 85 % z celkových nákladů na investiční 
akci, v což obec dosud ani nedoufala. K tomu ještě 
obec získá 500 tis. Kč jako dotaci k nákladům 
vynaloženým na projektovou dokumentaci. Tak 
výhodné procento celkové dotace dosud nezískala 
na výstavbu splaškové kanalizace žádná obec či 
město v našem okrese. Starosta předložil obecní 
radě návrh, aby tato výhoda, spočívající v získání 
tak vysoké dotace, byla využita ve prospěch 
občanů Bludova. Rada obce tento záměr schválila a 
předkládá ho  ke schválení zastupitelstvu obce. Obec 
bude chtít, aby si každý sám v souladu s projektovou 
dokumentací, v termínu, který bude sdělen, vykopal 
příkop pro přípojku.  Právě zde se dá ušetřit. 
Podrobně pak popsal způsob financování a použití 
dotace. Starosta pak předal slovo jednateli firmy, 
která akci projektuje, Ing. Matuškovi. Ten odpověděl 
dotazy jak členům zastupitelstva, tak i občanům v 
plénu. Ve velmi obsáhlé diskusi byly prodiskutovány 
jak finanční, tak i projektové a realizační otázky. 
Mezi důležité patřila otázka ceny projektu, ceny 
přípojek, výběrové řízení na dodavatele a uzavření 
smlouvy, rozsah celé akce, provedení kanalizace 
u nové zástavby, provádění více prací, rozpočtová 
rezerva a poskytnutí úvěru obci vč. jeho splácení. 
Na dodavatele této investice je vypsána veřejná 
obchodní soutěž, kterou provede na základě 
mandátní smlouvy renomovaná firma RTS, a.s. 
Brno. Výsledek soutěže a tím pádem i dodavatel 
stavby by měl být znám nejpozději do 25.2.2005. 
Teprve po ukončení veřejné soutěže bude moci obec 
uzavřít vlastní smlouvu o poskytnutí dotace s FŽP 
ČR. Zastupitelstvo poté třinácti hlasy (2 se zdrželi) 
souhlasilo s předloženým postupem výstavby včetně 
finančního projektu.

Vyhlášení výběrového řízení na půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení  pro rok 2005
 Rada předložila zastupitelstvu návrh na 
vyhlášení výběrového řízení na půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení pro občany na rok 2005. PhDr. Balík 
navrhl oproti podkladovému materiálu posunout 
termín podávání žádostí do konce února, a to z toho 
důvodu, že nejbližší Bludovan, v němž o tom mohou 
být občané informováni, vyjde na přelomu ledna 
a února. Zastupitelé vyhlášení výběrového řízení 
včetně posunutí termínu do 28.2.2005 jednomyslně 
odsouhlasili.

Schválení  Podpůrných programů pro rok 
2005 a vyhlášení výběrového řízení
 Starosta  sdělil, že model podpůrných programů 
by měl zůstat dle názoru rady obce stejný jako v roce 
2004. JUDr. Sedláček  požadoval, aby obec znovu 
finančně přispívala na realizaci architektonicky 
hodnotných fasád, oken a dveří a na realizaci plotů 
orientovaných k veřejné  komunikaci. Ing. Karel 
Janíček tuto myšlenku podpořil. Dále dodal, že 
by obec měla finančně podporovat i občany, kteří 
pečují o vzhled obce (sečení trávy, úklid). PhDr. 
Balík to odmítl s tím, že si neumí představit, kdo by 
rozhodoval o rozdělení veřejných prostředků – zda 
by nějaký občanský výbor říkal, co je dobře a co 

špatně uklizené. Domnívá se, že toto není prostor 
pro obecní orgány, ale spíše např. pro Nadaci Karla 
st. ze Žerotína či Vlastivědný spolek. Dále apeloval 
na jednotlivé spolky, aby žádosti měly všechny 
potřebné náležitosti, aby nemusely být kvalitní 
projekty vyřazovány pouze pro formální nedostatky. 
Starosta pak nechal hlasovat o návrhu JUDr. 
Sedláčka o rozšíření dotačních titulů – zastupitelstvo 
návrh neschválilo (6 pro, 7 proti, 2 se zdrželi). Poté 
zastupitelstvo devíti hlasy (6 se zdrželo) podpůrné 
programy pro rok 2005 schválilo.

Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium 
na rok 2005, rozpočtový výhled na 5 let
 Rozpočtové změny, které rada obce předkládá 
zastupitelstvu, nezakládají nárok na další zdroje. 
Jedná se o rozpočtové změny navržené OVŽP. 
Starosta pak podrobněji přiblížil některé položky 
a objasnil důvody, proč ke změnám došlo. Ing. 
Soural a další začali diskutovat hlavně o akci 
chodník v Nové Dědině. Po delší diskusi i k dalším 
položkám, do které se zapojili i přítomní občané,  
navrhl JUDr. Sedláček, aby kontrolní a finanční 
výbor přezkoumaly účelnost vynakládání obecních 
prostředků  u akcí: chodník ZŠ - Nealko, oprava 
kanalizace u zámku , veřejné osvětlení Vlčí důl a 
veřejné osvětlení V Potokách. Návhr nebyl přijat, 
hlasovalo pro něj sedm zastupitelů (2 proti, 6 se 
zdrželo). Následně zastupitelstvo rozpočtové změny 
8 hlasy (3 proti, 4 se zdrželi) schválilo.

Zastupitelstvo dále jednomyslně schválilo 
rozpočtové provizorium do doby schválení 
řádného rozpočtu.
 Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů má obec povinnost 
mít vypracován rozpočtový výhled na 5 let. Je nutný 
zejména pro dokladování k žádostem o dotace a pro 
auditory, jinak není právně závazný. Zastupitelstvo 
výhled dvanácti hlasy (3 se zdrželi) schválilo.            

Různé
 Zastupitelstvo jednomyslně schválilo Výroční 
zprávu MŠ Bludov za školní rok 2003/2004 a stejně 
vzalo na vědomí Výroční zprávu ZŠ Bludov za 
školní rok 2003/2004, schválenou radou školy.
Dále zastupitelstvo jednomyslně uložilo kontrolnímu 
a finančnímu výboru předložit na příštím zasedání 
plány činnosti na rok 2005.
 Podle nového nařízení vlády lze  vyplatit 
neuvolněným členům zastupitelstev v 2. pololetí 
2004 další odměnu a to až do výše dvaceti pěti 
procent  měsíční odměny, podle toho, jak rozhodne  
zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo deseti hlasy (5 
se zdrželo) schválilo návrh PhDr. Balíka a rozhodlo 
další odměnu neposkytnout, stejně jako ji dosud od 
roku 2002 nikdy neposkytlo.
 Starosta dále uvedl, že starosta SDH Bludov 
Jaroslav Kulhaj mu předal návrh na jmenování 
nového velitele jednotky SDH Bludov, a to 
Marka Matějčka. Zastupitelstvo se jmenováním 
jednomyslně souhlasilo.
 Ing. Janíček navrhnul, aby se požádala 
společnost OLB s.r.o., aby přesadila lípu republiky 
(vysazená 27.10.1998 u rohu bývalé školní kotelny), 
protože má malý prostor, neboť okolní smrky 
vyrostly. JUDr. Sedláček navrhnul, aby se v příštím 
roce, u příležitosti  výročí osvobození místo spadlé 
lípy u pomníku  nasadila nová. Jmenovanou lípu 
nepřesazovat a vykácet smrky. Starosta tlumočil 
názor Františka Matějíčka st., že na pomníku jsou 
nečitelná jména obětí první světové války a bylo 
by je třeba obnovit. Po krátké diskusi navrhnul Ing. 
Balhar dát do rozpočtu 2005 částku na celkové 
úpravy kolem Pomníku padlých, včetně případného 
jiného umístění v prostoru, kde stojí nyní.
 Starosta na závěr popřál všem členům 
zastupitelstva do roku 2005 pevné zdraví a hodně 
sil.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.



Bludovan 1/2005

Bludovan 5

Hasičský záchranný sbor  Olomouckého kraje zaznamenal 
v poslední době zvýšený nárůst počtu požárů od vznícených 
sazí v komíně. Věnujte prosím této roblematice maximální 
pozornost a dejte si proto pozor na špatný stav a nesprávné 
užívání komínových těles a dodržujte zejména tyto hlavní 
zásady: 
  
1. Uvědomte si, že za nezávadný stav komínů nese 
 odpovědnost správce, majitel nebo uživatel objektu.

2. Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu  
 komínů, aby nedošlo k nadměrnému usazování sazí.

3. V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých  
 látek, ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu   
 komínového tělesa.

4. Je zakázáno připojovat kamna na pevná paliva na   
 komínový průduch vyvložkovaný hliníkovou folií. 
 Nebezpečí zvýšeného usazování sazí a následného   
 požáru.

5. Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny 
 závady. Komín je možno uvést znovu do provozu 
 včetně připojení spotřebiče jen se souhlasem 
 kominického  mistra.

6. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, 
 dodržujte návody a technické podmínky stanovené 
 výrobcem tepelných spotřebičů.

7. V případě vzniku požáru sazí v komíně neprodleně 
 přivolejte jednotku požární ochrany telefonicky pomocí 
 tísňové linky 150 a zabezpečte volný přístup ke 
 komínovému tělesu ve všech podlažích a půdním 
 prostoru.

8. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, 
 mohlo by dojít k poškození komínového tělesa.
   
    Hasičský záchranný sbor     
    Olomouckého kraje.  
    

Občané pozor ! 
Varování Hasičského záchranného sboru.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2004,

kterým se stanoví lhůty pro výměnu 
občanských průkazů 

bez strojově čitelných údajů

Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona 

č. 53/2004 Sb.:

§ 1

Státní občané České republiky jsou povinni provést 
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů1), vydaných

a) do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se
 strojově čitelnými údaji2) nejpozději do 31. prosince 
 2005; žádost o vydání občanského průkazu 
 občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005,
b) do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se 
 strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 
 2006; žádost o vydání občanského průkazu občan 
 předloží nejpozději do 30. listopadu 2006,
c) do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se 
 strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 
 2007; žádost o vydání občanského průkazu občan 
 předloží nejpozději do 30. listopadu 2007,
d) do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se 
 strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 
 2008; žádost o vydání občanského průkazu občan 
 předloží nejpozději do 30. listopadu 2008.

§2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005

Předseda vlády: JUDr. Gross v.r.
Ministr vnitra: Mgr. Bublan v.r.

Vážení občané, 
Odbor výstavby a životního prostředí OÚ Bludov Vás upozorňuje, 
že dokumentace staveb je nutné mít vypracované oprávněnou 
osobou. 

Při zadávání výkresové části stavby si ověřte, zde projektant, jehož 
službu si platíte, má autorizaci( kulaté razítko).  

Naše upozornění se vztahuje na platnost zákona č. 224/2003 Sb.,
kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů.

Zadávání vypracování dokumentace staveb osobám bez kulatého razítka.
Oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb udělená 
podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým 
činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb., nebo 
vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, zaniká 
uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, což 
bylo 1.1.2004.

Pokud Vám již zpracovává dokumentaci osoba bez autorizace 
s hranatým razítkem, je na Vaší vzájemné domluvě, která 
autorizovaná osoba bude Váš projekt autorizovat ( dá k hranatému 
razítku razítko kulaté.)

      OVŽP Bludov 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V únoru oslaví:
Divišová Blažena     Za Školou 665      70
Kozáková Ludmila  Školní 690              70
Macek Alois            Na Viskách 670     70
Souralová Květoslava   Za Školou 740        70
Kašpar František        Nádražní 166        70
Černá Jiřina              Špalkova  51        70
Dvořáková Vlasta           Nová Dědina 10     75
Mazáková Jiřina        Komenského 659   75
Matějíčková Marie        Školní 693              80
Matějčková Marie      Tř.A. Kašpara 262   81
Straková Helena             Špalkova 53          81
Zahradníčková Vlasta      Husova 465            81
Snášel Josef                   Ve Slévi 131          82
Mikulášová Markéta      Lázeňská 381       82
Moric Miroslav           Lázeňská 359         84
Šimek Rudolf         Školní 690             84
Langerová Helmtraud     Školní 703              87

Odešel jsi od nás večerní tmou,
odešel jsi tiše s bolestí svou.
Odešel jsi, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ dál!

S velkou bolestí vzpomínáme, kdy nám 
28. 11. 2001 náhle zemřel náš milovaný syn, 
bratr, švagr, strýc

Ing. Zdeněk Hrubý

Stín smrti pokryl čelo
a zahnal touhu žít,
předobré srdce, i když chtělo,
utichlo a přestalo bít.

Dne 1. února uplynulo  9 roků od úmrtí pana

Jana Hrubého
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti.

Dne 7. února uplyne rok od úmrtí pana

Josefa Březiny
S láskou vzpomínají manželka, synové Luděk 
a Zdeněk s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo ho 
znali a měli rádi.

Dne 13. února 2005 vzpomeneme 30. smutné
výročí, co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan

Kranich František
S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn 
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme 
všem, kdo jste ho znali a měli rádi.

Dne 10. února vzpomeneme 10. výročí úmrtí 
mého milovaného tatínka, dědečka 
a pradědečka pana

Josefa Stona
S láskou vzpomínají dcera s manželem 

a vnuci s rodinami.

Paní Emilie Čožíková 
oslavila v lednu své 75. narozeniny.

Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti 
přeje dcera s rodinou.

Dne 6. února 2005 oslaví 
paní Květoslava Souralová

70. narozeniny. 
Všechno nejlepší k životnímu jubileu, hodně zdraví 

a elánu do dalších let přeje manžel, 
dcery s rodinami a vnoučata.

 POZ VÁ NK A na únor 2005

Pátek     4. 2. 18.00 Koncert KPH - zámek
Sobota   5. 2. 20.00 Maškarní ples
Pátek   11. 2. 18.00 Randez vous s operetou
Sobota  12. 2. 20.00 Fotbalistický ples
Neděle  13. 2.  16.00 Pohádka „Strach má velké oči“
Úterý    15. 2. 17.00 Cestopisná přednáška „Cesta Indií“
Pátek    25. 2.  17.30 Zájezd do Morav. divadla Olomouc 
    Divotvorný hrnec
Sobota  26. 2. 17.00 Přednáška Ostraha státních hranic  
    komunist. režimem 
Neděle  27. 2. 14.00 Dětský maškarní karneval
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RANDEZVOUS S OPERETOU
v sobotu 5. února 2005

 ve 20:00 hodin
Hudební produkce – Nová Olšanka 

Vystoupení - MAŽORETKY   IV.ZŠ Šumperk
Skupina brejkového tance

Strach má velké oči

Kulturní dům Bludov vás zve 
na divadelní pohádku

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc

na premiéru muzikálu 
Burton Lane

Pionýrská skupina Bludov
Kulturní dům Bludov vás zvou na tradiční

MAŠKARNÍ PLES

• Bohaté občerstvení
• Tombola
• Vstupné 60.- Kč,
• Masky zdarma

Srdečně zvou pořadatelé

Kulturní dům Bludov vás zve 
na hudební pořad

Představení, které se odehraje ve scénických 
dekoracích a kostýmech. Veselé texty a vyprávění 
spojují protančené melodie ze známých operet - 

ZVONOKOSY, DIVOTVORNÝ HRNEC, MY FAIR LADY, 
PAGANINI, KRÁL TULÁKŮ, PEPINA aj.

Hrají a zpívají herci Slezského divadla v Opavě: 
Z.Mervová A.Plachká, A.Sokolová, K.Smolka, I.Melkus, 

A.Vovk, K.Holeš 

Pátek 11. února 2005 v 18:00 hodin
- vstupné 30,- Kč - 

V PODÁNÍ OCHOTNICKÉHO 
DIVADELNÍHO SOUBORU 

Z BRATRUŠOVA

Neděle 13. února 2005 
v 16:00 hodin

- vstupné 20,- Kč - 

Divotvorný hrnec

®
V pátek 25. února  2005

Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin.
Cena: vstupenka a cesta  250,- Kč

Přihlášky v KD Bludov
Spolu  s libretisty a textaři E. Y. Harburgem a Fredem Saidym vykouzlil 
v muzikálu „Finans Rainbow“ Burton Lane pomyslnou zemi s vlastní 
logikou, v níž pohádková fikce a sociální realita se smísily do nové 
poutavé a působivé skutečnosti. Se 725 představeními a pochvalnými 
kritikami patří toto dílo k největším uměleckým i finančním úspěchům 
brodwayského divadla čtyřicátých let. Jiří Voskovec a Jan Werich hru 
přeložili, upravili a pod názvem Divotvorný hrnec uvedli v premiéře 
dne 6.3.1948 v Praze. Jednalo se o první uvedení tohoto muzikálu na 
evropském kontinentě. Režie se ujal Jiří Voskovec, do hlavních rolí  
obsadil Jana Wericha s Soňu Červenou. Po zrušení divadla Voskovce a 
Wericha byla inscenace přenesena do Karlína, kde se hrála téměř denně 
po dvě sezóny. Postupně se rozletěla do dalších českých divadel, ale v 
paměti zůstává geniálně ztvárněná postava vodníka Čochtana Janem 
Werichem.

Kulturní dům Bludov
zve všechny děti i jejich 

rodiče na

Dětský maškarní karneval
aneb karnevalovou Show 

šaška Vikyho
• Hry, soutěže

• Vyhodnocení nejlepších masek
• Občerstvení

neděle 27. února 2005 v 14:00 hodin
- vstupné dobrovolné -
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Prahy do 
Divadla Broadway

na muzikál

V sobotu 19. března 2005
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin.
Cena za cestu a vstupné  800,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Jeden z nejznámějších románů vůbec – slavní Tři mušketýři 
Alexandra Dumase se stal podkladem pro multivizuální představení, 
které nese všechny prvky moderního divadla. Netradiční používání 
projekcí, které se promítají přímo na účinkující, přes 200 kostýmů, 
mobilní scéna plná překvapení, kombinace Černého divadla a 
Laterny Magiky – to jsou všechno atributy, které zcela určitě přilákají 
náročného diváka. Ten tak bude přítomen nevšednímu uměleckému 
zážitku.

