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 Dne 13. června 2005 v 18.10-21.45 proběhlo 
sedmnácté zasedání zastupitelstva obce. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, chyběl Ing. František Březina. 
Starosta obce Ing. Pavel Ston pověřil 
Ing. Jana Šaje vyhotovením zápisu, ověřením 
zápisu pověřilo zastupitelstvo Jindřicha Matěje 
a Ing. Karla Sourala. Navržený program schůze 
schválilo zastupitelstvo všemi hlasy. V úvodu 
starosta přednesl zprávu o plnění úkolů s tím, že 
na třech z nich (OZV o reklamních zařízeních, 
nová smlouva se ZOD, hranice mezi obcemi 
Chromeč a Bludov) se průběžně pracuje, čtvrtý 
bude samostatným bodem jednání. 

Zpráva o činnosti rady obce
 Zprávu o činnosti rady obce, která se od 
posledního jednání zastupitelstva sešla na dvou 
řádných zasedáních, přednesl místostarosta Ing. 
Jaroslav Balhar. Rada se zabývala uzavřením 
„nových“ nájemních smluv na pozemky, které 
byly dotčeny přečíslováním parcel – jde o 
formalitu z důvodu platnosti smluv. Dále rada 
řešila žádost Ing. Ťulpíka na uzavření smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 
věcného břemene na pozemky, jež se mu 
zastupitelstvo rozhodlo prodat k vybudování 
rybníka. Jelikož ještě není zpracován projekt 
pro vybudování díla a tudíž zatím není možné 
vytýčit trasu odtokové strouhy pro zřízení 
věcného břemene, žádá Ing. Ťulpík uzavřít pouze 
smlouvu o budoucí smlouvě. Dále rada schválila 
smlouvu o dílo na vypracování studie Drážník 
s firmou Ekospol s.r.o. Brno a smlouvu na 
jednorázový monitoring kvality podzemních vod 
na lokalitě skládky Drážník se stejnou firmou. 
Výsledkem těchto smluv bude, že obec nebude 
muset dále provádět monitoring podzemních 
vod, za který se každoročně platí v řádu desítek 
tisíc korun. Po získání nových mapových 
podkladů po obnově katastrálního operátu 
v Bludově bylo zjištěno, že některé pozemky pod 
požární zbrojnicí a přilehlém prostoru jsou ve 
vlastnictví ZOD Bludov. Rada schválila záměr 
tyto pozemky vykoupit. Dále byla schválena 
smlouva o dílo na rekonstrukci rozvodů vody 
v penzionu pro důchodce s firmou Jan Novák 
Šumperk; smlouva na úpravu odvodnění 
komunikace u č.p. 868 s firmou VAVRIS s.r.o. 

Šumperk; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene Tomášem Špičkou týkající 
se přípojky vody k Sokolovně. Rada schválila 
směrnici k realizaci zákona o účetnictví, spisový 
řád OÚ a pracovní řád OÚ a žádost s užíváním 
znaku Bludova jako nášivky na levém rukávu na 
stejnokroji členů SDH a zásahových uniformách 
JSDH Bludov.
 V následné diskusi občan z pléna starostu 
upozornil na to, že v obci jsou rozbité skříňky 
politických stran. Starosta odpověděl, že rada 
obce o tom ví a chce tento problém řešit, 
protože není ojedinělý. Složitost spočívá 
v tom, že jednání s Policií ČR jsou neúspěšná. 
PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. doporučil, aby 
rada zvážila zřízení obecního policajta, který 
by pracoval v terénu a neseděl na služebně. 
Starosta odpověděl, že se tím rada v minulosti 
už zabývala, ustoupila od toho s tím, že jde o 
akci finančně mimořádně náročnou. MUDr. 
Jaroslav Mikuláš z pléna navrhl zřídit funkci 
obecního „ponocného“, který by byl vybaven 
mobilem, kamerou a měl by psa. Byl by tak 
schopen ohlídat v noci obec za nižší náklady než 
policajt. K tématu se rozpoutala krátká diskuse, 
po níž starosta přislíbil, že se touto myšlenkou 
bude zabývat, ale musí si ověřit, zda je pro toto 
opora v legislativě. Zastupitelstvo poté opět po 
čase schválilo zprávu o činnosti rady obce všemi 
přítomnými hlasy.

Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2005
 Starosta uvedl, že k 31.5.2005 činily 
disponibilní finanční prostředky na účtech 
obce 2 862 tis. Kč. Skutečné příjmy obecního 
rozpočtu vykázaly hodnotu 10 721 tis. Kč, 
což činí ve srovnání se schváleným rozpočtem 
10 %, resp. 33% po odečtení vlivu investiční 
akce „Kanalizace a ČOV“. Skutečné výdaje 
obce ke konci měsíce května dosáhly 10 573 
tis. Kč., což činí 10 %, resp. 33 %. Dostatečná 
zásoba finančních prostředků na účtech obce 
v dosavadním průběhu roku umožňuje hradit 
veškeré závazky obce v předepsaných termínech. 
Zastupitelstvo zprávu jednomyslně schválilo.

Majetkoprávní záležitosti

a) odprodej plynárenských zařízení

Společnost Plynar s.r.o. Petřvald zaslala nabídku 
na zprostředkování odprodeje plynárenských 
zařízení ve vlastnictví obce. Jednalo by se o 
poslední etapu plynofikace obce - dolní konec, 
ul. Lázeňská a o Kostelní vrch. Hodnota tohoto 
díla je zhruba 4 mil. Kč, přičemž Plynar nabízí 
asi 20 % této pořizovací ceny. Rada navrhuje, 
aby bylo se společností Plynar s.r.o. jednáno 
o definitivní ceně za odkup zbývajících akcií 
za plynárenská zařízení s tím, aby byla cena 
vyšší. Společnost má zájem na tom, aby bylo na 
plynovod napojeno co nejvíc odběratelů.
 V následné diskusi se JUDr. Josef Sedláček 
dotázal, zda byl Plynar osloven nebo se ozval 
sám, starosta odpověděl, že nabídka přišla od 
Plynaru. JUDr. Sedláček na to reagoval tím, že 
se tedy jedná o nejnižší cenu, za kterou se to 
prodá vždy. Možná by šla cena zvýšit, kdyby 
byl připojen větší odběratel, například v areálu 
bývalého ACHP za nádražím. Ing. Karel Janíček 
připomněl, že v minulosti museli občané 
podepsat souhlas s břemenem, že po soukromých 
pozemcích povede plynovod. Pokud se plynovod 
prodá, mohou občané jako vlastníci požadovat 
úhradu za břemeno či nájemné. Zastupitelstvo 
obce pověřilo 13 hlasy (1 se zdržel) starostu 
dalším jednáním ve věci odprodeje plynovodu 
a výše kupní ceny.

b) záměr odprodat obecní byty
Doposud se ke koupi bytů v paneláku čp. 691 
vyjádřila pí. Brzobohatá s tím, že v současné době 
nemá k dispozici celou finanční částku, ale o byt 
by zájem měla. Pí. Skácelová vzala svoji žádost 
zpět, s tím, že o byt má zájem její vnuk. P. Plíhal 
a pí. Špičková se doposud písemně nevyjádřili, 
ale p. Plíhal jednal se starostou v tom smyslu, 
že peníze na koupi bytu nemá. Pí. Špičková se 
údajně zajímá o úvěr. Pokud se týče bytů v domě 
čp. 811 na ul. Kroupova, má o koupi zájem Jana 
Špičková, která v jednom bytě bydlí. K druhému 
bytu se pí. Skoumalová vyjádřila v tom smyslu, 
že cena neodpovídá současnému stavu bytu a 
nemá zájem o jeho odkoupení. Ceny bytů byly 
stanoveny v čp. 691 znaleckým posudkem a v čp. 
811 odhadem tržní ceny. Názor rady je ten, že 
každý z nájemců si může byt kdykoliv odkoupit, 
pokud bude mít dostatek finančních prostředků, 
rada je ke koupi nutit nebude.
 V diskusi se Dr. Balík dotázal, zda vnuk 
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pí. Skácelové má trvalé bydliště na její adrese. 
Starosta odpověděl, že si požádal jako vnuk. 
Dr. Balík se domnívá, že vnuk není současný 
majitel – měl by proto mít třeba i předkupní 
právo, ale není důvod, aby platil pouze odhadní 
a nikoli tržní cenu. Ing. Janíček si myslí opak. 
Zastupitelstvo 13 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo 
s odprodejem jednoho bytu v domě čp. 691 za 
cenu znaleckého posudku a domu čp. 811 za 
tržní cenu.
c) Žádost firmy Pneucentrum Matěj Bludov, 
s.r.o. o odprodej části pozemků
Místostarosta uvedl, že firma Pneucentrum 
Matěj Bludov, s.r.o. si již v roce 2004 požádala 
o odkoupení pozemků p.č. 2753/8 a 2753/9. 
Jedná se o pozemky ve spoluvlastnictví obce 
a Ing. Mornstein-Zierotina. Firma přiložila 
souhlas druhého spoluvlastníka s prodejem. 
Rada navrhla kupní cenu ve výši 50 Kč/m2, 
což je celkem 72.000 Kč, tudíž pro obec 36.000 
Kč. Jindřich Matěj řekl, že jde o vytvoření 
zvukového a optického valu, kterým se při 
vjezdu do obce od Šumperka zakryje pohled 
na uskladněné pneumatiky. Jde tedy o pozemky, 
které budou z větší části sloužit pro výsadbu 
zeleně, jak to po něm žádala stavební komise. 
JUDr. Sedláček se dotázal, jaká část bude zeleň a 
jaká stavba. J. Matěj odpověděl, že z obou stran 
bude zelený pruh v šíři 8 m a na skladování bude 
volná plocha, nikoliv stavba. JUDr. Sedláček se 
dotázal, jak bude právně zajištěno to, že opravdu 
dojde k výsadbě zeleně, která bude následně 
udržována. Dr. Balík se zeptal JUDr. Sedláčka, 
zda je možné toto nějak právně ošetřit. JUDr. 
Sedláček si myslí, že ne, a proto navrhuje místo 
odprodeje dlouhodobý pronájem na 99 let. Pokud 
tam zeleň nebude, vypoví se nájemní smlouva. 
J. Matěj namítl, že zeleň vysazovat nemusí, 
nemusí ani zbytečně kupovat pozemek za 70 
tis. Kč. JUDr. Sedláček dále namítl, že ozelenit 
může tuto lokalitu obec za dotace. Starosta 
diskusi ukončil a nechal hlasovat. Zastupitelstvo 
odprodej 11 hlasy schválilo (1 proti, 1 se zdržel) 
– J. Matěj z důvodu střetu zájmů nehlasoval.

