
Setkání lehotských 
a bludovských 

zástupců, 
28.-29.října 2005

Malebná hornonitranská kotlina, 
obklopená pohořím ze všech stran, 
historické město Bojnice s pohádkovým 
zámkem, okresní město Prievidza 
– partnerské město Šumperka, to jsou 
poměrně známá místa. Obec Lehota 
pod Vtáčnikom – partnerská obec 
Bludova, už asi méně. Není divu, obce 
naší velikosti nejsou příliš významné 
ve větších regionech, ale pro nás, 
občany zde žijící s našimi rodinami, 
příbuznými a známými, jsou to místa 
nejdražší. Lehota pod Vtáčnikom je 
v současnosti obec jen o málo větší než 
Bludov. Historicky je možné doložit 
první stopy obydlení této oblasti až 
do starší doby kamenné. Existenci 
neandrtálských pravěkých lidí dokládají 
nálezy nejen v Bojnici, ale dokonce 
i v Lehotě pod Vtáčnikom. Avšak 
až s příchodem Slovanů spatřujeme 
významnější rozvoj kraje a to jako 
součásti Velkomoravské říše v 9. století. 
Obec Lehota pod Vtáčnikom, dříve 
Malá a Velká Lehota, se nacházela 
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v poddanství hradu Sivý Kameň, o němž je první 
zmínka z r. 1350. Panství patřilo ke královským 
majetkům s centrem v blízkých Bojnicích. Ke 
sloučení obou obcí došlo až v roce 1960 a tím 
se dostaneme skokem do blízké minulosti. 
Zemědělská činnost, řemesla a obchod několik 
století utvářely tvář obce. V poválečném 
období a především po spojení obcí do „velké“ 
Lehoty po Vtáčnikom dochází k výrazným 
změnám i z důvodů spojenými s těžbou uhlí.
Z již neexistujících pamětihodností lze jmenovat 
nejstarší kapli sv. Jana Nepomuckého z r. 1796, 
kterou v r. 1981 zbouraly Novácké uhelné doly.
Dochované další čtyři kaple lze vidět v obou
původních částech Lehoty. Kostel sv. Cyrila 
a Metoděje byl postaven teprve nedávno, 
v r. 1947-48.
 V obci i blízkém okolí lze vidět 13 křížů.
Ze staveb z novodobé historie je možné 
vyjmenovat základní školu, kino, obecní 
úřad, kulturní středisko, klub důchodců, 
panelové a rodinné domy, katolický dům, 
dům smutku, amfiteátr, lyžařský vlek, atd.
 Podobné osudy lehotských mužů jako 
bludovských z doby I. a II. světové války 
připomíná pomník padlých. Takřka stejné 
lidské příběhy bludovských legionářů lze 
sledovat i mezi tehdejšími lehotskými legionáři
v Rusku, Francii a Itálii.

Jak je vidět, mnoho společného nás spojuje 
z minulosti. Proto také setkání obecních 
zastupitelů, zástupců společenských a zájmových 
organizací proběhlo v den státního svátku - 

vzniku ČSR 28.října. 
 Zástupce partnerské obce vedené starostou 
Dr. Cipovem přivítal v prostorách zámku 
místostarosta a poté projevem starosta Ing. Ston 
v obřadní síni. O velmi příjemné a přátelské  
přivítání se také postarala manželka a dcera 
Ing. Karla Mornstein-Zierotína a to nejen 
občerstvením, ale především čistou slovenčinou, 
protože paní Magdalena Mornstein-Zierotinová 
pochází z Košic. Ing. Mornstein-Zierotin 
krátce popsal historii rodu Žerotínů a jejich 
působení na bludovském panství. Velmi 
působivým a kvalifikovaným projevem 
představil historii naší obce PhDr. Balík ml. a 
k uvolněné atmosféře přispěl dětský pěvecký 
kroužek Mgr. Muroňové, přičemž veškeré 
kulturní činnosti zajišťovala Mgr. Divišová.
 Poté se lehotští společně s bludovskými 
poklonili památce bludovských občanů 
padlých ve světových válkách a vzpomenuli 
založení samostatného čs. státu v projevech 
obou starostů. Bludověnka a Canzonetta 
velmi přispěly k vážnosti a důstojnosti oslav 
tohoto významného mezníku naší minulosti.
 Po prohlídce dalších bludovských 
pamětihodností – oranžérie s výkladem historie 
a současnosti od paní Balharové a kostela 
sv. Jiří s žerotínskou hrobkou se zajímavým 
popisem od paní Strakové následovala návštěva 
bludovských lázní. Zde na hosty čekalo malé 
občerstvení, prohlídka a ohlédnutí za vývojem 
lázní až do dnešních dnů s podrobným výkladem 
paní Preislerová.