Autor hudby Michal David a Bryan Adams, textař a scénárista
LouFanánek Hagen i scénárista, režisér a choreograf  Libor Vaculík  
jsou renomovaní autoři, kteří spolu s hvězdami česko-slovenského 
showbusinessu (Pavol Habera, Monika Absolonová, Josef Vojtek, 
Sabina Laurinová, Petra Janů, Josef Laufer, Zuzana Norisová, 
Bohouš Josef, Richard Genzer, Michal Suchánek, Martin Maxa, Petr 
Kolář, Pavel Vítek, Lešek Semelka, Jiří Helekal, Michal Penk a řada 
dalších) jsou zárukou kvality i komerčního úspěchu v dobrém slova 
smyslu.

Kulturní dům Bludov 
vyhlašuje 

dětskou výtvarnou 
soutěž na téma

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

§ Libovolná technika

§ Termín odevzdání – pondělí 21. března 2005

Práce budou vyhodnoceny, oceněny 
a bude z nich uspořádána výstava 

v kulturním domě.

Zahájení výstavy - pátek 25. BŘEZNA 2005 
v 17:30 hodin

Účinkují:
ČENĚK PAVLÍK – housle

Eva Šilarová – klavír

Pátek 4. února 2005 v 18:00 hodin 
Zámek Bludov

Vstupné 30,-

ČENĚK PAVLÍK je předním sólistou současné generace 
českých houslistů. K jeho nejvýznamnějším úspěchům patří 

první ceny v mezinárodních soutěžích v Praze v roce 1976 a v 
Londýně v roce 1979. Koncertoval v mnoha zemích Evropy s 

řadou významných orchestrů a dirigentů.
Je členem souboru Guarneri Trio Praha.

EVA ŠILAROVÁ vystudovala konzervatoř v Teplicích. Jako 
studentka na sebe upozornila mimo jiné na Beethovenově 

soutěži v Hradci nad Moravicí a zejména na Chopinově soutěži 
v Mariánských Lázních. Také její sólový repertoár je úctyhodný 

a obsahuje kromě recitálových programů několik velkých 
klavírních koncertů.

Kruh přátel hudby Bludov 
Vás zve na

Koncert

Kulturní dům nabízí volná místa na 
zájezd na 

Autosalon  
Ženeva - Švýcarsko

Ve dnech 4. – 6. března 2005

V ceně: 2.400,- Kč
doprava a vstupné na autosalon

Nástupní místa:  
Šumperk /nádraží ČD/, Bludov /zámek/

p

Program:
Pátek 4. 3. 2005 - odjezd v odpoledních hodinách /bude upřesněno/

Sobota 5. 3. 2005 - prohlídka autosalonu a odjezd
Neděle  6. 3. 2005 - návrat v odpoledních hodinách

Přihlášky v kulturním domě

Kulturní dům Bludov připravuje
Kurs jógy /10 lekcí, cena 100,-Kč, 
duben-květen 2005/

Taneční pro dospělé /6 lekcí, cena 250,- Kč, 
březen-duben 2005/

Uskuteční se v případě dostatečného počtu zájemců - přihlášky 
do konce února 2005.



Bludovan 9

Bludovan 1/2005

Z bludovských kronik…
Národní dům, č. 353
 Po zastavení činnosti Katolického čtenářsko - zábavného spolku 
„Svatopluk“ v Bludově připadlo veškeré jeho jmění rozhodnutí 
ONV v Šumperku v užívání MNC v Bludově. Byl to dům č. 353 
s tělocvičným sálem, stálým jevištim, hostinskými, spolkovými a 
obytnými místnostmi s různým nábytkem, tělocvičným nářadím, 
spolkovou knihovnou, Svatopluka, harmonikou a piánem apod.
 Nájemcem hostince tam byl již poměrně dlouhou dobu 
Jan Konečný, člen Svatopluka,. Stál v domě, který býval
tělocvičnou Orla, byl před rokem 1948.
 Na náklad spolku Svatopluk, a dobrovolnou prací všech 
příslušníků lidoveckých spolků a lidové strany (zvané klerikální), 
rozšířen o postranní prostory, nad nimiž byly postaveny 2 
balkony, kuchyň a galerie. Obec Bludov přispěla na tyto 
přístavby levnějším odprodejem potřebné kulatiny z obecního 
lesa.
 Národní dům býval baštou lidovecké strany v Bludově, vedle 
kostela nejdůležitějším pracovištěm místních katolických kněží. 
U jeho založení a vybudováni se nejvíce přičinil za doby 
Rakouska - Uherska bludovský farář P. Fr. Ermis. Dům byl 
postaven na pozemcích bývalé bludovské rychty. Koncem roku
1951 byl hostinec v Národním domě zrušen. Dům má sloužit
pouze kulturním účelům.

Divadelní činnost
 „Sokol“ pokračoval ve své divadelní činnosti, která měla dobrou 
tradici a která byla pro ni nejen prací osvětovou, ale současně 
značnou podporou hmotnou. Každým rokem předvedl nikolik více či 
méně zdařilých divadelních her.
 Též sbor dobrovolných hasičů předvedl každým rokem aspoň 
jednu divadelní hru. Velkým kulturním přínosem pro obec byly 
zájezdy oblastního divadla v Olomouci do Bludova a po něm zájezdy 
nově zřízeného oblastního státního divadla v Šumperku.
 Oblastní divadla hrála zprvu jen na jevišti Národního domu. 
Později, hlavně v zimním období, dávala přednost jevišti 
v sokolovně, kde ani herci ani diváci díky ústřednímu vytápění 
nemrzli, jako tomu bývalo v Národním domě.
 Divadlo bylo jediná kulturní složka, která se nepřestala těšit 
oblibě široké veřejnosti. V ostatních směrech kulturního podnikání 
v obci zájem stále více a více ochaboval.

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Kurzy ruštiny
 Každým rokem uspořádala místní osvětová komise kursy 
ruského jazyka. Kurzy, pořádané vždy v zimním období, vedly místní 
učitelské střední školy.

Odhalení desky obětem okupace
 U Pomníku padlým ve světové válce 1914 - 18 bylo vykonáno ve 
dnech 28.10.1950 Svazem bojovníku za osvobození.
 Proslov při odhalení desky měl předseda Svazu Fr. Pazour, 
založení důstojník čsl. Vojenských jednotek z osvobozenecké 
Sovětské armády.

Sad míru
 Ve schůzi 17.1.1951 přijala rada MNV v Bludově návrh 
Komunistické strany Československa, aby byl vysázen pod dědinou 
na dolním konci, Sad míru,. Sad byl potom na jaře 1951 vysázen 
nákladem MNU. Výměra jeho obnáší asi 3 měřice.

Bludovské školv v letech 1948-1951
 Únorové události a zřízení lid. Demokratické republiky měly 
velký vliv na školství v ČSR. Dosavadní měšťanská škola obdržela 
název škola střední, škola obecná přejmenována na školu národní. 
Obě školy byly zestátněny. Předtím byly veřejnými školami, 
zřízenými a vydržovanými jednotlivými zeměmi, u nás zemí 
Moravskoslezskou. Učitelé těchto škol se stali státními zaměstnanci 
a zbaveni pořitom místního definitivního ustanovení.
 Konečně školní rok 1949-50, byli dáni do výslužby oba dosavadní 
ředitelé škol. Jejich nástupci se stali osvědčení političtí pracovníci.
 Obě zdejší školy spojeny po vzoru ruském v jednotnou školu 
devítiletou. Tato jednotná devítiletá škola má ve školním roce 
1950-51 celkem 16 tříd se 17 učiteli, učitele náboženství (místního 
faráře) nepočítaje. Na školách byla nadále udržována stravovací akce, 
záležíjící v podávání jídla žactvu v přestávce v 10 hodin. Obyčejně 
obdrželi žáci polévku a obložené chleby nebo jiné moučné jídlo. Žáci 
asi na toto stravování připláceli měsíčně zprvu 30 Kčs, později až 
50 Kčs,. Akce byla zprvu podporována červeným křížem. Ten 
dodával sušené mléko a tuky. Též potřebné množství rybího tuku 
poskytoval školám pro jejich žactvo. Po zastavení těchto dávek byla 
stravovací akce podporována příspěvky rodičovského sdružení.
 V roce 1951 byla zřízena v budově nové školy pro ulehčení 
stravovací akce nová kuchyně ve starém přístavku školy.
V roce 1949-50 byla ustanovena k dosavadnímu školníkovi ještě 
jedna osoba na výpomoc při úklidu školy.

 „Jen velmi málo míst v tomto kraji se může 
pochlubit tím, že se na jejich katastru nachází hned dvě 
místa, jejichž osud nějak souvisí s vodou, aniž by tato 
dvě místa souvisela jedno s druhým. Podobným místem 
je Bludov, jedna z největších vesnických obcí v kraji, 
lokalita, která patří také k nejstarším v oblasti někdejšího 
Šumperska a jejíž historie zaznamenala vzestup i zánik 

Putování krajinou studánek a pramenů…
slavného českého panského rodu pánů ze Žerotína…“

Těmito slovy začíná jedna z částí knihy PUTOVÁNÍ KRAJINOU 
STUDÁNEK A PRAMENŮ. 