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob
 Návrhem se zabývalo zastupitelstvo již 
na minulém zasedání, odložilo jej z důvodu 
nejasnosti legislativního pozadí. Rada sehnala 
dva názory – podle požárního specialisty je 
nutné, aby obec měla speciální OZV. Podle 
krajského úřadu a ministerstva vnitra není tato 
vyhláška nutná. Zastupitelstvo vzalo 13 hlasy 
(1 se zdržel) na vědomí, že oblast zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 
větší počet osob je řízena nařízením kraje.

Akce kanalizace a ČOV
 Stavba Kanalizace a ČOV byla zahájena, 
protokolárně bylo předáno staveniště. Za účasti 
stavebně-technického dozoru byly vytyčeny trasy. 
Zemní práce započaly na úseku trasy A směrem 
od budoucího objektu ČOV. Současně probíhají 
intenzivní práci na projektové dokumentaci 
k soukromým přípojkám. První region – projekty 
na cca 255 ks přípojek již v tuto chvíli vyřizuje 
stavební úřad v Šumperku. Dokončují se práce 
na projektech přípojek regionu č. 2. Smlouva o 
dotaci ze SFŽP bohužel ještě v tuto chvíli není 
podepsána. Dále starosta podrobně popsal postup 
při zajišťování přípojek a vlastního zajištění 

výkopů tak, aby nemusely být zbytečně dlouho 
odkryté. Přislíbil veškerou pomoc pracovníků 
OVŽP obecního úřadu. Sdělil, že firma VODAM 
zpracovává urychleně projekty soukromých 
částí přípojek a současně realizační projekt pro 
dodavatele. Pokračují práce na tzv. směšovací 
rovnici, která by umožnila změnu díla tak, že by 
se přečištěná voda z ČOV nemusela odvádět až 
do Moravy, ale pouze do potoka. To by vyvolalo 
i změnu technologie, což se už řeší s firmou 
Fortex.
V diskusi se David Horáček zeptal, jak se bude 
postupovat v případě, že Fortex a Hochtief se 
neshodnou na ceně. Osobně se mu nelíbí, že 
cena díla se stále mění, projekty nebyly kvalitně 
zpracovány. Má obavy, že obec by se mohla 
dostat do pasti. Až bude stavba rozestavěná, 
dodavatelé budou navyšovat cenu a obci 
nezbude než platit, aby se stavba dokončila. 
Pokud jde o kanalizační přípojky navrhuje, aby 
na ně bylo samostatné výběrové řízení a firma 
Hochtief nebyla automaticky dodavatelem této 
zakázky, která představuje asi 9 mil. Kč. Ing. 
Basler se táže, zda je možné nahradit revizní 
šachty čistícími segmenty. Jedna šachta vychází 
dle jeho propočtů na 4 tis. Kč, mohlo by se 
tak ušetřit. JUDr. Sedláček je toho názoru, že 
čistící kusy jsou dostatečné. Starosta sdělil, že 
šachty se dají pořídit asi za 2.770,- Kč a částka 
uvedená v rozpočtových změnách je proto vyšší, 
že zahrnuje asi 15 ks šachet přečerpávajících. 
Ing. Basler se zeptal, jaký je rozdíl mezi 
šachtou a čisticím kusem. Pracovník OÚ pan 
Balát vysvětlil, že se jedná o naprosto různé a 
nesrovnatelné věci. Čištění za pomoci čisticího 
kusu, který má průměr zhruba 14 cm, znamená 
vykopat díru 1x1 m a segment otevřít. Čištění 
je obtížné. Šachta má průměr 30 cm a slouží 
rovněž jako revizní, je ji možno kdykoli bez 
kopání otevřít. JUDr. Sedláček se dále dotázal, 
zda revizní šachtu může stavební úřad občanům 
přímo vnutit. P. Balát odpověděl, že záleží také 
na budoucím provozovateli, který si to může dát 
jako podmínku. JUDr. Sedláček navrhl, aby se 
použily čistící kusy a kdo bude chtít, ať si dá 
šachtu a zaplatí si ji. JUDr. Sedláček se zeptal, 
zda firma Hochtief má smluvně zajištěno, že 
přípojky bude dělat. Starosta odpověděl, že 
ne, ale formou výzvy jednomu zájemci, což 
zákon umožňuje, by tuto zakázku dostala firma 
Hochtief, aby byla zaručena garance za celou 
akci kompletně. JUDr. Sedláček namítá, že při 
výběrovém řízení by cena jistě nebyla 9 mil. Kč, 
ale nižší. Po delší diskusi a následné přestávce 
vzalo zastupitelstvo všemi hlasy na vědomí 
informaci o průběhu investiční akce ČOV a 
kanalizace.

Rozpočtové změny
 Starosta objasnil navrhované rozpočtové 
změny. Rozdělil je na změny týkající se 
kanalizace a navýšení úvěru a na změny týkající 
se akcí u nové výstavby v ul. Za Školou. Jak 
vyplynulo z diskuse, budou tyto rozpočtové 
změny podmíněny tím, že rada vyhlásí výběrové 
řízení na dodávku soukromých kanalizačních 
přípojek. Bude to ovšem znamenat časovou 
prodlevu.
 Při zpracování původního návrhu rozpočtu 
v lednu 2005 se vycházelo z úvahy, že soukromé 
části veřejných přípojek budou stát 4 mil 
Kč. Tento odhad, který byl zpracován v době 
sestavování rozpočtu, kdy se ještě nepracovalo 
na projektové dokumentaci k soukromým 

přípojkám, byl nesprávně proveden ze dvou 
důvodů: (a) opomněl skutečnost, že každá 
přípojka začíná u nemovitosti revizní šachtou. 
Právě vliv nutnosti uhradit cca 820 ks revizních 
šachet znamenal z celkového nárůstu 5 mil. Kč 
hodnotu cca 3,3 mil. Kč. Bylo by samozřejmě 
možné ušetřit a revizní šachty nebudovat, 
spokojit se pouze s tak zvaným čistícím 
segmentem (jak to některé obce dělají) a pak 
by dodatečný náklad byl pouhých 0,8 mil. Kč. 
Od počátku je však snaha, aby bylo dílo v co 
nejlepší kvalitě a umožňovalo v budoucnu co 
nejjednodušší provoz. (b) Probíhající projektová 
dokumentace na přípojkách ukázala, že celková 
délka přípojek bude větší a bude také nutno 
použít více písečných obsypů – vliv cca 1,7 
mil. Kč. Rozdíl v rozpočtu ve výši 5 mil. Kč, 
z toho 2 mil. Kč v roce 2005 a 3 mil. Kč v roce 
2006, je navrhován pokrýt navýšením úvěru. 
Možnost dočerpání stávajícího úvěru za jinak 
nezměněných podmínek byla předjednána 
s Českou spořitelnou.
Při opakované žádosti podařilo získat dotaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování 
komunikace v pokračování ul. Za Školou ve 
výši 905 tis. Kč. Zreálněním rozpočtových 
nákladů na investiční akce na Kostelním vrchu 
došlo k nárůstu celkové potřeby zdrojů o 1 040 
tis. Kč. Toto je navrhováno pokrýt již zmíněnou 
dotací ve výši 905 tis. Kč a navýšením příjmové 
položky prodeje majetku „jen“ o 135 tis. Kč.
 V diskusi, jejíž část proběhla již 
k předchozímu bodu, se JUDr. Sedláček zásadně 
vyslovil proti navyšování rozpočtu a zadávání 
zakázek bez výběrového řízení. Znovu apeluje na 
radu, aby stanovila nějaká pravidla pro zadávání 
zakázek. Navrhuje, aby zastupitelstvo uložilo 
radě, aby zadávala zakázky nad 300 tis. Kč 
formou výběrového řízení s tím, že se musí 
oslovit 5 firem. Dr. Balík upozornil na to, že 
z předložených materiálů nevyplývá, že by 
Hochtief nabízel nejvyšší cenu, není tedy pravda, 
že se akce zadává firmě s nejvyšší nabídkou. 
Po dlouhé a velmi rušné diskusi, ze které 
vyplynulo, že je třeba aktualizovat nabídky na 
Kostelní vrch, starosta navrhl hlasovat o dvou 
rozpočtových změnách. Rozpočtové změny 
týkající se přípojek a navýšení úvěru s tím, 
že budou podmíněny zorganizovat výběrové 
řízení na přípojky; rozpočtové změny týkající 
se Kostelního vrchu s tím, že budou podmíněny 
předložením aktualizovaných nabídek. Starosta 
pak znovu vysvětlil, že obec má rezervu asi 900 
tis.vyplývající z dodatku č. 1, kde je 632 m navíc, 
které je  možno použít na splaškovou kanalizaci 
Kostelní vrch. Pokud je neprostavíme, dotaci na 
tuto část nedostaneme. Vysvětlil JUDr. 
Sedláčkovi, že ve smlouvě se SFŽP je o 632 m 
více a ne méně, jak se doposud JUDr. Sedláček 
mylně domnívá. Zastupitelstvo poté 8 hlasy (6 
proti) schválilo rozpočtové změny s tím, že 
u akce soukromé kanalizační přípojky bude 
zorganizováno veřejné výběrové řízení dle zákona 
a u tří akcí na Kostelním vrchu bude zajištěno 
minimálně 4 nebo 5 nabídek podle stejného 
výkazu výměr a stejného časového období. Dále 
zastupitelstvo 9 hlasy (5 se zdrželo) souhlasilo 
s přijetím bankovního úvěru od České spořitelny 
na vybudování revizních šachet a kanalizačních 
přípojek ve výši 5 mil. Kč.