 Odpoledne bylo zakončeno pracovním 
jednáním v budově obecního úřadu, kde 
historický vývoj budovy popsal hostům starosta 
Ing. Ston a o zázemí 4 skupin, na které jsme se 
rozdělili podle funkčního zaměření, se postarala 
paní Petruželová. Část zástupců v doprovodu 
ředitele Základní školy Karla staršího ze Žerotína 
Mgr. Pešáka si prohlédla budovy školního areálu. 
Starosta hasičů pan Kulhaj se mohl mimo jiné 
pochlubit dlouholetou a bohatou historií Svazu 
dobrovolných hasičů v Bludově při prohlídce 
hasičského areálu a budovy Hasičského domu. 
Večerní program byl věnován neformálnímu 
setkání v restauraci hotelu Vlčí důl a díky 
starostlivosti a pozornosti paní Jirglové a 
personálu jsme se cítili velmi příjemně a diskuzi 
se vzájemnou výměnou zkušeností pozitivních 
či negativních hodnotíme jako velmi přínosnou.
Atˇto byly rozhovory mezi hasiči, pracovníky 
kultury, školy, technickými službami, 
obecními zastupiteli, tak se všechny nesly 
v duchu podobných starostí. Zkrátka žijeme 
velmi podobnými radostmi a strastmi, 
což nás vlastně spojuje i v současnosti.

Sobotní dopoledne bylo pro naše hosty malým 
překvapením, jelikož navštívili přečerpávací 
elektrárnu Dlouhé Stráně, které jsou bezesporu 
nejlákavější technickou zajímavostí našeho kraje.
Odpoledne jsme se s lehotskými rozloučili 
přátelskými slovy starostů s příslibem dalšího 
pokračování rozvoje vztahů mezi našimi obcemi.

Ing. Jaroslav Balhar,
místostarosta
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Všem občanům obce Bludov přejeme 

klidné a spokojené prožití Vánoc a do 

nového roku 2006 mnoho štěstí, zdraví 

a vzájemného porozumění. 

Zaměstnanci Obecního úřadu Bludov.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní úřad upozorňuje občany, 
že v pátek 23. 12. 2005 a v pátek 

30.12.2005 bude obecní úřad uzavřen.

Jmenný seznam zaměstnanců Obecního úřadu Bludov
Vedení obecního úřadu

Ing. Pavel Ston (starosta - uvolněný)
Telefon: 583 301 442 
E-mail: ston@bludov.cz
Ing. Jaroslav Balhar 
(místostarosta - neuvolněný)
Telefon: 583 301 444 
E-mail: balhar@bludov.cz

Odbor ekonomicko-správní

Ing. Jan Šaj (vedoucí odboru)
Telefon: 583 301 432 
E-mail: saj@bludov.cz
Hana Činková 
(referentka - majetkosprávní agenda)
Telefon: 583 301 440 
E-mail: cinkova@bludov.cz
Ludmila Petruželová (matrikářka)
Telefon: 583 301 435 
E-mail: petruzelova@bludov.cz

Hana Flídrová, DiS. 
(referentka - sociální agenda, podatelna)
Telefon: 583 301 430 
E-mail: flidrova@bludov.cz
Jindra Hubáčková (účetní)
Telefon: 583 301 433 
E-mail: hubackova@bludov.cz
Věra Cábová 
(referentka - správa poplatků, pokladna)
Telefon: 583 301 434 
E-mail: rcabova@bludov.cz

Odbor výstavby a životního prostředí

Jan Fousek (vedoucí odboru)
Telefon: 583 301 437 
E-mail: fousek@bludov.cz
František Balát (referent)
Telefon: 583 301 446 
E-mail: balat@bludov.cz