Knihu napsal s použitím pověstí Ireny Šindelářové Miroslav 
Kobza a v roce 2004 vydalo nakladatelství DANAL Olomouc. 
Za 90.- Kč ji můžete  zakoupit v Kulturním domě Bludov. 
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

 Věřím, že všichni přátelé ještě dnes, po Novém roce, cítí teplo 
těch laskavých rukou, vůni vanilky, jehličí a purpury. Ať jste 
i tento nadcházející rok omámeni tou vůní plnou lásky a krásy 
uprostřed svých rodin. Nezáleží přece na tom, kolik dárků jste 
dostali, ale v jaké pohodě žijete. Ať všemu dění vévodí vždy jen 
teplo lidských rukou a vašeho srdce.
 Výbor ZO ČZS oznamuje svým členům, že náš zahrádkářský 
rok začíná 12. února v 15 hod. v restauraci na Vlčáku. Rozhodneme, 
co budeme celý rok dělat, kam pojedeme na výlet, kam za přáteli. 
To všechno na Výroční členské schůzi, na kterou všechny srdečně 
zvu a prosím členy o malý příspěvek do tomboly.
 Zároveň touto cestou chci pozvat vedoucí životního prostředí 
p.Tolarovou, kterou už zveme po páté. Máme na ni otázky týkající 
se životního prostředí v obci.
 V únoru oslaví naše 3 členky a jeden člen krásné životní 
jubileum. 
Přítelkyně Blaža Divišová, Květa Souralová, Jiřinka Černá a př. 
Josef Ignačák.
 Holky, plakat netřeba - jen trochu víc štěstí bude potřeba - 
sedmdesát není žádné stáří, a proto ať se Vám vše daří. To přejí 
všichni zahrádkáři. A příteli k šedesátce, jen krátce zdraví, štěstí, 
pohodu a žádnou nehodu.

Za výbor ZO předseda Sokolová Jitka.

(Ještě doušek)! Našemu příteli, zahrádkáři (anonymu) výbor 
vzkazuje, že se držíme jeho rad a začínáme tento rok masivně 
šetřit!

ZO ČZS Bludov
Dozněly oslavy silvestrovské noci a za bohatého gejzíru
ohňostrojů jsme vstoupili do nového roku 2005 se svými 
předsevzetími, plány a přáními. Vánoce jsou pro nás již
vzpomínkou na dlouhé přípravy, gruntování, nákupy dárků 
a přání, aby naše snažení bylo odměněno krásnou vánoční 
rodinnou idylou.
  Pro děti v Kojeneckém ústavu a Dětském domově v 
Šumperku byl poslední prosincový den spojen s příjemným 
zážitkem. Bludovská Canzonetta prostřednictvím paní Ireny 
Sedláčkové předala na konto našich ústavních dětí finanční dar 
ve výši 10.245 Kč.
 Tato částka byla výtěžkem série adventních koncertů ve 
dnech 28.11., 5.12., 12.12., Vánoční koncert proběhl 19.12. 
a závěrečné Zpívání u stromu 23.12.2004 celou akci uzavřelo.
     Bludovská Canzonetta si svými pravidelnými předvánočními 
koncerty získala široký okruh svých pravidelných posluchačů
z celého širokého okolí. Pro nás je zvlášť potěšující, že 
výtěžky z koncertů v posledních letech věnovala právě
našemu zařízení.
     Velmi si tohoto ušlechtilého rozhodnutí vážíme, poněvadž 
je důkazem toho, že osud dětí v kojeneckých ústavech a 
dětských domovech není lidem lhostejný.
     Naše upřímné poděkování patří organizátorům, účinkujícím 
a všem, kteří se svou účastí a finančním příspěvkem podíleli 
na celkové výši finančního daru.

Za všechny děti
     MUDr. Ivana Hanselová, ředitelka a kolektiv zaměstnanců

     Kojeneckého ústavu a Dětského domova v Šumperku
    

Poděkování

Změna v legislativě
Vstup do Evropské unie s sebou přinesl mnoho změn. Z hlediska 
majitelů psů jsou například důležitá ustanovení, která se týkají cestování 
se psem a která vstoupila v platnost v červenci 2004. Stanovené 
požadavky vyplývají z kapitoly IV, článku 15 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro 
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice 
Rady 92/65/EHS. Mimo předpisů lišících se podle země, je jednoznačně 
požadováno identifikační označení zvířete. Stejným problémem se 
zabývá novelizovaný Zákon na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 
149/2004 Sb.), který dává pravomoc městům a obcím nařídit v obecně 
závazné vyhlášce identifikační značení psů. 

Co je to čipování?
Čipování je moderní způsob označení použitelný nejen u psů, ale i u 
jiných druhů zvířat. Čip je malý, několik milimetrů dlouhý váleček. Je 
z nedráždivého a pro živý organismus dobře snášenlivého materiálu a 
obsahuje anténu a několikamístný kód. Čip nemá vlastní zdroj energie a 
nebezpečí, že by vyzařoval něco, co by ohrožovalo organismus psa, 

nehrozí. Čip je vpravován pod kůži označovaného zvířete pomocí 
speciální injekční jehly, a to většinou na levou stranu krku. 
V České republice byly zavedeny dva systémy pro radiofrekvenční 
označování zvířat pracující v souladu s ISO standardy (ISO 11784-
struktura identifikačního kódu; ISO 11785-technický koncept), a 
tedy vzájemně kompatibilní, a to americko-francouzský INDEXEL a 
švýcarský DATAMARS. Oba systémy využívá národní registr, s nímž 
spolupracují téměř tři stovky autorizovaných veterinárních lékařů 
v celé republice.

Identifikační karta Národního registru 
Každý majitel označeného zvířete, který je zaregistrován do 
Národního registru majitelů zvířat získává Identifikační kartu NR, 
která zároveň slouží jako členská karta Klubu Národního registru.
Na přední straně kartuje vytištěn v čárové i alfanumerické podobě kód 
mikročipu označeného zvířete.
Identifikační karta národního registru je „občanským průkazem“ 
vašeho zvířete a dokladem o jeho označení mikročipem. 
                                                        Tolarová Hana, odb.výst. a ž.p.

Identifikační značení zvířat – čipování



Bludovan 1/2005

Bludovan 11

N O V É  K N I H Y  V  K N I H O V N Ě

ABSOLUTNÍ PŘÁTELÉ 
/JOHN LE CARRÉ/
není mnoho spisovatelů, kteří by dokázali tak 
geniálně popsat uplynulé půlstoletí a současně 
být navýsost aktuální.A je jen málo knih,
které způsobily takové pozdvižení na obou 
stranách Atlantiku jako právě Absolutní 
přátelé.....

BOJOVAL JSEM U VARŠAVY 
/HELMUTH NOWAK/ 
po porážkách u Kursku a Kyjeva se na 
německý wehrmacht řítí jedna katastrofa 
za druhou. Nadporučík Nowak uvízl za
sovětskými liniemi a cestou ke svým se
připojil k SS legii belgických dobrovolníků.
Nový rok 1944 mu přinese další obklíčení 
a zoufalý ústup Běloruskem až k Varšavě.
Hledání jistot, o něž by se mohl opřít, ho 
přivede k válečnému sňatku, hned vzápětí se 
však musí vrátit na frontu.....

VERTIKÁLNÍ PEKLO 

/SERGE BRUSSOLO/
strhující čtení mistrovsky napsané předním 
představitelem francouzské science fiction 
předkládá děsivou vizi moderního pekla a 
jistě zaujme všechny příznivce tohoto žánru.

ČAS SMRTI , ČAS VZKŘÍŠENÍ 
/ROMAN CÍLEK/
šest příběhů české detektivky.

OPERACE DLOUHÝ SKOK  /LEO KESSLER/ 
příběh hrdinů ze 2.světové války, kdy se ke 
slovu hlásí touha přežít - i naděje v lepší 
osud.

PEVNOST  /CHARLES RYAN/ 
boj trojice hrdinů s teroristy.

HLOUPÍ BÍLÍ MUŽI  /MICHAEL MOORE/ 
spisovatelův břitký humor neomylně míří 
proti nespravedlnosti a ačkoli možná nemusíte 
souhlasit se vším, co si v knize přečtete, určitě 
se výborně pobavíte!

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ /MICHAEL KEENE/ 
v co věříme? Co formuje naši víru? A jaké 
charakteristické rysy naše víra nese? To jsou 
některé otázky, jež si klademe a na něž v této 
knize hledáme odpovědi.

STAVEBNÍ SLOHY V ČESKU 
/RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ/ 
stručné seznámení s uměleckohistorickými 
pojmy, nejdůležitější stavební epochy 
v českých zemích s typickými příklady,
praktické přehledné mapy.

ROZUMĚT DĚJINÁM 
vývoj česko - německých vztahů na našem 
území v letech 1848 - 1948.

ZRCADLO S VÍLOU A LANĚMI 
/BARBARA JEŽKOVÁ/
původní česká detektivka - někde se skrývá 
zlo. V nás? Mimo nás? Příběhy lidí, které 
můžete potkat kdekoli, lidé, o nichž ani 
netušíte, že zlo je již poznamenalo svým 
dotykem.

HURIKÁN /DICK FRANCIS/
detektivní příběh z dostihového prostředí.