Různé
 Při finanční kontrole základní školy bylo 
zjištěno, že není v souladu název organizace 
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení občané, 

 Odbor výstavby a životního prostředí OÚ Bludov Vám doporučuje, 
vzhledem k připravovanému uvedení do praxe novely stavebního 
zákona a předpisů souvisejících,  požádat o kolaudace užívaných 
a nezkolaudovaných staveb. Nejvíce apelujeme na užívání  
nezkolaudovaných rodinných domů a plynových přípojek. Na základě 
naší evidence jsme Vás v roce 2003 vyzvali k uvedení staveb do souladu 
se stavebním zákonem.Pokud jste tak do dnešního dne neučinili, musíte 
počítat se stále se zvyšujícími finančními náklady na kolaudaci Vaší 
stavby. V případě, že revizní zprávy dodané prováděcí organizací pozbyly 
lhůty platnosti, budete nuceni předložit v kolaudačním řízení aktuální 
doklady.V případě zájmu poskytneme kontakty na oprávněné osoby 
a organizace.Tiskopis žádosti o kolaudaci si lze vyzvednout na odboru 
výstavby OÚ Bludov.

Připravovaná změna stavebního zákona

Obec Bludov nabízí k prodeji 3 zasíťované 
stavební pozemky pro výstavbu RD s možností 
využití pro provozovnu v lokalitě V Potokách. 

Bližší informace na OÚ Bludov - OVŽP. 

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V červenci 2005 oslaví:
Čejková Helena                   8.května                     70
Ptáčková Květoslava            Jana Žižky                 70
Matějíčková Marie               Vančurova                 75
Janovková Anděla                Vítonínská                 80
Volkman Jaroslav                 Nová Dědina              80
Mazáková Alice                   Ztracená                     80
Ston Zdeněk                        Polní                          82
Krejčí Josef                          Školní                         82
Markovská Kristina             V Potokách                 83
Kozáková Anna                   Nerudova                   83
Jandlová Marie                     Husova                       93

Srdečně děkujeme všem příbuzným, přátelům
a známým, kteří se 2. června 2005 přišli
rozloučit s panem

Jiřím Valentou
Za slova útěchy a kvétinové dary všem
děkuje manželka a dcery Naďa, Jiřina
a Romana s rodinami.

V srpnu 2005 oslaví manželé Alois a Viktorie Kubíčkovi 50 let
společného života. Sbor pro občanské záležitosti jim přeje

ke zlaté svatbě hodně zdraví, spokojenosti
a vzájemného porozumění.

Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli dne 31. 5. 2005
rozloučit s naší drahou maminkou, paní

Marií Kozákovou
Za vřelá slova útéchy a květinové dary děkují dcery 

Marie a Marcela s rodinami.
V srpnu 2005 oslaví:
Březinová Marie                 Komenského              75
Ondráčková Jarmila            Zahradní                    75
Markovská Ludmila            Lázeňská                      75
Šajová Alena                       Lázeňská                          80
Ptáček Mojmír                    Zahradní                     80
Janků Miroslav                    Masarykova               82
Holinková Marie                 Boženy Němcové        82
Snášelová Marie                  Na Baloně                    83
Straka Ladislav                    Špalkova                      84
Skoumalová Růžena            Družstevní   92

Jubilanti

 Dále sdělujeme, že v případě zájmu lze telefonickým dotazem na 
odboru výstavby zjistit, zda máte základní identifikační údaje týkající se 
Vaší nemovotisti v aktuálním a tedy náležitém stavu. Jedná se o jméno, 
příjmení, adresu trvalého bydliště.
 Pro občany mající možnost přístupu k internetu uvádíme adresu, 
cestu ke zjištění správnosti Vašich údajů v katastru nemovitostí 
http://www.cuzk.cz odkaz „ Nahlížení do katastru a průběh řízení“.
Změnu těchto údajů provádí katastrální úřad bezplatně a formulář žádosti
si můžete vyzvednout na odboru výstavby OÚ Bludov.
      OVŽP Bludov 

se zřizovací listinou a evidencí u ČSÚ (IČO). 
Ředitel školy proto požádal zastupitelstvo o 
schválení změny názvu školy a zapracování 
do zřizovací listiny. V současné době je škola 
vedena na ČSÚ jako Základní škola Bludov, 
ve zřizovací listině je uveden název Základní 
škola Karla staršího ze Žerotína Bludov, okres 
Šumperk. Zastupitelstvo rozhodlo devíti hlasy 

(1 proti, 4 se zdrželi) odstranit z názvu slova 
„okres Šumperk“. Správný název školy tedy 
zní – Základní škola Karla staršího ze Žerotína 
Bludov.
 Na základě provedeného přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2004, kde bylo jako 
jeden z nedostatků uvedeno, že ve zřizovací 
listině základní školy je chybně uveden zřizovatel 

a nejsou v ní vymezena majetková práva, byl 
zpracován dodatek zřizovací listiny č. 3, kterým 
se tyto nedostatky odstraňují. Zastupitelstvo 
dodatek č. 3 všemi hlasy schválilo.
 Zastupitelstvo všemi hlasy schválilo zprávu 
o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku 
obcí mikroregionu Hanušovicko za rok 2004 bez 
výhrad. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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Kulturní dům Bludov 
vás zve 

v rámci XV. ročníku 
Mezinárodního folklorního 

festivalu Šumperk 2005
na vystoupení folklorního souboru MARGALITI

GRUZIE-TBILISI
Čtvrtek 11. srpna 2005

v 18:00 hodin

vstupné 30,- Kč  

Koncert dechové hudby 
Bludověnky
se slavnostním křtem CD

Srdečně zvou pořadatelé DH Bludověnka a Léčebné 
lázně Bludov.

Pořad uvádí Vladimír Hrabal - moderátor Čes. rozhlasu Olomouc. 
V programu je defilé a vystoupení mažoretek 

ZUŠ Zábřeh. 

Možnost bohatého občerstvení a prohlídka lázní s výkladem. 

V případě nepříznivého počasí se koncert koná 
ve společenské místnosti lázní.

koncert se koná v neděli 3. července
 v 15:00 hodin v parku
Léčebných lázní Bludov

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

přednášku

S úsměvem, láskou a rozumem

ZA TAJEMSTVÍM 
ZDRAVÍ

Pavel Šíma – Heřmánek
Čtvrtek  25. srpna 2005 

v 18:00 hodin
-vstup volný-

Kulturní dům Bludov ve spolupráci se 
Skupinou historického šermu 

„Páni z Bludova“
Vás zvou na

RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ
Pátek 19. srpna 2005 od 20 do 23 hodin 

– ohňová vystoupení a ohňová show

Ø Divadlo Magnet z Bruntálu
Ø  Šermířské skupiny 
  – Páni z Bludova a Barbaři
Ø  Scénický šerm – Meče, Blesky - Akáda 
Ø  Dobová vesnice, stánky,
Ø  Řemesla, domácí zvířata

Zahrada za Kulturním domem Bludov
Občerstvení – vstupné dobrovolné

Kulturní dům Bludov 
pořádá zájezd na

HRAD SOVINEC

„Hodokvas rytíře Kobylky“
Tradiční řemeslný jarmark

hradních řemesel 
předvádění tradičních řemesel (kovář, řezbář, hrnčíř, 

šperkař, pregéř, platnéř, dráteník, pečení placek, 
výroba svíček, dojení a zpracování mléka) 
- návštěvníci mají možnost si předváděná 

řemesla vyzkoušet.