Dne 24. října 2005 v 18.05-21.45 proběhlo 
dvacáté zasedání zastupitelstva obce. Přítomno 
bylo zpočátku 13, poté 14 zastupitelů, omluven 
byl ing. Karel Janíček (MVDr. Josef Hlásný, 
CSc. přišel v průběhu jednání). Starosta obce 
Ing. Pavel Ston pověřil vyhotovením zápisu 
Ing. Jana Šaje, ověřením zápisu pověřilo 
zastupitelstvo JUDr. Josefa Sedláčka a Davida 
Horáčka. Navržený program schůze doplněný 
JUDr. Sedláčkem a ověřovatele schválilo 
zastupitelstvo všemi hlasy.

Kontrola úkolů
Starosta uvedl, že se pracuje na úkolu ohledně 
hranice mezi obcemi Bludov a Chromeč, 
podobně jako na vyhlášce o reklamních 
zařízeních. V druhém zmíněném úkolu došlo 
k posunu, neboť Městský úřad v Šumperku 
nařídil odstranit čtyři billboardy na zahradě 
JUDr. Stanislava Sadila. Po odstranění těchto 
reklam se bude pokračovat v přípravě vyhlášky 
o reklamách. Zastupitelstvo vzalo zprávu o plnění 
úkolů na vědomí všemi přítomnými hlasy.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl místostarosta Ing. Jaroslav 
Balhar. Uvedl, že rada obce se od jednání 
zastupitelstva 13. června 2005 sešla na pěti 
řádných zasedáních konaných 13. června, 
30. června, 18. července, ve dvou dnech 
1. a 5. září, 10. října 2005. Nejprve hovořil 
o majetkoprávních záležitostech. Rada schválila 
smlouvu o pronájmu nebytových prostor AVE 
1 Bludov s.r.o. v mateřské škole za účelem 
provozování lékárny. Společnost BH Securities 
zaslala obci nabídku na odkoupení akcií České 
spořitelny (cena jedné akcie činí 350,- Kč). 
Rada tuto nabídku zatím nepřijala. Z hlavních 
bodů projednaných záležitostí stavebních 
a životního prostředí rada vzala na vědomí 
studii příp. nadstavby MŠ, jak byl požadavek 
zastupitelstva. Byla zpracovaná studie – jak by 

vypadal areál MŠ po dostavbě bytů a případné 
nadstavbě učeben, nad stávající mateřskou 
školkou. Rada dále schválila návrh smlouvy 
o dílo s firmou T.J. projekce s.r.o. Šumperk, 
na přepracování projektové dokumentace na 
chodník „zámek-Nealko“ a na chodník „Nealko
- železniční zastávka“. Rada doporučila svolat 
místní šetření a posoudit stav svedení dešťových 
vod na ulici Zahradní. Vzala na vědomí skvělou 
informaci, a sice že na vybudování místní 
komunikace v nově vystavěné části ulice Za 
Školou získala obec dotaci ve výši 905 tis. Kč. 
Stejně tak vzala na vědomí informaci o dokončení 
rekonstrukce zdravotechniky v penzionu pro 
důchodce. Rada dále pověřila odbor výstavby a 
životního prostředí vypracovat návrh vyhlášek o 
regulaci pohybu psů na veřejných prostranstvích 
a o udržování pořádku v obci.
 V následné diskusi se Ing. Karel Soural 
zeptal, zda se v případě projektové dokumentace 
k chodníku zámek-železniční zastávka jedná o 
přepracování 10 let staré dokumentace. Starosta 
to potvrdil a podrobně vysvětlil celý záměr. 
Uvedl, že po skončení kanalizace by se měla akce 
„Lázeňská kolonáda“ stát prioritou obce. JUDr. 
Sedláček se dotázal, zda bylo výběrové řízení, 
neboť se mu projekt zdá příliš drahý. Starosta 
odpověděl, že byla vybrána nejlevnější nabídka, 
přičemž navíc není vyloučené, že na vypracování 
projektu získá obec dotaci. Dále JUDr. Sedláček 
poznamenal, že studii na dostavbu bytů na 
mateřské škole neviděla ani stavební komise, ani 
zastupitelstvo - starosta odpověděl, že to napraví. 
V souvislosti s řešením nájmu za pískovnu 
pro Obecní lesy Bludov, s.r.o. David Horáček 
připomněl, že zastupitelstvo již dlouho neřešilo 
hospodaření této společnosti zřizované obcí. 
Starosta odpověděl, že je to v kompetenci valné 
hromady a dozorčí rady a tyto orgány fungují. 
Ing. Balhar doplnil, že materiály o hospodaření 
jsou kdykoliv k nahlédnutí. Zastupitelstvo poté 
zprávu 12 hlasy (1 se zdržel) schválilo.