PŘEKVAPIVÝ ÚTOK /JOHN KERRIGAN/ 
válečný román, který je založený na 
skutečných událostech. Je pokračováním nové 
série mapující tajné dějiny SAS, má poutavý 
děj, rychlý spád, a je plný akce.

SNÍH Z BOGOTY  /JURAJ LIŠKA/
cestopis aneb dva roky v Kolumbii.

JAK SE BEROU DROGY /JIŘÍ X.DOLEŽAL/ 
novinář, který se za dobu svého působení stal 
uznávanou autoritou i proklínaným diletantem 
a narkomanem se tentokrát - kromě vlastní 
autorské práce - obklopil týmem odborníků 
na všechny aspekty drog. Kniha tak nabízí 
vše:od návodu, jak a čím se zkouřit, jak se 
zabít a jaké budete mít představy, až po 
policejní a psychologické studie: o té, zatím 
poněkud  zamlčované, druhé straně drog 
- smrti a bolesti.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA SVĚTA  
/ARTUR ANUSZEWSKI/ 
aneb kam se vypravit na dovolenou. Kniha 
je průvodcem po padesáti nejhezčích místech
na světě. Navštívíme starodávné stavby, 
exotické ostrovy, kultovní místa, národní
parky, neopakovatelné skalní útvary, poznáme
architekturu  různých  kultur  a  národů. 
Nádherné  snímky jsou  doplněny  texty.

ARCHITEKTURA  /GRAHAM VICKERS/ 
šest tisíciletí vývoje měst a proměny 
staveb, jejich konstrukce a funkce od 
starověku až k modernímu velkoměstu 
a jeho budoucnosti.

PROMĚNA  /CAROL BERG/ 
scifi -1. díl trilogie Rai kirah.

PRO DĚTI :

SLADKÉ SNY  /PHILIP HAWTHORN/ 
soubor sedmnácti kouzelných příběhů,
vhodných  k  předčítání.

ČARODĚJKA HERMÍNA  /FRANCOIS RUYER/ 
...a její zlomyslné kousky.

PUTOVÁNÍ SVĚTEM KOLEM NÁS 
najdeš 4000 obrázků?

UŽ NIKDY NA MIZINĚ! 
/CORNELIA EMILIANOVÁ/ 
aneb jak si vydělat peníze....

PENÍZE A EURO KROK ZA KROKEM 
/MICHEL LE DUC/
kde se vůbec vzaly peníze, co ovlivňuje cenu 
zboží, co je to banka, co se všechno mění 
s příchodem eura......

BOUŘLIVÁK  /PAUL STEWART/
druhá kniha ze slavných Kronik Světakraje, 
nová dobrodružství chlapce Snítka.

E -MAIL  /MARK WALLACE/ 
jak na to - snadno a rychle - techniky krok 
po kroku.

S. HOLINKOVÁ

Farní knihovna nabízí
Novo millennio ineunte: - apoštolský list
Nejvyššího Pontifika Jana Pavla II. biskupům, kněžím a věřícím na konci Velkého jubilea roku dva tisíce.

Co mám vlastně ze života s Bohem: 
Wilhelm Busch

Kamínky: Mons. Thlic, Karel Otčenášek - I.,II.,III.,VI. díl, drobná svědectví o pronásledování
křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti.

Raněný pastýř: Daniel - Ange. Pro mládež i pro dospělé čtenáře.

Farář světa: Wilhelm Hunermann 
život Jana XXIII. O Vánocích se na ČT2 promítal dvoudílný italský film Jan XXIII. Papež míru. Tento papež je jeden z největších 
papežů v církevních dějinách, který byl za své zásluhy také nedávno blahořečen.

Svétec Don Bosko:  P. Alberti. 
Životopis zakladatele kongregace salesiánů.

Čau, Nicku! : Marie Holková. Román ze života sv.Dominika Savia, žáka a prvního nástupce Dona Boska.                                              J.M
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K N I H Y  P R O  Z I M N Í  P O H O D U

DĚTEM:

KAMARÁDI ZVÍŘÁTKA  /JIŘÍ ŽVÁČEK/ 
básničky s ilustracemi.

CO UMÍ KÁŤA, SVEDE I MÁŤA 
/MARIE TETOUROVÁ/ 
první čtení o sourozencích.

KELTSKÝ KRÁL  /JAROSLAV NĚMEČEK/
mimořádné vydání časopisu Čtyřlístek.

BLÁZNIVÉ MASKY  /CARO CHILDS/ 
nápady pro malování na obličej - roztomilé 
i strašidelné motivy, jednoduché masky na 
maškarní bál nebo karneval.

LODNÍ VRAKY  /RICHARD PLATT/ 
obsáhlý a přehledný průvodce tajuplným 
světem nejslavnějších lodních vraků přináší 
unikátní barevné fotografie ztroskotaných 
lodí i potopených nákladů a pokladů, které 
vám nabízejí jedinečnou možnost seznámit 
se „na vlastní oči“ s osudy plavidel i životem 
na moři.

ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ  
/JITKA LNĚNIČKOVÁ/ 
nová bohatě ilustrovaná publikace 
z encyklopedické řady.

ČESKÉ ZEMĚ 1848-1918 - dějiny v obrazech.

ÚNOS VLAKU  /GERIT KOPIETZ/  
detektivka s kouzelnou lupou - Agáta 
a  doktor  Lupa.....

ZÁCHRANÁŘI  /CLAIRE WATTSOVÁ/ 
seznamte se s prací příslušníků záchranných 
služeb - počínaje záchranou životů až po 
nejmodernější  techniku.

JEDEN DEN V MRAVENIŠTI  
/VERONIKA SOURALOVÁ/ 
příběh, který je doprovázen ojedinělými 
fotografickými kolážemi, které vytváří nový 
pohled na mravenčí svět.

DOSPĚLÝM:

VIDĚL JSEM PEKLO /TVRTKO VUJITY/ 
unikátní reportáže ze zemí, kam získat 
turistické vízum je takřka nemožné, či 
dokonce z míst, o nichž nemá veřejnost 
ani zdání. Šokující vyprávění o lidech 
s neobvyklými osudy, o nichž nemá veřejmost 
ani zdání.

NECHTE MALIČKÝCH  /PETER TREMAYNE/ 
v příběhu odehrávajícím se v keltské Anglii 
v 7. století se setkáváme se sestrou Fidelmou,
dívkou vzdělanou v zákonech, která je v 
pravdě předchůdkyní právniček moderní 
doby.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY   /MICHAL PALMER/ 
tentokrát jsou ohroženy ženy. Zmocňuje se 
jich záhadná choroba, která se nevyznačuje 
žádnými zvláštními příznaky, ale zvolna a 
nepozorovaně snižuje jejich schopnost krevní 
srážlivosti....

ČACHTICKÁ PANÍ PŘED BOŽÍM SOUDEM 
/ANDREJ ŠTIAVNICKÝ/
závěrečný díl historické trilogie, kde se 
uzavírají dramatické životní osudy obávané 
čachtické paní, hraběnky Alžběty Báthoryové,
představitelky mocného a bohatého uherského 
rodu Báthoryů.

KAMUFLÁŽ  /JOHN FRANCOME/ 
detektivní román z dostihového prostředí.

KRÁLOVSTVÍ ZLATÉHO DRAKA 
/ISABEL ALLENDE/ 
napínavý příběh, v němž se střetává dobro se 
zlem. Kniha nenásilnou formou přináší 
i poučení o buddhistickém učení a principech 
východní filosofie.

DECH SMRTI  /ARNALDUR INDRIDASON/ 
islandská detektivka.

CESTA DO TRULALY 
/WLADIMIR KAMINER/ 
aneb toulky vlastní hlavou - autor popisuje 
mozaiku složenou ze zážitků z nově 
objeveného světa, do nějž měl tolik let 
zakázáno vstoupit.

ZNAMENÍ ROŽMBERSKÉ RŮŽE 
/VLASTIMIL VONDRUŠKA/ 
hříšní lidé Království českého, aneb tři 
zločiny, které rozřešil královský prokurátor 
Oldřich z Chlumu.