Prohlídka hradu

Sobota 13. srpna 2005
Odjezd od KD  v 10.00 hodin

Cena za cestu a vstupné 130.- Kč

Přihlášky v KD



Bludovan 5

Bludovan 6/2005

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

 Vzpomínka na spolky Svatopluk a Orel 
zveřejněná ve třech předchozích číslech 
Bludovanu se zřejmě stala pro mnohé ze 
čtenářů podnětem k rozpomenutí na příjemné 
a hezké nedělní odpoledne či sobotní 
a nedělní večery prožité v Národním domě 
v době svého mládí. Příběhy, ve kterých na 
jevišti Národního domu od vás zaháněly 
starosti všedních dnů vaši sousedé, kamarádi, 
spoluobčané - lidé, jejichž občanská povolání 
byla stejně obyčejná jako povolání vaše, 
avšak kteří nalezli odvahu stát se právě 
na ono odpoledne nebo večer princeznou, 
babkou, králem či zlosynem - dovedly vyvolat 
atmosféru, která se po mnoho let vrací a na 
kterou se nezapomíná.
 Vám všem, kteří jste reagovali na výzvu 
v březnovém Bludovanu a zapůjčili jste 
fotografie či jen zavzpomínali na bludovská 
ochotnická divadla, srdečně děkuji. Jsou 
to: Zdeňka Straková - pod kostelem, 
Zdeňka Straková - u zámeckého rybníka, 
Marie Krobotová, Zdeňka Špičková, Marie 
Holinková, Anna Řežuchová, Josefa Krejčí 
a Božena Snášelová. Díky obětavosti a ochotě 
Josefa Krejčího ml., který je kronikářem 
bludovských hasičů, mohlo vzniknout toto 
pokračování o bludovském ochotnickém 
divadle, které je však nutné brát jako 
torzo, které je možné dopracovat pouze 
shromážděním dalších vzpomínek pamětníků, 
o které vás co nejzdvořileji prosím.
 O tom, jak se divadelní hry nacvičovaly, 
připravovaly a technicky zajišťovaly, 
vzpomínala v Bludovanu č. 3 a č. 5/1998 
Marie Krobotová. Jsou to vzpomínky 
osobní, bezprostřední a krásné, které navodí 
neopakovatelnou atmosféru - kdo můžete, 
znovu si je přečtěte.

Hasičská divadla
 Jak již bylo vzpomenuto v předchozím 
článku, vstoupila v roce 1948 část členů 
rozpuštěných spolků Svatopluk a Orel do 
Sboru dobrovolných hasičů Bludov se 

záměrem dál hrát ochotnická divadla. Dne 
16. září 1948 na hasičské výborové schůzi 
konané v Krčmě (pro mladší - dnes Keramika 
Váňa vedle Sokolovny) dostal vzdělavatel 
br. Alois Směšný úkol informovat dopisem 
zemského vzdělavatele br. Fremla o založení 
ochotnického odboru SDH Bludov. Dne 
19. prosince 1948 je sehráno první divadelní 
představení „Slovo dělá muže“. Diváky 
na místa uvádělo vedení hasičského sboru 
v uniformách - bří. František Pazour, Karel 
Jáně a Vladislav Pavlík. V uniformách byla
i požární služba - Bohumil Pulkert, Augustin 
Šturm, Josef Kranich, František Mareš. 
Úspěch byl veliký. Dne 22. prosince 1948 
blahopřeje a děkuje starosta sboru Štěpán 
Konečný všem ochotníkům, kteří se o úspěch 
zasloužili.
 V následujících letech hrají požárníci 
(dříve a dnes opět „hasiči“) pravidelně 
každoročně další a další hry. Na letním bytě 
- 1950, Podskaláci - 1951, Muzikantská 
Liduška - 1952, Paličova dcera - 1954, 
Děvče z předměstí - 1955, Sto dukátů za 
Juana - 1956, V tichém domě na Čertovce, 
Muziky, muziky, Jakub Oberva, Podskalák 
- 1957, Dámy a husaři, Viníci bez viny, 
Radúz a Mahulena, opereta Tulák - 1959, 
Císař pán o ničem neví - 1960. Režisérem 
všech těchto her byl Karel Řežucha. 
S rozvojem automobilové dopravy hrají 
nacvičené divadelní hry s úspěchem 
i v okolních obcích. Kupř. hru Jakub 
Oberva sehráli kromě Bludova i v Sobotíně, 
Bratrušově a Velkých Losinách. Stejně tak 
hru Dámy a husaři.
 Zájem o ochotnická divadla byl značný, 
rovněž technické zázemí bylo na odpovídající 
úrovni. V roce 1957 investovali hasiči do 
oprav jeviště a elektroinstalace Národního 
domu 40 000 Kčs ze své pokladny přesto, 
že budova nebyla jejich, ale MNV. Kromě 
uvedených financí na této akci odpracovali 
450 hodin zdarma. V roce 1960 zhotovili na 
své náklady nové osvětlení jeviště. Zájem o 

hraní byl dle shromážděných fotografií i mezi 
mládeží. Tyto „mládežnické“ hry nacvičoval 
Augustin Kvapil. Kromě fotografií se však 
nepodařilo objevit žádné písemnosti, ze 
kterých by bylo možno zjistit, co a kdy se 
hrálo. Traduje se, že byla sehrána pohádka 
Sůl nad zlato.

Sokolská divadla
 Ve hraní divadel pokračoval i Sokol 
- hraní divadel je kromě sportovní činnosti 
další aktivitou jeho členů již od jeho 
založení v roce 1897. Divadla hrají i žáci 
bludovské školy. Dokonce 6. března 1949 
hraje v Sokolovně divadlo bludovská 
organizace KSČ. Název hry se nezachoval 
- v jednatelské knize Sokola Bludov je však 
zápis o usnesení výboru Sokola, kterým se 
snižuje nájemné na pronájem sálu k sehrání 
divadla KSČ na čtvrtinu obvykle vybírané 
částky. Sokolská divadla nacvičovali režiséři 
Augustin Kvapil, Hubert Řehák a Quirin 
Pavlík. Jednu ze sehraných her režírovala 
učitelka Leopolda Kotrlá - možná to bylo 
jedno ze školních divadel, o kterých se 
nezachovaly žádné doklady (kromě toho, že 
se hrála).Ze sokolských divadel se podařily 
zjistit následující názvy: Vodníkova píšťalka 
- 1948, Pražský Žid, Po našem (rež. L.Kotrlá)
- 1949, Bouře na Blatech, Kutnohorští 
havíři - 1950, Hadrián z Římsů, Jedenácté 
přikázání, Divoška - 1951, Modrá rokle, Šest 
zamilovaných - 1952, Šibalství Skapinova, 
Její pastorkyňa - 1953, Hrátky s čertem 
- 1954, Sládci, Zapadlí vlastenci - 1956, 
Popelka, Čechy krásné, Čechy mé - 1957, 
Noc na Karlštejně, Podruhé na světě, Potopa 
světa - 1959, Slovo má babička, Půlnoční 
mše, Od koření ke koření, Zlatá píšťalka 
- 1960.

Likvidační činnost Osvětové besedy
 V roce 1954 je ustavena při školské 
a kulturní komisi MNV Bludov 
„Dramaturgická rada Osvětové besedy 
Bludov“, která schvaluje a povoluje všechny 
kulturní akce pořádané v obci - tedy 
i divadla. Má rozhodující slovo při 
schvalování ochotníky vybraných her. 
V dochovaných zápisech jsou naznačeny 
rozpaky nad ideologickým nátlakem, který 
je na ochotníky vykonáván. Ochotníci chtějí 
hrát hry, které budou mít u diváků úspěch,
členové rady prosazují hry moderní 
- o údernících, družstevnících. Ochotníci obou
souborů jsou přesvědčováni, že dva divadelní
soubory jsou zbytečné, že postačí soubor jeden, 
zaštítěný firmou Osvětové besedy Bludov. 
Dne 8. dubna 1960 dochází ke sloučení 
divadelních spolků v obci. Je sehráno velmi 
úspěšné představení „Česká polka“, ve kterém 
sehráli hlavní role učitel Jaroslav Mikuláš 
a Ludmila Hrochová ml. Dne 6. listopadu 
1961 jsou sehrány hry Lea a Robot Emil letí 

Bludovské ochotnické divadlo po roce 1948

- Josef Straka - režisér - stojící (s knírem) Hra Sto dukátů za Juana (1956), 
František Špička
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do vesmíru. Posledním ochotnickým divadlem sehraným 
25. a 26. prosince 1961 je hra J. K. Tyla Fidlovačka, aneb 
žádný hněv a žádná rvačka. V zápisech Osvětové besedy 
se uvádí ještě jedna hra 25. května 1963, kterou měl sehrát 
Sokol - název není uveden. Dne 10. prosince 1963 se 
v Sokolovně hraje divadlo SRPŠ - název nezjištěn.

Loutkové divadlo
 Orelské loutkové divadlo zabavené v Národním domě 
našlo azyl od 1. ledna 1954 v sále Na Nové. O divadlo 
pečoval Augustin Kvapil. Hrálo se jednou za čtrnáct 
dnů v neděli odpoledne. Později se stěhovalo do zámku, 
kde se hrálo v dnešní koncertní síni. Dne 20. listopadu 1962 

ztratila loutková scéna úpravou místností při 
rozšíření mateřské školy pomocné místnosti 
(zázemí). O divadlo pečoval Jiří Klimeš ještě 
v prvním pololetí 1963. O tom, jaký byl další 
osud divadélka včetně loutek, se údajně nic 
neví.

Závěr
 Ochotnické divadlo v Bludově skončilo 
fakticky z ideologických důvodů. Neustálým 
(nakonec úspěšným) tlakem na spojení 
dvou rozdílných lidských společenství 
a nekompetentním ideologickým žvaněním 
do výběru her se nakonec podařilo unavit 
nadšence, kteří bez ohledu na čas a peníze 
těšili sebe i jiné. Jen málokdo a ne vždy 
dlouhou dobu vydrží kráčet proti větru. 
I tak ale bludovští ochotníci obou skupin 
vydrželi poměrně dlouho. Nakonec ale 
zvítězil socialistický realismus. Zvítězil 
i za cenu, že se s divadly skončilo. Nebylo 
to, chvála Bohu, sice vítězství na věčné 
časy, jak se tehdy tvrdilo, ale i tak to stačilo 
zničit vše myslitelné i nemyslitelné. Tak 
byla zlikvidována i téměř stoletá tradice 
bludovského ochotnického divadla.