Zpráva o hospodaření obce 
k 30. září 2005
Starosta sdělil, že k 30. září 2005 měla obec 
na svých peněžních účtech zůstatek finančních 
prostředků ve výši 4 876 tis. Kč. Závazky obce 
plynoucí z dodavatelských i smluvních vztahů 
byly hrazeny v dohodnutých lhůtách splatnosti. 
Skutečné příjmy rozpočtu činily v daném období 
29 569 tis. Kč. Výdaje dosáhly 27 407 tis. Kč. 
Zastupitelstvo zprávu jednomyslně schválilo.

Majetkoprávní záležitosti

žádost manželů Koutných o odprodej pozemku
Manželé Koutní požádali o odprodej pozemků 
p.č. 749/2 o výměře 23 m2 a p.č. 749/3 o výměře 
69 m2. Jedná se o nově vzniklé parcely na 
základě digitalizace údajů katastrálního operátu 
prováděné katastrálními úřady. Celý pozemek 
včetně předmětných parcel mají manželé 
Koutných již dlouhé roky oplocený a užívají 
je. Rada navrhuje prodat užívané pozemky za 
35,-Kč/m2. JUDr. Sedláček se zeptal, zda obec 
tyto pozemky nepotřebuje. PhDr. Stanislav Balík, 
Ph.D. vysvětlil, že na pozemcích stojí zídky. 
Zastupitelstvo poté prodej 12 hlasy schválilo 
(1 se zdržel).

žádosti o odprodeje stavebních pozemků 
v  lokalitě  V  Potokách
Radě obce byly předloženy čtyři žádosti o 
odkoupení stavebních pozemků v lokalitě 
V Potokách prostřednictvím realitní kanceláře. 
Starosta informoval o tom, že obec má nabídku 
realitní kanceláře a situace se jeví tak, že cena 
by mohla být 330,- Kč/m2 a někteří zájemci už 
jsou známi. JUDr. Sedláček se zeptal, jestli se 
na předmětných parcelách budou stavět pouze 
rodinné domky nebo i domky s provozovnami, jak 
bylo doporučeno v územním plánu. Pracovnice 
OÚ Miroslava Šmídová sdělila, že pouze rodinné 
domky bez provozoven. Vedoucí stavebního 

20. jednání Zastupitelstva obce Bludov

Hana Tolarová (referentka)
Telefon: 583 301 438 
E-mail: tolarova@bludov.cz
Miroslava Šmídová (referentka)
Telefon: 583 301 436 
E-mail: smidova@bludov.cz
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odboru Jan Fousek vysvětlil, že pokud nebudou 
do konce roku 2008 kolaudovány všechny 
domy, bude muset obec vrátit proinvestovanou 
dotaci na sítě a komunikaci. Pokud se tedy 
do této chvíle nenašel zájemce, který postaví 
rodinný dům s provozovnou, asi se hned tak 
nenajde, přičemž je nutné začít co nejrychleji 
stavět. Zastupitelstvo poté jednomyslně schválilo 
postup rady prodávat parcely prostřednictvím 
realitní kanceláře. Ing. Milan Klimeš na konci 
zasedání z pléna doporučil zveřejnit informaci 
o změně plánů s výstavbou v této ulici 
v Bludovanu, aby se mohli přihlásit i bludovští 
zájemci, které dosud odrazovala povinnost 
vystavět provozovnu. V Bludovanu 9/2005 byla 
tato výzva zveřejněna na titulní straně.