S. HOLINKOVÁ

§ děti mateřské školy s vánočním pásmem
§ žáci základní školy s tanečním pásmem
§ slovácká dechová hudba Vracovjáci s lidovým vypravěčem
§ Cech přátel 5. ročního období z Mohelnice
§ Rodinná firma Jana Jelena z Opavy s ukázkou paličkované  
 krajky
§ Bludověnka

§ děti ze školní družiny a hlavně jejich vychovatelka paní 
 Jindřiška Krejčí, jejichž výzdoba a vánoční přáníčka 
 potěšila všechny hosty
§ členové pionýrského oddílu Knoflíci, kteří již tradičně 
 vyzdobili vánoční stromek
§ členky SPOZU, bez jejichž  obětavé  práce by se  jen stěží 
 podařilo vše zvládnout 
§ Obec Bludov, která akci finančně zajistila
§ Monáda Bludov, která věnovala limonády pro všechny 
 hosty a účinkující

V sobotu 4. prosince 2004 navštívila řada z vás tradiční mikulášskou 
besedu, kterou připravil Sbor pro občanské záležitosti v Bludově. 
Po uvítání přítomných starostou obce Ing. Pavlem  Stonem 
následoval pestrý program. V průběhu odpoledne vystoupili:

Poděkování patří všem účinkujícím a také všem, kteří se zasloužili 
o zdárný průběh této akce. Jsou to:

Mgr. Jarmila Divišová

Mikulášská beseda
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KVALITNÍ A ZA VELKOOBCHODNÍ CENU

2 litry už od
7 Kč

NAKOUPÍTE  NEALKO  NÁPOJE  ZA  TYTO 
CENY  POUZE  NA  VRÁTNICI  FIRMY

MONÁDA  v  BLUDOVĚ
Různé  příchutě   –   s cukrem   nebo   umělým   sladidlem
Prodej pro veřejnost : Pondělí  až   pátek od 7 – do 16 hod

RŮZNÉ

Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním 
zpravodajstvím stavu sněhových podmínek (aktualizace probíhá 
v pracovních dnech do 9,30h) naleznete na internetové adrese :

pocasi.ecesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška 
sněhu, srážky, síla větru, směr větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat 
poslat na mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru 

pocasi  název místa např. lyžařský areál Pustevny 
pocasi pustevny 

na tel. číslo  907 09 06   (cena SMS je 6,- Kč s DPH)
Pokud nemáte k dispozici “název místa“, zašlete dotazovací SMS 

ve tvaru pocasi

Seznam míst se SMS službou – v závorkách je uveden „název 
místa“ pro SMS
1. Stanice Horské služby: 
Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsjavorovy), Kohútka 
(hskohutka), Lysá hora (hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň (hssolan), 
Velký Polom (hspolom), Červenohorské sedlo (hscsedlo), Horní 
Morava (hshmorava), Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Praděd 
(hspraded), Ramzová (hsramzova) 
2. Lyžařské areály 
Beskydy: Bílá-Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Búřov 
(burov), Frýdlant n.O.-Solárka (solarka), Gruň-Ski MSA (grun), 
Dolní Lomná-Armáda (armada), Hrádek (hradek), Jasenka (jasenka), 

Javorníky-Kohútka (kohutka), Javorový vrch (javorovy), Kasárna 
(kasarna), Malenovice-P.O.M.A. (poma), Morávka-Sviňorky (svinorky), 
Mosty u Jablunkova (mosty), Nový Jičín – Na Svinci (svinec), 
Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny), Řeka (reka), Sachova 
studánka (sachovka), Severka-Velký Polom (severka), Soláň-Bzové 
(bzove), Soláň-Sedlo (solansedlo), Soláň-Soláňka (solanka), Třeštík 
(trestik), Velké Karlovice–u hotelu Galik (galik), Velké Karlovice-u 
hotelu Horal (horal), Velké Karlovice-Razula (razula), Velké 
Karlovice-Kyčerka (kycerka), Visalaje (visalaje), Visalaje-Radegast 
(radegast), Vranča (vranca), Vsetín-Jasenka (jasenka), Zlatník-Biocel 
(zlatnik), Zlatník-Fela (zlatnikfela)
Jeseníky: Andělská Hora (andelskahora), Branná-Proskil (branna), 
Hynčice (hyncice), Karlov-Kazmarka (kazmarka), Karlov-Myšák 
(mysak), Karlov-Pawlín (pawlin), Karlov-Jantar-Roháč (rohac), 
Klepáčov (klepacov), Lipová Lázně-Miroslav (miroslav), Lipová 
Lázně-Lázeňský vrch (lazenskyvrch), Malá Morávka-Karlov 
(moravkakarlov), Malá Morávka-Kopřivná (koprivna), Ostružná-Jonáš 
(ostruzna), Ovčárna (ovcarna), Petříkov-Kaste (kaste), Ramzová-Aréna 
R3 (ramzova), Staré Město p.Sněž.-Kunčice (kuncice), Staré Město 
p.Sněž.-Paprsek (paprsek), Vrbno p.Pradědem (vrbno)
Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice-Budišov (budisov),
Ostrava-Skalka (skalka),
Orlické hory: Výprachtice (vyprachtice)
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják (trojak)

Příklad zadání SMS : 
stanice Horské služby Bílá : pocasi hsbila, lyžařský areál Pustevny : 
pocasi pustevny 
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských areálů jsou 
garantovány provozovateli. Aktuální seznam areálů – pocasi.ecesko.cz 
nebo SMS ve tvaru pocasi. Služba je poskytována od 1.12.2004. 
PR SMS službu technicky zajišťuje Pipeline a.s. (www.pipeline.cz)
– infolinka 603230875.

Lyžování na Moravě 2004-2005 
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19. 12. 2004 - Vánoční koncert pěveckého sboru CANZONETTA BLUDOV
Jakub Jan Ryba:  Česká mše vánoční “Hej, mistře”

Sólistky (zleva)  Sopran: Lenka Černá, Renata Kyseláková
 ALT: Zdena Straková, Božena Schauerová

Sólistky (zleva)  Bas: Petr Suchomel,  Tenor: Ladislav Blecha

5. 12. 2004 - 2. Adventní koncert - Žesťové trio FLASH BRASS

5. 12. 2004 - 2. Adventní koncert 
Dětský pěvecký sbor ZŠ Severovýchod, Zábřeh

12. 12. 2004 - 3. Adventní koncert - Dětský dechový soubor ZUŠ Šumperk

16. 12. 2004 “Zpívání u stromu” v bludovských lázních

Adventní zpívání
Adventní koncerty mají v Bludově více jak desetiletou tradici. 
Vy, kteří je navštěvujete, víte, že je pro vás pořádá místní pěvecký 
sbor Canzonetta. Za tuto dlouhou dobu se podařilo odeslat na 
různá místa již přes 30.000,- Kč. V posledních letech si výtěžky 
z koncertů našly své stálé místo - Dětský domov, Šumperk. Také 
výtěžek z adventních koncertů 2004 byl předán na adresu. A díky 
vám všem, kteří jste jakkoli přispěli, byla tato částka 10.245,- Kč.
 Poděkování patři panu ThDr. Hynku Wiesnerovi, panu Ing. Karlu 
Monsteinovi a Obecnímu úřadu Bludov.

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov přeje všem krásný a spokojený rok 
2005 a na společná setkání se těší nejen při adventních koncertech.

Irena Sedláčková.

21.  3. Vernisáž - Lázně Bludov
11.  4. Sváteční mše svatá, kostel sv. Jiří - Velikonoce
24.  4. Účast na festivalu pěveckých sborů v Litovli
25.  4. Sváteční mše svatá, kostel sv. Jiří - Pouť
  7.  5. Kladení věnců
13.  5. Svěcení pramene - Lázně Bludov
  5.  6. 5. ročník hudebního festivalu F. Pavlů
13.  6. Pouť Božího Těla - Kostelíček
20.  6. Koncert k 70. výročí úmrtí malíře Adolfa Kašpara
17.10. Sváteční mše svatá - bludovské hody
27.10 Kladení věnců
28.11. 1. adventní koncert
  5.12. 2. adventní koncert 
 - hosté:  Dětský pěvecký sbor ZŠ Severovýchod, Zábřeh
  Žesťové trio Flash Brass, Šumperk
12.12. 3. adventní koncert
 - host: Dětský dechový soubor ZUŠ Šumperk
16.12. “Zpívání u stromu” - Lázně Bludov
17.12. Vánoční koncert v Brandýse n/Orl.
19.12. Vánoční koncert, kostel sv. Jiří v Bludově
20.12. 2 x vánoční koncert pro ZŠ Bludov
23.12. “Zpívání u stromu” - nádvoří bludovského zámku
24.12. Česká mše vánoční J. J. Ryby s doprovodem orchestru
 - štědrovečerní mše svatá, kostel sv. Jiří v Bludově

Koncerty a vystoupení komorního pěveckého sboru 
Canzonetta Bludov v roce 2004:
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O výzdobu kulturního domu se postarali 
pracovníci Obecních lesů Bludov

Poděkování patří četným sponzorům bohaté tomboly

Výherce první ceny tombolyČestní hosté Čestní hosté 

V programu vystoupila skupina scénického 
tance Intro 

Maguranka,  slovenská dechová hudba

Pořadatelé

Ohlédnutí za I. obecním plesem 
v novodobé historii obce Bludov.