Stanislav Balík st.
červen 2005
Prameny: 
Jednatelské knihy Sokola Bludov, 
SOA Šumperk.
Zápisy z jednání Osvětové besedy Bludov, 
SOA Šumperk.
Výpisy z Kroniky SDH Bludov od Josefa 
Krejčího ml..Ještě orelské loutkové divadlo, na fotce vidíme režiséry 

Karla Řežuchu (stojící z prava) a Anežku Klimešovou
(sedící uprostřed).

Sládci (1956), režisér Augustin Kvapil 
(uprostřed).

Jan Kunčar - oblíbený komik

Pavel Šíma, známý jako 
„Heřmánek“, je člověkem, který 
svou metodou přírodního čištění pomohl již 
mnoha lidem od jejich zdravotních problémů. 
S úspěchem tuto metodu absolvuje nyní také 
paní Danuše Pecháčková z Bludova. Pan Šíma 
je člověk velmi osobitý, přemýšlivý a přímý, až 
nekompromisní. V poznání lidského těla i duše 
postupuje intuitivní cestou, s mimořádnou úctou 
k přírodě a jejím zákonitostem. O tom všem 
se můžete dočíst v jeho knize “Za tajemstvím 
zdraví ...“.

 Dobrý den nejen občanům z Bludova. Na pozvání 
milé paní Danuše Pecháčkové zamířím do míst, kam 
bych možná jen ztěží zavítal. Již 15 let se snažím 
pomáhat lidem nejen z naší země, a to přírodní cestou, 
odlehčovat jejich zaneseným tělům. Jak málo stačí, 
aby tělo bylo opět tam, kde by mělo být. Věřím, že 
i v Bludově bude mnoho duší, které obšťastním 
informacemi a namátkově i diagnostikou. Mnoho
dobrého a tvůrčích sil přeje Heřmánek.
„Člověk neumírá stářím, ale zanešením“
Přírodní čištění P. Šímy, 100 00 Praha 10, 
Mrštíkova 2452/1a, tel.: 274 822 798, 
út, st, čt   8:30 – 18:00 hodin.

 Výtvarný kroužek při MŠ v Bludově navštěvuje15 dětí. Jsou to děti, které láká vůně 
barev, mají vrozenou trpělivost  a snahu tvořit něco nového a podle svých představ. 
Hrajeme zde výtvarné hry, kouzlíme s barvami, experimentujeme s různým materiálem 
nejen výtvarným, ale i přírodním a odpadovým. Děti jsou velmi šikovné a nápadité.
 Každým rokem s zúčastňujeme několika výtvarných soutěží, zapojujme se i do výstav, 
které pořádá Kulturní dům v Bludově. Úzce spolupracujeme s keramickou dílnou při 
Základní škole v Bludově a také navštěvujeme dílnu ve vile Doris. v Šumperku.
 Posledních pět let sklízí děti výborné výsledky v každoročně konané 
výtvarně-ekologické soutěži pořádané Střední zemědělskou školou v Šumperku. Soutěž se 
vždy vyhlašuje na jiné téma, které je dětem blízké. V letošní soutěži na téma „STROM, 
MUJ KAMARÁD“ získalo ocenění pět dětí a jedno dokonce supercenu.
 Tato dílka si můžete prohlédnout od 15. června 2005 v prostorách 
turistické rozhledny na Senové – Háji.

Eliška Březinová, učitelka MŠ Bludov

Říkáme si  „Barvínek“
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 Antonín Kryl se narodil v roce 1918, 
v roce zrodu první republiky – s její smrtí 
v říjnu 1938 začalo v jeho životě období 
změn a zvratů, které klikatily jeho cestu 
za vytouženým kněžským povoláním. Po 
maturitě na gymnáziu v Kroměříži nastoupil 
do kněžského semináře v Olomouci. Tam 
však studoval jen rok, po mnichovské zradě 
poslali seminaristy do města v Sudetech, 
do Vidnavy. Po vysvěcení v roce 1942 ve 
Wroclawi, následovalo několik let putování 
po různých farnostech na Moravě. Vše se 
změnilo v červenci 1950. Dalších několik 
let se pro Antonína Kryla neslo ve znamení 
zákazu veřejného působení, věznění 
a nucených prací. V letech 1950-1953 byl 
internován v klášteře Želiv, v roce 1953 byl 
odveden k Pomocným technickým praporům 
(PTP) do Zvolena. Ani po propuštění od PTP 
nemohl veřejně vykonávat kněžské povolání, 
až v roce 1957 dostal státní souhlas. Dva roky 
po sametové revoluci uposlechl přání svého 
biskupa a zakotvil na faře v Charvátech, 
kde přes pokročilý věk slouží dennodenními 
bohoslužbami a jinou kněžskou činností svým 
farníkům dodnes.
 Jeho život je propojen s Bludovem, 
působil zde krátkou dobu v roce 1945 jako 
kaplan, od roku 1957 u něj na farách žily 
Františka a Anna Březinovy, které se po 
návratu z komunistického kriminálu nemohly 
vrátit na svůj bludovský statek, neboť ten 
jim státní moc ukradla. Otce Kryla můžeme 
několikrát do roka potkat na bludovském 
hřbitově, kam se jezdívá pomodlit na hrob 
obou žen. V polovině června oslavil v duševní 
svěžesti 87. narozeniny, jako jeho připomenutí 
přinášíme čtenářům Bludovanu následující 
rozhovor. 
Zatčení
V červenci 1950 jste byl zatčen. 
Jak to proběhlo a proč?
Bylo to v Branné. Přišli ke mně brzy ráno, 
v pět hodin, policajti a jen mi řekli: „Jste 
zatčen“. A já jsem se zeptal: „Proč?“ „To 
se dozvíte v Šumperku“. Dovezli mě do 
Šumperka. Tam jsem se rovněž ptal, proč 
jsem zatčen. Důvod mně neřekli a odvezli 
mě na policejní ústředí do Olomouce. 
Chovali se k Vám násilně?
Násilně ne. Odměřeně ano.
Tušil jste, proč Vás zatkli?
Tušil jsem. Měl jsem toho „na krku“ víc.
Proč si vybrali právě Vás? 
Byl jsem kněz. Vyučoval jsem děti 
náboženství a konal si své povinnosti. Tehdy 
také běžela akce podpisů Stalinovi. Myslím, 
že to bylo blahopřání k narozeninám. Já jsem 
to nepodepsal. Stále za mnou chodili a chtěli, 
abych to podepsal, ale nepodepsal jsem. 
Takže jste byl pro ně „nepohodlný“?
Ano, „nepohodlný“.
Existoval ještě nějaký jiný důvod?
V květnu, u příležitosti výročí osvobození, 
měly děti vystoupení. Pozvali mě, abych 
přišel. Hned na začátku mě vyzvali, abych 
podepsal listinu proti atomové válce, ve které 
byl útok na Vatikán. Nepodepsal jsem, vstal 
a odešel pryč. To pokládali za provokaci.
Bylo tam ještě něco? 
Už před tím, než mě přemístili do Branné, 
byl jsem na původním místě, v Rudě, 
„nepohodlný“.

Víte, kdo osobně byl zodpovědný za vaše 
zatčení, kdo ho nařídil?
Nepátral jsem po tom. Já jsem všem odpustil. 
V internaci
Ze Šumperka Vás odvezli do Olomouce...
Okolo poledne nás naložili na transport do 
kláštera Želiv. Nebyl jsem tam sám – viděl 
jsem spoustu jiných kněží. Tak jsem si říkal, 
že v té akci nejsem sám. To mě potěšilo. 
Želiv byl internační tábor, hlídaný SNB. 
Ale byli jsme tam bez soudu. 
Bylo to úplně jako ve vězení?
Ano, jako ve vězení. Byli jsme „pod 
zámkem“ zavření v místnostech kláštera. 
Želiv byl velký premonstrátský klášter. 
Zabrali ho stejně jako v Králíkách a na 
mnohých jiných místech.
Museli jste tam pracovat?
Chodili jsme na pole, například kopat 
brambory. Policajti se samopaly nás 
doprovázeli a hlídali nás z každé strany. 
Pomáhalo Vám, že jste drželi spolu, vytvořili 
společenství. Jak fungovalo?
Po práci jsme měli kněžské povinnosti. 
Modlili jsme se, zpívali, něco si přečetli, 
anebo vedli debaty na náboženská témata. 
Tak jsme se navzájem povzbuzovali a pokud 
to, pravda, šlo, tak i vzdělávali.
Snažili se Vás „přeškolit“?
Snažili, ale nepřeškolili...
Věděli jste, co se s vámi bude dít dále, když 
Vás přivezli do internačního tábora?
Nevěděli. Po celou dobu nám nic neprozradili.
Kdo byli Vaši spoluvězni?
Byli tam s námi i i dva biskupové, ti však od 
nás byli odděleni - Tomášek a Otčenášek.
Co Vám z let internace nejvíc utkvělo 
v paměti?
Krásné vzpomínky na společenství. Na to rád 
vzpomínám. 
V Pomocných technických praporech
Po třech letech, v roce 1953 Vás přemístili k 
PTP...
Provedli nábor k odvodu. Rozdělili nás do 
tří skupin: ti, co už na vojně byli, zvlášť 
byli nemocní a staří, a potom my, kteří 
jsme ještě na vojně nebyli. Nás odvedli do 
PTP. Staré a nemocné umístili do ústavu 
s „dozorem“. Ty, co už byli na vojně, postavili 
před krátký soud. Později je propustili na 
amnestii.
O přesunu do PTP Vás informovali ze dne na 
den?
Nejdřív nás odvedli, potom naložili na vlak 
a odvezli do Komárna. Co s námi bude, 
jsme nevěděli. Bylo nás 20 kněží, všichni 
z internace v Želivu.