žádost Ing. Kubíčka a Ing. Čmakalové 
o odprodej pozemku
Ing. Kubíček a Ing. Čmakalová požádali 
o odprodej pozemku p.č. 1857 o výměře 
548 m2. Svoji žádost zdůvodňují tím, že 
předmětný pozemek sousedí s pozemkem v jejich 
vlastnictví. Získáním pozemku by rozšířili 
svoji zahradu, podle jejich názoru nelze na 
pozemku postavit rodinný dům – v budoucnu 
na něm postaví max. garáž. JUDr. Sedláček 
oproti tvrzení místostarosty prohlásil, že dle 
jeho názoru je pozemek zastavitelný. Navrhuje 
proto, aby byl pozemek prodán za obvyklou cenu 
zahrady a v případě, že by v budoucnu došlo 
ke stavbě pro bydlení, byla cena doplacena na 
úroveň stavebních parcel. Dr. Balík se zeptal, 
jak si JUDr. Sedláček představuje smluvní 
zajištění takové podmínky, když v obdobném 
případě, kdy se minule prodával pozemek 
p. Matějovi tvrdil, že kupujícího lze těžko 
zavázat. JUDr. Sedláček si myslí, že lze 
smluvně zavázat kupujícího k doplacení 
ceny v případě zastavění. Starosta se 
dotázal přítomné Ing. Čmakalové, zda by 
jí vadila doložka o doplacení kupní ceny 
v případě zastavění obytným objektem. Ing. 
Čmakalová upozornila, že chtěli celý pozemek, 
ale rada navrhla odprodej jen části pozemku, 
pokud jde o doložku týkající se doplacení, jí 
osobně by nevadila. Ing. František Březina 
upozornil na výši ceny, zda je v této lokalitě 
přiměřená. JUDr. Sedláček navrhuje, aby 
byl udělán odhad tohoto pozemku a prodej 
se realizoval za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem. Ing. Šaj upozornil na to, že přesná 
výměra předmětného pozemku bude stanovena 
až geometrickým plánem. Je nutno rozhodnout, 
kdo ho uhradí, stejně jako znalecký posudek, 
pokud by se dělal. Ing. Čmakalová upozornila 
na skutečnost, že dělení parcely nepožadovali. 
Byla by proto ráda, kdyby geometrický plán 
platila obec. Dr. Balík poznamenal, že větší 
váhu má zájem kupujícího dostat pozemek do 
vlastnictví, tudíž platit zaměření parcely by měla 
kupující strana, nikoli obec. Zastupitelstvo poté 
návrh JUDr. Sedláčka (prodat za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem) neschválilo (7 pro, 2 proti, 
5 se zdrželo). Poté neschválilo ani návrh prodat 
pozemek za 50,- Kč/m2 s doplatkem v případě 
stavby (4 pro, 2 proti, 8 se zdrželo). V této 
situaci vystoupil Dr. Balík s tím, že z diskuse 
cítí, že je vůle pozemek prodat, jen je třeba se 
domluvit na technických podrobnostech. Navrhl 
proto orientační hlasování, zda je vůbec zájem 
pozemek prodat (13 pro, 1 se zdržel). JUDr. 
Sedláček po krátkém nahlédnutí do zákona sdělil, 
že cena musí být v místě obvyklá, jinak se musí 
zdůvodnit a tudíž by měl být znalecký posudek. 

Dr. Balík se proti tomu ostře ohradil, neboť 
podle tohoto výkladu by byly všechny dosavadní 
prodeje neplatné, neboť nikdy znalecké posudky 
nebyly. K absurdnosti dovedeno by musel být 
znalecký posudek i na další prodeje (pár metrů 
p. Švédovi apod.). Tento návrh jednoznačně 
odmítl. Po další diskusi pak starosta nechal 
opět hlasovat o návrhu s doložkou na doplatek 
v případě zastavění pozemku obytným objektem. 
Zastupitelstvo poté prodej 9 hlasy (5 se zdrželo) 
schválilo. 