Kanianky u Bojnice, jejíž členové jsou absolventi ZUŠ v Bojnici a 
mnozí ještě studují na hudební konzervatoři. Podle Vašich ohlasů, 
především těch starších, to byl i cenný kulturní zážitek z opravdu 
poctivé dechovky. Je velmi příjemné vidět a slyšet mladou generaci 
hudebníků, že takto zřetelně osloví ty starší z Vás, kteří ještě pamatují 
vesnické plesy s dechovkou, jak se říká „od podlahy“. Myslím, že 
potěšující je i to, že jde o slovenskou dechovku, které my Moraváci 
rozumíme. Nejde jen o jazyk, ale především o podobnou mentalitu 
blízkého národa.
 Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál dobrou zábavu i na 
dalších bludovských plesech a věřím, že mohu i za pořadatele 
obecního plesu poděkovat a těšit se na shledanou příští rok na II. 
obecním plese.  Ing. Jaroslav Balhar, místostarosta

I.Obecní ples Kulturní dům Bludov – sobota 8. ledna 2005 /ve fotografiích Miroslavy Šmídové /

 Velmi rád bych jménem Obecní rady tímto poděkoval všem, kteří 
se na přípravě a organizaci této společenské události podíleli. Konkrétně 
pracovníkům Obecního úřadu, KD Bludov, společnosti Obecní lesy 
Bludov, bludovským Skautům, pracovnicím školní kuchyně a restauraci 
Vlčí důl. Dík patří také štědrým sponzorům a zcela jistě i Vám, milí 
občané, kteří jste se na ples přišli pobavit. Dovolím si přirovnání, „jaké 
by to bylo divadlo bez diváků“, proto ještě jednou poděkování Vám 
všem. 
 K dobré zábavě Vám hrála řízná dechovka Maguranka ze slovenské 



 Na začátku ledna se již popáté vydaly 
do bludovských ulic skupinky koledníků, 
aby nesly lidem radostnou zvěst lidského 
milosrdenství. Deset skupinek Tří králů 
(Kašpar, Melichar a Baltazar) spolu 
s alespoň jednou osobou starší patnácti 
let nesly po dědině dům od domu úředně 
zapečetěnou pokladničku, bílé zlato (cukr) 
a posvěcenou křídu. Po zazpívání známé 
koledy „My tři králové jdeme k Vám…“ 
poprosili o příspěvek do celostátní sbírky 
po trpící a potřebné. Kdo chtěl, tomu 
potom křídou napsali na(d) dveře známá 
tři písmena K+M+B+2005, která nejenom 
že jsou podpisem tří mudrců od východu, 
ale jsou i modlitbou: „Christus mansionem 
benedicat“ – „Kristus ať žehná tomuto 
domu“.

Výsledky sbírky v Bludově

 Letošní rok byl v Bludově v historii 
tříkrálové sbírky zatím nejúspěšnější 
– vybraných úctyhodných 43 611 Kč 
představuje více jak 13,50 Kč na jednoho 
obyvatele. (Pro srovnání: v roce 2004 se u 
nás vybralo 32 042 Kč, 2003: 37 918 Kč, 
2002: 28 905,40 Kč a 2001: 14 220,40 
Kč. Celkově se tedy za oněch pět ročníků 
sbírky vybralo v Bludově 156 696,80 Kč.)

Výsledky sbírky v okolních obcích

 Pro zajímavost uveďme výsledky 
v některých okolních obcích. V šumperském 
a zábřežském děkanátu (které se téměř kryjí 
s hranicemi šumperského okresu) se letos 
dohromady vybralo 1 581 287,50 Kč, 
v olomoucké arcidiecézi přes 17,5 milionu 
Kč, v celé České republice zhruba 55 
milionů Kč. 

 V sousedním Sudkově se vybralo 12 936 
Kč (10,80 Kč na obyvatele), v Postřelmově 
58 844,50 Kč (18 Kč/obyv.), v Chromči 
15 089 Kč (25,80 Kč/obyv.), v Bohutíně 
7 319 Kč (8,30 Kč/obyv.) a v Šumperku 
88 596 Kč (3 Kč/obyv.). Z celého okresu 
byli nejštědřejší v Postřelmůvku (47 Kč na 
obyvatele) a v Rájci (42 Kč na obyvatele).
Výtěžek sbírky se shromažďuje na 
centrálním sbírkovém účtu, a následně 
dělí podle předem schváleného klíče. 
V současnosti se rozhoduje o tom, jak 
velká část výtěžku půjde na pomoc přírodní 
katastrofou postižené jihovýchodní Asii. 
Představitelé katolické charity, která sbírku 
pořádá, si jsou vědomi toho, že snaha 
pomoci této oblasti přivedla řadu lidí 
k tomu, aby do tradiční tříkrálové sbírky 

přispěli i více, než obvykle. Každopádně 
část sbírky půjde na zahraniční humanitární 
fond a část jí zůstane v děkanátních 
charitách pro podporu stovek tamních 
projektů: domovy pokojného stáří, dětské 
stacionáře, jednotlivé hendikepované či 
sociálně slabé rodiny a mnoho dalších 
charitních zařízení.

 Není až tolik důležité, kolik kdo 
přispěl. Každý jistě podle svých možností. 
Jistě i za dalších více jak třicet tříkrálových 
koledníků – vesměs z bludovského 
skautského střediska Františka Pecháčka 
– mohu potvrdit, jak krásný pro nás onen 
sobotní den 8. ledna 2005 byl. Vidět tolik 
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Tříkrálová sbírka 2005

Výsledná tabulka 
Tříkrálové sbírky 
2005
Charita Šumperk
Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům 

název obce vybraná částka počet pokladniček

Bludov 43 611,00 Kč 14 ks

Bohdíkov 19 745,50 Kč 6 ks

Bohutín 7 319,00 Kč 2 ks

Bratrušov 12 535,00 Kč 3 ks

Bušín 9 308,00 Kč 4 ks

Dolní Studénky 22 433,00 Kč 5 ks

Hanušovice 39 288,50 Kč 6 ks

Hraběšice 3 087,00 Kč 1 ks

Jindřichov 13 599,50 Kč 3 ks

Kopřivná 4 903,00 Kč 2 ks

Libina 40 589,50 Kč 10 ks

Loučná nad Desnou 22 827,00 Kč 5 ks

Nový Malín 11 691,50 Kč 2 ks

Olšany 13 239,00 Kč 3 ks

Rapotín 40 511,00 Kč 14 ks

Ruda nad Moravou 45 957,50 Kč 10 ks

Sobotín 15 787,50 Kč 3 ks

Staré Město 26 841,50 Kč 2 ks

Šumperk 88 596,00 Kč 17 ks

Velké Losiny 38 744,50 Kč 14 ks

Vikýřovice 19 226,00 Kč 10 ks

Celkem 539 840,50 Kč 136 ks

radosti, očekávání, lesku v očích s touhou 
pomoci a mnohdy zadržovaných slz se 
člověku za život podaří jen párkrát.

 Děkuji všem, kdo se v Bludově na 
organizaci a průběhu letošní tříkrálové 
sbírky podíleli. Raduji se z toho, že když 
po Bludově chodili tři králové, otevřeli 
jste jim nejen dveře, ale také svá srdce. 
Díky vám všem za pomoc lidem trpícím, 
lidem na pokraji společnosti, osamoceným 
ve stáří i opuštěným dětem, lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí. Kéž se za to naplní 
prosba zakódovaná do tří písmen na mnoha 
a mnoha našich dveřích…

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU V ŠUMPERKU PRO 
POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

ZMĚNA DANĚ Z NEMOVITOSTÍ OD 1.1.2005

Podle nového zákona o dani z nemovitostí je vlastník pozemků povinen přiznat daň za 
všechny své pozemky, kromě těch, které jsou evidovány ve zjednodušené evidenci a současně 
pronajaty (na listu vlastnictví není uveden druh pozemku). Jedná se zpravidla o pozemky po obnově 
katastrálního operátu, které byly dříve sloučeny do větších celků a daň z nemovitostí dosud přiznával 
a platil nájemce.

Daňové přiznání na rok 2005 se podává příslušnému správci daně do 31.1.2005. Ministerstvo 
financí rozhodlo o posunutí termínu pro podání daňového přiznání daně z nemovitostí u zemědělských 
pozemků z 31. ledna na 30. dubna 2005.
Daňová přiznání nemusí podávat poplatník, který již dříve přiznání podal a nedošlo k žádným 
změnám.

Za pozemky, kde je více spoluvlastníků, podává přiznání jeden z nich (společný zástupce).
I nadále platí, že v případě pronájmu pozemků od Pozemkového fondu České republiky, 

Správy státních hmotných rezerv nebo převedených na Fond národního majetku České republiky 
přiznává a platí daň nájemce.

Adresa Finančního úřadu v Šumperku:  Finanční úřad v Šumperku
  Gen. Svobody 38
  787 01  Šumperk

Úřední hodiny:  pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
Telefon:   583 386 111,  583 386 418,  583 386 419, 
    583 386 422,  583 386 423,  583 386 426.

V případě potřeby osobní konzultace na Finančním úřadě v Šumperku je doporučeno vzít s sebou 
aktuální výpisy z katastru nemovitostí a platné nájemní smlouvy k pronajatým pozemkům.

Poznámka: 
Tiskopisy pro přiznání daně z nemovitosti lze vyzvednout i na Obecním úřadě Bludov.



 „Nikdo neví, do čeho se někdy 
zamotá… tohle já už dávno pochopil.“ To 
zpívá Jaroslav Samson Lenk se skupinou 
Hop Trop v písničce Kláda a má pravdu. 
Právě proto je jedním ze základů skautské 
výchovy vyzkoušet všechno možné, s čím 
se člověk může během života setkat nebo 
co může potřebovat, od prastarých řemesel, 
jako je například řezbářství, až po moderní 
způsoby aktivního vyžití, jako je horolezectví, 
speleologie a jistící techniky… samozřejmě 
pokud to je v souladu se skautským zákonem 
– jsou přeci jen věci, které skauti zkoušet 
nepotřebují!