Jak zdůvodnili Váš přesun k PTP?
Tvrdili, že jsme sa nenechali převychovat. 
Co se dělo v Komárně?
Absolvovali jsme 14-denní výcvik. Potom nás 
přemístili na pracoviště ve Zvoleně. Kopali 
jsme, budovali nemocnici. Naší výzbrojí byl 
krompáč a lopata. Měli jsme uniformu a na ní 
černé výložky PTP, říkali nám „černí baroni“.
Byl denní režim v PTP „tvrdší“ než 
v internaci v klášteře?
Jistěže ne. Měli jsme víc svobody. Nebyli 
tam policajti, nezavírali nás. Chodili jsme na 
vycházky.
Kdo další s Vámi byl v PTP?
Hodně „nepohodlných“ studentů, které 
chytili, když utíkali přes hranice. Byli tam 
také živnostníci a sedláci. Můj bratr byl jako 
živnostník u PTP až v Prešově.
I u PTP se Vás snažili „převychovat“?
Ano, absolvovali jsme tzv. povinné politické 
školení – přednášky z marxismu-leninismu, 
po kterých měly následovat debaty. Obvykle 
se to však zvrhlo, protože si na nás příliš 
netroufali. 
Mohli jste i u PTP jako kněží organizovat 
společná setkání?
U PTP na to nebylo moc času. Nejdřív jsme 
pracovali, potom měl každý své kněžské 
povinnosti – modlitba... Když to šlo, tajně 
jsme sloužili mše.
Když jste přišli v roce 1953 do PTP, asi jste 
nevěděli, jak dlouho tam zůstanete...
Ne, to jsme nevěděli... Propustili nás 
1. července 1954, když všecky útvary PTP 
zrušili.
Po propuštění
Co se s Vámi dělo po propuštění?
Napsal jsem svému arcibiskupovi dr. Josefovi 
Matochovi, který je sice nekrvavým, ale 
skutečným mučedníkem; mnoho trpěl – byl 
11 roků zavřen ve vlastním domě v Olomouci, 
odříznut od okolního světa a od všech zpráv. 
V dopise jsem mu oznámil, že jsem se vrátil 
z internace a že se mu dávám k dispozici 
do duchovní správy – kam mě pošle, tam 
půjdu. Samozřejmě, že jsem nedostal žádnou 
odpověď. Pochopitelně – on ten dopis asi ani 
nedostal, poštu k němu nepouštěli. Čekal jsem 
asi tři měsíce, potom jsem už musel z něčeho 
žít, nastoupil jsem tedy do práce. 
Jaké bylo Vaše zaměstnání?
Pracoval jsem jako dělník na stavbách 
a v továrně. V roce 1957 jsem dostal státní 
souhlas k výkonu kněžské služby. „Toulal“ 
jsem se se svou novou hospodyní Františkou 
Březinovou a její matkou Annou (z Bludova) 
po farnostech na Moravě.
Jak si vysvětlujete, že jste opět získal státní 
souhlas?
Nevím... Zmírnilo se to.
V době, kdy jste byl zaměstnaný 
jako dělník, zkoušel jste vykonávat 
i Vaše původní povolání? Působil jste 
i v podzemní církvi?
Tajně, různě, jak to šlo. Veřejně jsem nemohl. 
Tajně jsem příležitostně pomáhal kněžím, 
v čase svátků. Zpovídal jsem.
Jak jste se díval na ty, kteří státní souhlas 
měli? Nezradili?
Neodsuzoval jsem je, ani nesoudil. Sám 
jsem nebyl v žádném proticírkevním spolku. 
Usiloval jsem o věrnost svaté církvi za 
každou cenu.

Všem jsem odpustil
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Současnost
Byl jste po roce 1989 odškodněn?
Ano, finančně nás odškodnili, dali nám 
nějaké peníze. Ale nebyl jsem rehabilitován, 
protože všechna moje nesvoboda nebyla na 
základě výroku soudu.
Omluvil se Vám někdo?
Ne, nikdo. Od režimu jsem nedostal žádné 
vyjádření.

Je podle Vašeho názoru KSČM nebezpečná 
strana?
Ano, je.
Kde působíte dnes?
V roce 1991 mně otec arcibiskup řekl, že by 
mě potřeboval v Charvátech. Odpověděl jsem 
mu, že jsem jako voják a že půjdu sloužit, 
kam mě pošle. Tak jsem v Charvátech zůstal 
až dodnes.

Otče, děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedl Pavol Szalai

Tento rozhovor je zkrácenou verzí seminární 
práce předmětu „Komunismus v ČR“, který 
na Katedře politologie Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně přednáší 
PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

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

 Přečetli jsme “Týden na severu”, kde jsou představovány obce a na straně č.9 byla představena obec Bludov. 
V “Anketě” vystoupil i pan Antonín Krystek - “V Bludově se žije dobře, vadí mi ale stav koupaliště ve Vlčím 
dole. Je to strašně špinavé, dokonce už to chtěla hygiena zavřít. Je škoda, aby takový areál byl tak zhuntovaný.” 
Všem a hlavně panu Krystkovi bych chtěla sdělit skutečnosti, které každoročně s koupalištěm prožíváme a že je 
naše prvořadá povinnost udělat vše, co je v našich silách, aby přírodní koupaliště fungovalo a tak vyjádřit všem 
úctu, kteří se o toto dílo zasloužili a vybudovali.
 Rádi sdělíme základní informace o přírodním koupališti, které se budovalo svépomocí od roku 1958 do roku 
1963, letos slaví již 42 narozeniny. Vždy jsme cítili povinnost se řádně starat o toto dílo a tak jít ve vzoru paní 
Špičkové, která již není mezi námi, ale s provozem jako začínající “plavčík” nám dala nenahraditelné informace. 
Vždy se s pýchou dívala, že její práce není nazmar.
 Od roku 1991 jsem koupaliště převzala do pronájmu v rámci celého areálu. Zažili jsme hodně těžkých chvil, 
většinou je nutno restaurací a hotelem dotovat koupaliště, na rozdíl od jiných veřejných koupališť, které jsou 
dotovány obcemi.
 V roce 2001 byl zpracován odborníkem “Místní provozní řád”, který je v pořadí již druhý. Zpracování 
nového provozního řádu si vyžádaly nové, přísnější předpisy o veřejných koupalištích. Tento provozní řád je 
schválen okresním hygienikem a plně se podle něho řídíme. Objem vody v koupališti je cca 13.000m3
a na toto množství vody je třeba na ošetření vody až 100.000,-Kč. Vodu ošetřujeme velmi kvalitními výrobky 
z Qualichemu spol.s.r.o. se sídlem v Mělníku. Výsledkem toho, že se o koupaliště staráme, je i výsledek  
kontroly Krajské hygienické stanice olomouckého kraje z minulého roku z 5.8.2004, kdy závěr kontroly byl bez 
nápravných opatření a bylo konstatováno, že koupaliště je provozováno v souladu se zák. č.258/2000 Sb. a  vyhl. 
č.135/2004 Sb.
 Jsme povinni každých 14 dní nechat na vlastní náklady provést rozbor vody a ten v loňském roce byl 
naposledy proveden 23.8.2004 a to s výsledkem, že vzorek vody dodržuje požadavky vyhlášky MZdr. 
č. 135/2004 Sb. V současné době je již odebrán vzorek vody, aby mohlo být koupaliště řádně otevřeno pro sezonu 2005.
 Proto se Vás ptáme, pane Krystku, kde jste vzal informace, které mohou velmi poškodit celý provoz koupaliště a 
odradit tak mnoho návštěvníků, 
kteří se chystají k nám do Vlčího dolu.
 Stále více se setkáváme s návštěvníky z okolí, kteří se na koupaliště začínají vracet a chválí si i úpravy, které se provádějí v areálu. Navíc vstupné je pro 
letošní rok stanoveno na 15,- Kč. dospělí a  10,- Kč děti, přitom si mohou stálí návštěvníci zakoupit permanentní vstupenku a to - děti, 
důchodci, studenti /po prokázání/ - za 100,- Kč, dospělí  - za 200,- Kč na sezonu. pokud si srovnáte ceny s ostatními bazény, je tato cena skutečně 
přiméřená.
 Závěrem bychom Vás chtěli všechny pozvat na koupaliště a jedině tak se můžete přesvědčit, v jakém stavu je stav vody a areál udržován.

Za Vlčí důl Milana a Kamil Jirglovi. 

Červenec a srpen 2005
PRODEJE  v kulturním domě

Pátek 8. 7.
Úterý a středa  12. a 13. 7. - levný textil
Pondělí 18. 7., pondělí 25. 7., čtvrtek 28. 7.
Pondělí 15. 8.
Úterý a středa 16. a 17. 8. - levný textil
Pondělí 22. 8.. pátek 26. 8.

Vzhledem ke změně zákona o státní sociální 
podpoře dochází ke změně docházky dětí s tzv. 