žádost Hynka Švédy o odprodej pozemku
Hynek Švéda požádal o odprodej pozemku p.č. 
218/2 o výměře 30 m2. Jedná se o nově vzniklou 
parcelu na základě digitalizace údajů katastrálního 
operátu prováděné katastrálními úřady. Celý 
pozemek včetně předmětné parcely pan Švéda již 
dlouhé roky užívá a platí z něj daň. Navrhovaná 
cena: 35,-Kč/m2. Zastupitelstvo prodej 13 hlasy 
schválilo (Petr Švéda z důvodu možného střetu 
zájmů nehlasoval).

žádost manželů Blažkových o odprodej pozemku
Manželé Blažkovi z Chromče požádali o 
odprodej pozemku p.č. 565 o výměře 6643 m2 
v k.ú. Chromeč, který je ve vlastnictví obce 
Bludov. Starosta vyzval pana Blažka z pléna, aby 
se ke své žádosti vyjádřil. Pan Blažek řekl, že ho 
k tomuto záměru vede pouze to, aby si sjednotil 
pozemky. Jde o vloženou obecní parcelu mezi 
jeho pozemky. JUDr. Sedláček se domnívá, že 
vhodnější by byla směna pozemků. Zastupitelé 
tento návrh 13 hlasy (1 se zdržel) schválili 
a odložili jej na příští zasedání tak, aby byl 
připraven ve směnné variantě.

prodej bytu č.5 v ul. Školní 691 v Bludově panu 
Martinu Kardašovi a odprodej domu č.p. 811 
včetně pozemku p.č. 1784 na ul. Kroupova v 
Bludově do ideálního spoluvlastnictví Janě 
Špičkové a Michalu Schauerovi
Záměr prodeje byl schválen na červnovém 
zastupitelstvu. Martin Kardaš jako jediný projevil 
zájem o odkoupení bytu č. 5 v ulici Školní č. 
691. Dle znaleckého posudku byla cena znalcem 
stanovena na 242.800,- Kč. O odkoupení domu 
vč. pozemku do ideálního spoluvlastnictví 
projevili zájem paní Jana Špičková a pan 
Michal Schauer. Rada navrhuje prodat dům vč. 
pozemku za celkovou kupní cenu 1,100.000,- Kč 
dle tržního odhadu. V obsáhlé diskusi požadoval 
Dr. Balík objasnit, zda se v obou případech 
prodeje bytu a domu postupuje stejně. Myslí si, 
že ne, protože cena dle znaleckého posudku a 
tržní cena jsou ceny odlišné. S tímto odlišným 
posuzováním nesouhlasí. Ing. Šaj potvrdil, že 
jde o dvě různé ceny. Starosta sdělil, že byty 
se v minulosti prodávaly za znalecké posudky, 
ale dům je za tu cenu neprodejný, protože od 
doby, kdy ho obec dostala do vlastnictví, do 
něj nic neinvestovala. Dr. Balík si myslí, že 
by bylo správné v obou případech postupovat 
stejným způsobem, nejde pouze o cenu, ale o 
postup. Jelikož se byt v paneláku neprodává jeho 
majitelce, ale jejímu vnukovi, domnívá se, že i 
tento byt by měl být prodán za tržní cenu. Po 
déle trvající diskusi starosta vyhlásil přestávku. 
Po přestávce místostarosta řekl, že na obě 
nemovitosti byly zpracovány znalecké posudky, 
ale rada obce se domnívá, že prodej domu 
č.p.811 není za tuto cenu realizovatelný, proto 
navrhuje odlišné postupy při prodeji zmíněných 
nemovitostí. Zastupitelstvo poté prodej bytu 
schválilo 13 hlasy (1 proti), schválilo i prodej 

domu (10 pro, 1 proti, 3 se zdrželi). 

žádost Naděždy Ocetkové o odprodej části 
pozemku
N. Ocetková požádala o odkoupení části 
pozemku p.č. 1588/1 v k.ú. Bludov, a to z důvodu 
toho, že jej dlouhodobě udržují a uvažují o stavbě 
nového plotu, který by navazoval na zděné ploty 
okolních parcel, čímž by se doladila jednotnost 
stávajících plotů. Na tomto pozemku stojí sloup 
veřejného osvětlení, dále sloup s rozvodem 
elektřiny a na něm je umístěn amplion obecního 
rozhlasu. OÚ prodej nedoporučil, rada je dále 
toho názoru, že zaplocením pozemku by došlo 
ke zúžení výhledu na křižovatce místních 
komunikací a ta by se stala méně přehledná. 
Zastupitelstvo prodej jednomyslně zamítlo. 