 Právě proto jsme se na podzim vypravili 
do světa pro nás dosud zcela neznámého, 
cizího a vzdáleného, ale vonícího 
dobrodružstvím, dálkou a klukovskými sny. 
Na celé podzimní prázdniny jsme se 
ubytovali na statku, kde mají koně, abychom 
se naučili starat se o ně, rozumět jim, ale 
hlavně se udržet v sedle! A že to není nic tak 
jednoduchého, jak by se mohlo zdát 
z Vinnetoua, ale ani nic tak těžkého, jak se 
někteří z nás báli…

 První ráno, když nás přišli koňáci vzbudit 
ještě za tmy, byla taková zima, že se nám ze 
spacáků vůbec nechtělo. Ale co naplat – koně 
nebudou čekat, až se zahřejeme. A tak jsme 
se naučili pravidlo první – kdo chce být 
u koní, musí mít silnou vůli. Přihlíželi jsme, 
jak se koně krmí, jak je vyhánějí na pastvu 
a pak jsme mohli čistit stáje. Pochopili jsme, 
že ke koním se musí přistupovat opatrně a 
pomalu, a nemůžeme mezi ně hned první 
ráno vtrhnout jako tlupa orangutanů, to by 
nás mohli taky pokopat. Koně učí opatrnosti. 
Odpoledne už jsme si ale mohli zkusit koně 
čistit a pomáhat s osedláním. Není to 
jednoduchá práce, a vše se musí udělat 
pořádně! Kůň je živá bytost, která si také 
žádá svoji úctu a musí dostat vše, co 
potřebuje. Koně tedy učí pečlivosti. A pak 
už jsme vyskočili do sedel. Zpočátku jen na 
vodíku zvaném londž, později i sami, na 
malém dvorku u statku, uvnitř hrazení. 
Ježdění je věda a člověk si musí chvíli 
namáhat mozek, než na všechno přijde a než 
mu to přejde do krve! Koně učí trpělivosti.
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Co všechno nás naučili koně

 Postupně jsme mohli koně i vyhánět na pastvu a zase je z ní zahánět. Viděli jsme 
v práci kováře – a ne ledajakého, ale kováře, který koval vítěze loňské Velké pardubické, 
hnědou klisnu Registanu! Naučili jsme se leccos nejen o životě koní, ale i lidí kolem 
nich. Ale na statku jsme nebyli zadarmo! Svůj pobyt a jezdecký výcvik jsme si každý den 
odpracovávali všemožnými pracemi, které bylo třeba udělat a na které se hodila spousta 
rukou, které mají skauti z táborů pěkně vycvičené a tedy šikovné. A protože koňáci byli 
s naší prací spokojení (takže jsme tu nebyli ani zadarmo, ani nadarmo), vyrazili jsme 
poslední den na úžasný výlet. Chvíli v sedle, chvíli na voze jsme dojeli až do Brníčka, kde 
jsme nechali koně chvilku odpočinout a pak zase vyrazili zpátky. 
A při té cestě bukovým lesem, prozářeným posledními teplými paprsky podzimního 
slunce, ve kterých se zlatilo spadané listí, nám koně předali i své poslední tajemství: učili 
nás kráse. Ale protože víme, že mnoho tajemství nám ještě zůstalo neodhaleno, slíbili jsme 
sobě i koňákům, že se na statek zase vrátíme.   

Jaroslav Petřík – Australan
vůdce 2. oddílu Bludovit 



SPORTOVNÍ OZVĚNY

Billiard club Bludov
Vánoční turnaj:

v sobotu 18. prosince se uskutečnil 
poslední turnaj roku 2004 v osmičce. 
Zůčastnilo se ho 13 hráčů.

Výsledky:
1. Tomáš Komenda
2. Jiří Kulil
3. Saša Bauerová,  Luboš Kunert 

Únor 2005

PRODEJE  
v kulturním domě

Út a St   8. a 9. 2. 
    - levný textil 
Čt   10. 2. 
Po  14. 2. 
Pá  18. 2.  
Čt   24. 2. 
Pá  25. 2. 

si vás dovoluje pozvat na přednášku pracovníka Úřadu 
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Mgr. Martina Pulce
Pohraniční stráž a metody vyšetřování 

StB
spojenou s videoprojekcí dobových materiálů

Kdy: v sobotu 26. února 2005 v 17:00 
Kde: Kulturní dům Bludov

Přednáška se uskuteční jako připomenutí si smutného 
výročí „Vítězného února 1948“

Všichni jste srdečně zváni

JUNÁK – svaz skautů a skautek 
ČR středisko Františka Pecháčka 
Bludov

Nová čerpací stanice
Na parkovišti „U Nové“ v Bludově
- kvalitní benzín, nafta, LPG
- příjemná a pozorná obsluha Otevírací doba: 6 – 20 hodPOZOR! Startovac

í ceny!!!

Bludovan 1/2005

Bludovan 19

BC Bludov pořádá VIII. ročník 
turnaje Bludov cup

kdy: Sobota 12. 2. od 14:00 hod. 
kde: KD Bludov

Startovné 50,- Kč

Kulturní dům Bludov
Vás zve na cestopisnou 
přednášku s diapozitivy

CESTA INDIÍ
s Pavlou Schauerovou
Úterý 15. února 2005 

v 17:00 hodin

- vstupné dobrovolné -

Vánoční ŠACHOVÝ TURNAJ
Skončil s tímto umístěním:

děti: 1.místo Helena Juránková
 2.místo Petr Juránek
 3.místo Ladislav Drážný

dospělí: 1.místo Jaroslav Dobeš
 2.místo David Horák
 3.místo Jarolím Adámek

Děkujeme za sponzorské dary, paní Divišové, vedoucí 
kulturního domu Bludov, Petr Vojtíšek elektro - Shark 
Šumperk, Pavel a Martina Kašparovi - keramika Bludov 
a panu Petru Stonovi Agrega Bludov.

Jaroslav Dobeš.
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Správné znění tajenky z čísla 10 Bludovanu:  „Sdružení demokracie dětem“ 
Výherci Eva a Petr Špičkovi, ul. Lázeňská 653, Bludov, získávají tričko obecního úřadu.

Výherci si můžou tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. února 2005.

Během německé okupace byl při úpravě úředních místností v obecním domě německým starostou 
odstraněn zbytek nákladu knihy dr. Březiny Paměti obce Bludova. Učinil to dosti šetrným způsobem. 
Dal knihu rozprodat po 1 RM. Paměti byly tajenka.

Bludovan vydává Obec Bludov. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. Povolení č. 0380915588. Registrováno u OÚ Šumperk
pod č. MK ČR E 12 895. Redakční rada: PhDr. Stanislav Balík, Karel Bank, Mgr. Vladimír Vlček, Jiří Krejčí. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. 

Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz, e-mail: kartotisk@kartotisk.cz.  
Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.



Výstavba kanalizace a ČOV

Vážení spoluobčané,

v posledním čísle Bludovanu jsem vám  blíže představil naši „Stavbu století“. Návrh na 
financování celé stavby, tak jak jsem vám jej popsal, schválilo prosincové zastupitelstvo obce.

 Pozorný čtenář zaznamenal i informace o tom, že pro účely postupu prací na budování 
kanalizace bude obec rozdělena do čtyř regionů, stejně tak jako informaci o tom, že obec 
uspořádá pro širokou veřejnost setkání, na kterém budete moci uplatnit své dotazy k realizaci 
této stavby. Toto setkání za účasti firmy VODAM Hranice, která celou stavbu projektově 
zajišťuje, se uskuteční 

ve čtvrtek 17. února 2005 v 17.00 hod. ve velkém sále Kulturního domu 
v Bludově.

 Na přiložené mapce Bludova s náčrtem kanalizačních stok vám chci alespoň v hrubých 
rysech naznačit jednotlivé regiony, podle kterých bude výstavba vašich kanalizačních přípojek 
časově probíhat.

 Je logické, že stavba kanalizačních stok začne od objektu čistírny odpadních vod. S ohledem 
na málo času pro realizaci celé stavby bude zahájena téměř současně výstavba stoky 
A i stoky B.

Regionem č. 1 
bude oblast jihu naší obce, navazující na stoku B, od ulice Tyršova až po křižovatku u zámku.
Regionem č. 2 
bude západní část obce, navazující na stoku A, od zastávky Bludov – lázně až na hranici 
rozvodí Bludovského a Vitonínského potoka.
Regionem č. 3 
bude střed obce na jihu od křižovatky u zámku, na severu po radnici a na západě po rozvodí 
bludovských potoků.
Regionem č. 4 
bude celá severní část obce (Horní konec) včetně oblasti Vlčí důl.

 S ohledem na neustále zdůrazňovanou krátkou dobu výstavby celého díla (do 31.12.2006), 
budou časové úseky výstavby mezi jednotlivými regiony minimální.

 Výstavba kanalizačních přípojek v regionech č. 1 a č. 2 začne téměř současně. Proto budou 
majitelé nemovitostí těchto regionů v nejbližších dnech obeslání „Dotazníky ke stavbě 
přípojky“, které vám zašle firma VODAM. V zájmu „rychlého postupu“ vás žádám, vážení 
spoluobčané, abyste vyplněné „Dotazníky...“ co nejdříve vraceli zpět firmě VODAM.

Za veškerou spolupráci na naší „Stavbě století“, která právě začíná, vám moc a moc děkuji.

                Ing. Pavel Ston
                                   starosta