Upozornění rodičům dětí v MŠ Bludov
Mateřská škola bude uzavřena 
od 4. 7. - 10. 7. a od 18. 7. - 21. 8. 2005

pětidenním pobytem v MŠ. Od 1. 1. 2006 může dítě, které dovrší 
3 let věku, navštěvovat MŠ každý den 4 hodiny. Rodiče, kteří by 
své dítě chtěli ještě přihlásit na školní rok 2005/2006, mohou podat 
žádost do 26. 8. 2005 ředitelce.

Po třech letech bude Bludov znovu svědkem 
nepříliš časté události – k oltáři Božímu ve své 
rodné obci při své primiční mši svaté poprvé 
vystoupá člen řádu menších bratří kapucínů 
P. Konrád Pavel Ston. Na kněze byl vysvěcen 
olomouckým arcibiskupem Mons. Janem 
Graubnerem v sobotu 25. června 2005 v katedrále 
sv. Václava v Olomouci. Myslím, že pro všechny 
Bludovské, kteří se slavnosti zúčastnili, to byl 
velký zážitek, když v srdci naší arcidiecéze 
vzývali spolu s ostatními bludovského patrona sv. 

Jiří o přímluvu, když viděli mladého P. Konráda 
zdravit se před oltářem bratrským pozdravem 
s někdejším bludovským kaplanem stařičkým 
P. Antonínem Krylem či se svým bratrancem, 
před třemi roky vysvěceným P. Janem Stonem…
 Primice se uskuteční v sobotu 9. července 
2005. Průvod z domu primiciantova (ul. Školní, 
čp. 333 – u Penzionu) vyjde v 10.00 hod., 
bohoslužba začne v chrámu sv. Jiří v 10:30. 
Všichni jste srdečně zváni jak do průvodu, tak 
na bohoslužbu. Přijďme v co nejhojnějším počtu 

oslavit s P. Konrádem velkou a milostiplnou 
událost v jeho životě.
 Prosím, porozhlédněte se ve svém okolí, 
jestli ve vaší blízkosti nežije někdo, komu 
už jeho vlastní síly nestačí k tomu, aby se 
slavnosti zúčastnil. Znáte-li někoho takového a 
bude-li chtít primice navštívit, vykonejte skutek 
milosrdenství a do kostela jej dopravte.
 Novokněz bude také odpoledne v 15:30 
v kostele udílet novokněžské požehnání 
- o něm již stará lidová moudrost říká, že stojí za 
to si kvůli němu prošlapat podrážky, tak je totiž 
vzácné.           PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Primice P. Konráda Pavla Stona
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JÁ , ANTOINE DE TOUNENS , KRÁL PATAGONSKÝ /JEAN RASPAIL/ 
historický román.
NA LOVU TERORISTŮ  /anonym/ 
příběh ženy ,která pronikla do srdce islámských radikálních skupin.
PÁN STŘÍBRNÉ RŮŽE  /LUDMILA VAŇKOVÁ/ 
historický román  o životě a moci Viléma z Landštejna.
VE SLUŽBÁCH KRÁLE  /C.C. HUMPHREYS/ 
další historický román, tentokrát z britského prostředí.
SOUBOJ V ATLANTIKU  /BERNARD IRELAND/ 
čtivý popis událostí námořní historie, doplněno obrazovou přílohou, 
rejstříkem.
KREV POD OBOJÍ  /BŘETISLAV OLŠER/ 
kniha je zaměřena na složitou problematiku izraelsko - palestinských 
vztahů.
ČERNÝ OBĚŽNÍK  /PATRICIA CORNWELLOVÁ/ 
detektivní román americké autorky.
OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN  /JOSEF BARTOŠ/ 
literatura, kultura, hudba, věda, hospodářství, technika, politika, sport....
DVĚ PUBERTAČKY NA KRKU  /VĚRA ŘEHÁČKOVÁ/ 
dívčí román - dvě sestry prožívají první úspěchy, lásky i zklamání.
Zjišťují, že život vůbec není jednoduchý, jak se jim zdálo dřív a leckdy 
musí ze svých představ hodně slevit.
NEDEJ SE , BÁRO !   /VLASTA SVOBODOVÁ/ 
dívčí čtení o tom, že člověk se nemůže uzavírat do své bolesti 
a snění, musí najít sám sebe.
MUŽ S LEDOVÝMA OČIMA   /THOMAS BREZINA/ 
napínavý příběh se superlupou.
POMSTA HRABĚTE GUNDOLFA   /THOMAS BREZINA/ 
další příběh z Klubu záhad.

SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ  /WALT DISNEY/ 
kdo je nezvaný host, který způsobil mezi kamarády z lesa velké 
pozdvižení? Vše se dozvíte, až otevřete tuhle knížku.
SCOUBIDOU  /SABINE KOCH/ 
figurky z barevných bužírek.
VESELÉ VÁNOCE  /ZDENĚK MILER/ 
leporelo pro nejmenší.
HOLINKOVÁ S. -  KNIHOVNICE.
NÁVRAT HAKIMY  /KARI KOSTER - LOSCHE/ 
intriky sicilského dvora , rok 1224.....
DRSNÝ CIZINEC  /JOAN JOHNSTON/ 
znepřátelené farmářské rodiny, rozlehlé prérie dnešního Texasu, vášeň, 
pomsta a láska.....
ODPLATA  /JOHN KERRIGAN/
příběh z historie speciálních jednotek SAS se odehrává v Německu,
v říjnu 1945.
VRAŽEDNÉ AMBICE  /COLIN DEXTER/ 
detektivka - nejnovější případ  inspektora Morse.
OSUDNÁ VADA  /NGAIO MARSHOVÁ/ 
záhadné případy inspektora Alleyna, tentokrát z exotického prostředí.
VRAŽDA NA DEN SMÍŘENÍ  /LEE HARRISOVÁ/ 
případ bývalé jeptišky - detektivka.
KNÍŽE VÁCLAV  /ZUZANA KOUBKOVÁ/ 
čtivě napsaný historický román o zemi našich předků.
VYKLÁDÁNÍ Z KARET  /SUSANN REDLINOVÁ/ 
tajemství lidského osudu - kniha vám ukáže, jak karty správně míchat,
vykládat, odkrývat, a především jak rozpoznat souvislosti. Karty k vám 
promlouvají, musíte se pouze naučit jejich řeči.

S.HOLINKOVÁ - KNIHOVNICE.

Č T E N Í  N A  P R Á Z D N I N Y

Farní knihovna nabízí
Život - největší umělecké dílo: P. Ladislav Kubíček
11. září 2004 byl na třebenické faře P. Ladislav Kubíček PhDr. 
brutálně zavražděn dvěma mladíky
26-ti letý a 15-ti letý.

Strnitá cesta: Ginzburgová Jevgenija
autorka popisuje svůj životní příběh

Ztroskotals? Máš šanci! : Anselm Grûn
- Romana Robbenová

Když se člověku hatí životní plány.

Farní knihovna je otevřená každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod.
                                                                                           J.M.

 Pomalu končí osmá kulečníková sezóna našeho klubu. 
V jejím průběhu jsme uspořádali pět velkých turnajů, několik 
malých a naši reprezentanti se zúčastnili i turnajů mimo region.
V oblíbeném turnaji „O mistra Litomyšle 9ball“ byl Jan Švesták 
šestý a Josef Komenda sedmý. 
 Vyvrcholením sezóny je vždy účast členů klubu, kteří 
postoupili z oblastních kol, v pražské baráži o extraligu. Letos 
Bludov zastupoval jen Josef Komenda. V disciplíně „devítka“ 
měl postup mezi nejlepších 32 hráčů republiky doslova na 
dosah. Ve své skupině porážel jednoho soupeře za druhým 
a v posledním zápase hrál o vítězství s Vojtěchem Kočím 
z klubu Casablanca Tábor. Za stavu 5:5 (hrálo se do šesti) 
Komenda uklízí jednu kouli za druhou. Na stole jsou poslední 
3 koule. Jedna padá, ale špatná přihrávka na předposlední 
hatí veškeré naděje. V ten moment to zašumí - kolem stolu 
jsou totiž zvědavci, kteří se přišli podívat na jim neznámého 
hráče, který má na dresu jakýsi Bludov. Kočí zkušeně dohrává 
stůl – postupuje do extraligy - a s viditelnou úlevou podává 
Komendovi ruku. Ten sice slyší slova obdivu a chvály, ale 
momentálně asi přemýšlí, jaký způsob sebevraždy zvolit. 
Chybělo mu opravdu málo.
 Další dobrou zprávou je, že v následující sezóně se náš klub 
zúčastní 1. Moravské ligy družstev. Páteří reprezentace budou 
Švesták, Komenda a hostující Kamil Březina z Hranic.
No a to nejlepší nakonec. Za všechny členy klubu bych chtěl 
poděkovat panu Milanu Hrochovi za to, že náš klub podpořil 
nemalou částkou, která zcela pokryje potažení klubového stolu 
novým, kvalitním plátnem. Podpory firmy pana Hrocha si velice 
vážíme, protože pomáhat sportu, jako je kulečník, není jistě příliš běžné.

Billiard club Bludov

Upozornění
Kulturní dům Bludov bude v době letních prázdnin 
otevřen v pracovní  dny v době od 10 do 12 hodin

 POZ VÁ NK A na prázdniny 2005

POZOR ZMĚNA 
CVIČENÍ PŘES PRÁZDNINY 

Pondělí + čtvrtek 20:00 - 21:00
V SOKOLOVNĚ 

Zve A. Fazorová.

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMKŮ
LOKALITA ZA ŠKOLOU, BLUDOV

Zástupce investičně-dodavatelské společnosti zve všechny zájemce
o výstavbu rodinných domků a koupi stavebních parcel 

na prezentaci, která se bude konat 
23. 7. 2005 v kulturním domě Bludov od 9:00 hod.