souhlasné prohlášení obce Bludov a ZOD 
Bludov - směnná smlouva z roku 1995
Starosta sdělil, že jde o starou záležitost, kterou 
právníci řeší již delší dobu. V podstatě jde o to, 
že byla zpochybněna platnost směnné smlouvy 
mezi obcí Bludov a ZOD Bludov z roku 1995. 
Výsledkem je nyní souhlasné prohlášení obou 
stran ve formě notářského zápisu, kterým obě 
strany prohlašují, že směnná smlouva z roku 1995 
je platná od samého počátku.
 JUDr. Sedláček postrádá komentář advokátní 
kanceláře JUDr. Martináka, jak si představuje 
udělat z neplatné smlouvy smlouvu platnou. 
Prohlášením to určitě nejde. JUDr. Sedláček 
prohlásil, že mu jde jen o to, když už se zjistilo, že 
to je špatně, ať se to udělá dobře. Zastupitelstvo 
po kratší diskusi 10 hlasy (1 proti, 3 se zdrželi) 
schválilo odložení projednávání.

Akce kanalizace a ČOV
Starosta podal obšírnou informaci o průběhu 
prací na akci ČOV a kanalizace včetně 
finančního plnění. Informoval o potížích i 
změnách, které si vyžádala situace. Dále 
informoval o tom, že ul. 8. května bude uvedena 
do původního stavu. Ředitelství silnic a dálnic 
přislíbilo udělat na jaře 2006 i nový koberec. 
V jednání je i vybudování kruhového objezdu 
místo křižovatky u zámku. 
 Za vstup do komunikace se však platí 
poplatek. Obec požádala o výjimku ve výši 
10 %. Zbývajících 90 % však obec musí použít 
na opravu předmětné komunikace. To musí 
být potvrzeno souhlasem zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo poté jednomyslně souhlasilo s tím, 
že pokud Ředitelství silnic a dálnic udělí výjimku 
v podobě nájemného za vstup do komunikace 
č. I/44 ve výši 10 %, použije obec Bludov 
zbývajících 90 % nájemného dle smlouvy na 
opravu předmětné komunikace.

Rozpočtové změny
Starosta přednesl návrh rozpočtových změn, 
které podrobně objasnil. Jedná se především 
o opravu silnice od židovského hřbitova 
k Zámečku, o generální opravu bytu v bludovském 
mlýně po nájemnících, kteří se odstěhovali 
do domova důchodců. Byt nebyl po desetiletí 
opravován. Na mnoha místech se propadá 
podlaha, je třeba opravit rozvody vody, tepla 
a el. energie. Oprava cca za 320 000 Kč. Dále 
se jedná o výměnu oken u čtyř bytů na štítové 
stěně tohoto domu. Náklad na výměnu oken cca 
80 000 Kč. Tyto výdaje jsou kompenzovány 
úsporou 190 000 Kč při výstavbě nové 
komunikace v ulici Za Školou a 210 000 Kč 
při výstavbě dešťové a splaškové kanalizace 
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v této části - jedná se o úspory docílené v rámci 
nabídkového řízení. Do příštího roku se odsunula 
výstavba malé vodní nádrže na ulici Hrabenovská 
i záchytný příkop v Dolečkách. K rozšíření 
veřejného osvětlení v ulici Boženy Němcové 
a v lázních dojde až po dokončení kanalizace. 
Zastupitelstvo tyto rozpočtové změny včetně 
některých formálních jednohlasně schválilo. 