Srdečně zve Ing. Lebánek - tel.: 776 218 899

Sobota 13. 8. 10:00 Zájezd na Sovinec 
     - dobový jarmark
Pátek   19. 8. 20:00 - 23:00 Dětský den
Sobota   3. 9.   8:00 -  9:00 Výšlap za Bludovským
     špekáčkem
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 Dne 15. května se v Dolních Studénkách konala okrsková soutěž v požárním sportu mužů a žen. Jak družstvo mužů, tak družstvo žen své 
kategorie vyhrálo a bylo možné se v klidu soustředit na soutěž okresní.
 Ta se konala 28. května na hřišti v Leštině. Na slavnostním nástupu se sešlo 23 družstev mužů a celkem 9 družstev žen. V této velké 
konkurenci naše družstva názorně předvedla, jak je velký rozdíl mezi Velkou cenou okresu, kde se soutěží pouze v požárním útoku, a postupovými 
soutěžemi v požárním sportu, které se skládají ze tří fyzicky o mnoho náročnějších disciplín.
 V obou kategoriích naše družstva potvrdila roli favoritů a korunovala svoje snažení vítězstvím. Muži zvítězili s náskokem téměř 9s před 
Rudou nad Moravou a Kolšovem. Družstvo žen bylo první o 5s před Kolšovem a Rovenskem. V běhu na 100m s překážkami v jednotlivcích zvítězil 
mezi 91 muži bludovský Roman Kamler ve špičkovém čase 18,80s před kolšovským Chládkem 19,83s a rudským Dvořákem 20,78s. Mezi 36 
ženami zvítězila kolšovská Švubová 21,28s před rovenskou Vepřkovou 21,68s a naší Evou Sudíkovou 22,07s.
 První dvě družstva z každé kategorie budou náš okres reprezentovat na krajském kole v požárním sportu, které se uskuteční 20. srpna 
na stadionu v Olomouci.

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Bludov
Pořádá v sobotu dne 6. srpna 2005

34. ročník
pohárové soutěže mužů, žen a veteránů v požárním útoku,

tato soutěž je zařazena do seriálu Velké ceny SH ČMS Šumperk.

Zahájení 10:00                

připraveno bude tradičně bohaté občerstvení
Soutěže se zúčastní nejlepší družstva z našeho okresu, z dalších okresů 

Moravy, 
východních Čech a samozřejmě družební družstva ze Slovenska.

Srdečně Vás zvou bludovští hasiči.

   O činnosti, zásazích a výcviku výjezdové 
jednotky obce budeme obsáhleji informovat 
v příštím čísle.

U P O Z O R N Ě N Í
V posledních letech v letních měsících 

dochází k nebezpečným lesním požárů, 
proto žádáme občany, aby nejen v tomto 

období dbali zvýšené opatrnosti. Nejde jen 
o škody majetkové, ale mnohdy i o škody 

na zdraví a životech.

 Dalším programem družstev mužů, žen 
a následně i veteránů budou soutěže Velké 
ceny okresu v požárním útoku. O výsledcích 
z nich a krajském kole budeme podrobněji 
informovat v podzimních číslech Bludovanu.

 Uplynulý soutěžní rok byl nejúspěšnějším v novodobé historii bludovských mladých hasičů. Poprvé se podařilo zvítězit v celoroční soutěži 
Plamen, navíc naše družstvo zvítězilo i v Lize mladých hasičů okresu Šumperk.
 Na finálové soutěži Plamene stačil bludovským hasičům jistý výkon k celkovému prvenství, při finále Ligy mladých hasičů pouze vítězství 
znamenalo prvenství i v této soutěži. Na tomto finále předvedla všechna bludovská družstva výborné výkony, které u všech tří družstev znamenaly 
nejlepší dosud dosažené časy v královské disciplíně, kterou určitě požární útok je.
 Bludovský rekord v této kategorii tak drží družstvo „A“ časem 18,71s, družstvo „B“ dosáhlo času 19,23s a benjamínci startující na své druhé 
soutěži, družstvo „C“ času 34,88s.
 Těchto vynikajících výsledků by nebylo možno dosáhnout bez poctivého nácviku, který řídily vedoucí Krejčí Dana a Sobotková Milena, k co 
nejlépe připravenému nářadí a nejlepšímu provedení všech disciplín přispíval Sobotka Martin, který dětem předával zkušenosti z Mistrovství České 
republiky, kde v minulých letech působil jako rozhodčí.
 Vedoucí družstev také touto cestou děkují panu Pavlu Maturovi, který se ve spolupráci s Jiřím Balcárkem staral o perfektní funkci soutěžního 
stroje, dále samozřejmě výboru SDH Bludov za všemožnou podporu, v neposlední řadě zastupitelstvu obce a příslušné komici za poskytnutí pro 
naši činnost nepostradatelné finanční podpory a také všem nejmenovaným, kteří jakkoli přispěli k těmto výborným výsledkům.
 Družstva se rozloučí s touto sezónou na noční soutěži v Třeštině a další soutěžní rok započnou již 28. srpna na pohárové soutěži v Dolní 
Dobrouči.
 Jediným přáním tedy zůstává, aby si děti podle svých přání užily prázdnin a po nich dosahovaly, takových výsledků jako doposud.

Výsledky družstev hasičské mládeže v soutěžním roce 2004/2005.

Hasičská soutěžní sezóna je v plném proudu, aneb co dělají bludovští 
hasiči, když není co hasit (naštěstí!)

1.kolo – závod požárnické všestrannosti – Nový Malín           1. místo Bludov „A“   5. místo Bludov „B“
2. kolo – štafeta CTIF - Bludov        1. místo Bludov „A“       4. místo Bludov „B“
           - požární útok CTIF                  2. místo Bludov „A“        4. místo Bludov „B“
3.kolo – štafeta požárních dvojic – Třeština                             1. místo Bludov „A“    5. místo Bludov „B“
          - štafeta 4x60m                                                                1. místo Bludov „A“    3. místo Bludov „B“
          - požární útok                                                                  4. místo Bludov „A“    2. místo Bludov „B“

Celoroční soutěž Plamen – ročník 2004/2005

Celkem bylo ohodnoceno 11 družstev.

Celkovými vítězi a okresními přeborníky se stalo družstvo Bludov „A“, družstvo Bludov „B“ se umístilo na překvapivém 3. místě.
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Liga mladých hasičů okresu Šumperk – ročník 2004/2005
1. kolo – trojboj    - Dolní Studénky                 2. místo Bludov „A“     8. místo Bludov „B“
2. kolo- Šumperský soptík - 60m překážek  - Šumperk – pěší zóna       1. místo Bludov „A“  4. místo Bludov „B“
3. kolo – štafeta 8x50m      - Bludov                             1. místo Bludov „A“  9. místo Bludov „B“
4. kolo štafeta požárních dvojic   - Bludov                             2. místo Bludov „A“   7. místo Bludov „B“
5. kolo štafeta plus útok CTIF   - Bludov                             1. místo Bludov „A“  3 místo Bludov „B“
6. kolo – požární útok  - Kolšov                             6. místo Bludov „A“   9. místo Bludov „B“
7. kolo – štafeta 4x60m  - Třeština                            1. místo Bludov „A“   3. místo Bludov „B“
8. kolo – finále Ligy – požární útok   - Rovensko                         1. místo Bludov „A“   2. místo Bludov „B“

Celkem bylo hodnoceno 20 družstev.

Celkovými vítězi Ligy mladých hasičů okresu se stalo družstvo Bludov „A“, 4. místo Bludov „B“, 12. místo Bludov „C“.
Pohárové soutěže mladých hasičů:

Dolní Studénky – štafeta požárních dvojic plus požární útok   3. místo Bludov „A“
Sudkov – trojboj                                                                        1. místo „A“   3. místo Bludov „B“ 
           5. místo Bludov „C“
Bludov – štafeta 4x60m plus požární útok                                  1. místo Bludov „A“  2. místo Bludov „B“
Nový Malín – 60m překážek plus požární útok                           3. místo Bludov „A“

VI. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU F. PAVLŮ DNE 4. 6. 2005
Na festivalu vystupovalo 115 účinkujících, proto ještě jednou děkuji 
všem, kteří nám pomohli festival uskutečnit:
- Obecnímu úřadu Bludov
- Hotelu “Vlčí důl” Bludov, p. Jirglové

- Farnímu úřadu Bludov, ThDr. H. Wiesnerovi
- KartoTISKu s.r.o., Karelu Bankovi
- Státním léčebným lázním Bludov
- p.Anně Krátké, Dáše Urbáškové, Magdě Adámkové, Marii Balatkové,
  manželům Poláchovým.    Za PS Canzonetta Bludov Irena Sedláčková

Žesťové TRIO FLASH BRASS Šumperk

Smíšený pěvecký sbor Mohelnice

společný zpěv všech účinkujícíchsmíšený pěvecký sbor Uničov

smíšený pěvecký sbor SONET Vsetín

Komorní pěvecký sbor CANZONETTA Bludov
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Tajenky skrývají další pomístní názvy v bludovském nářečí.

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Redakční rada Bludovanu přeje všem svým čtenářům krásné slunečné léto. Příští číslo Bludovanu vyjde v září.

Správné znění tajenky z Bludovanu 5/2005 zní:  „HLENIKE, HAMBALEK, ŠACHTA“.
Vylosován byl V. Adam, Tř. A. Kašpara, Bludov, který získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. července 2005.