Dělení majetku s Ing. Karlem 
Mornstein-Zierotinem
Starosta přivítal přítomného Ing. Karla 
Mornstein-Zierotina, jeho manželku a dceru. 
Místostarosta připomněl, že členové zastupitelstva 
obdrželi zápis z pracovní schůzky zastupitelstva 
z 21. října 2005 týkající se rozdělení společného 
majetku. Aktuální návrh rozdělení počítá s tím, 
že si obec a Ing. Mornstein-Zierotin rozdělí 
lesy dle návrhu vypracovaného Ing. Baslarem 
před dvěma roky. Další majetek by se dělil 
tak, že by Ing. Mornstein-Zierotin získal do 
výlučného vlastnictví zámek, kočárovnu a park, 
správcovský domek a panskou zahradu, obec by 
získala všechny byty na Nové, hospodářskou 
budovu v ZOD, lesopark Gryngle a zahradnictví 
vč. skleníků. Dle znaleckých posudků by tak 
Ing. Morsntein-Zierotin získal majetek v hodnotě 
13 937 538 Kč, obec v hodnotě 14 049 128 Kč. 
Ve společném vlastnictví by zůstalo parkoviště 
před zámkem. Park by byl pronajat obci na 30 let 
za podmínky dodržování pořádku a příslušných 
podmínek. Obřadní sál včetně přípravny by 
byl obci pronajat za účelem sňatků na 15 let, 
koncertní sál by byl obci pronajímán ke kulturním 
akcím, koncertům apod. Knihovna by ještě po 
určitou dobu byla v pronájmu. Pošta by skončila 
cca do konce roku 2005. Ing. Mornstein-Zierotin 
potvrdil, že vidí optimisticky vydání části 
inventáře, kterou má zažalovanou. Ten pak bude 

sloužit jako expozice na zámku v Bludově, což 
přiláká turisty a bude to pro obec přínosem.
Rada obce se s dojednaným návrhem obrátila na 
zastupitelstvo a chtěla, aby zastupitelé vyjádřili 
souhlas či nesouhlas, zda pokračovat v jednáních 
tímto směrem. Pokud bude tento návrh schválen, 
mohou se začít vypracovávat konkrétní smlouvy 
apod. Důležitým signálem je, že zastupitelstvo 
navrženou koncepci dělení všemi přítomnými 
hlasy schválilo! Po letech rozporů se dokázali 
představitelé všech politických stran přítomných 
v zastupitelstvu shodnout na rozdělení majetku. 
Je tedy možné předpokládat, že jednotliví 
zastupitelé zůstanou pevní ve svém názoru, 
kterým podpořili tuto variantu dělení, a v krátké 
době budou vypracovány příslušné doklady, aby 
mohlo k rozdělení společného majetku dojít i 
fakticky. Každá věc pak bude mít svého jednoho 
majitele.

Různé
Zastupitelstvo vzalo jednomyslně na vědomí 
výroční zprávu Základní školy Karla staršího ze 
Žerotína Bludov, kterou schválila Rada školy.
 Starosta uvedl, že členům výborů, kteří 
nejsou členy zastupitelstva obce, je možno 
poskytnout odměnu za výkon funkce. Jedná 
se o kontrolní výbor – 3 členové, kteří nejsou 
členy zastupitelstva, a finanční výbor – 5 členů. 
Vzhledem k tomu, že činnost těchto orgánů 
v roce 2005 nebyla uspokojivá (výbory fakticky 
nefungovaly), domnívá se, že odměny v tuto 
dobu navrhnout nelze. Dr. Balík navrhl, aby 
na příští jednání zastupitelstva obce předložily 
oba výbory zprávu o své činnosti v roce 2005 
se zdůvodněním nečinnosti a v případě, že 
zastupitelstvo nebude s jejich činností spokojeno, 
mělo by přistoupit k personálním změnám ve 
výborech. Zastupitelstvo poté 13 hlasy (1 se 

zdržel) vybídlo finanční a kontrolní výbor ke 
zvýšení činnosti a uložilo oběma výborům na 
příštím jednání zastupitelstva obce předložit 
zprávu o své činnosti v roce 2005.
 Zastupitelstvo poté stejným poměrem hlasů 
vzalo na vědomí rezignaci Ing. Lucie Štodtové 
na funkci člena finančního výboru zastupitelstva 
obce a Ing. Jana Baslera na funkci předsedy 
finančního výboru zastupitelstva obce a uložilo 
radě obce vybrat jeho nástupce.
 Zastupitelstvo obce dále jednomyslně 
souhlasilo s tím, aby byla opakovaně do funkce 
přísedící Okresního soudu v Šumperku na další 
čtyřleté období zvolena Danuška Hojgrová. 
 Vzhledem k tomu, že Domovní řád pro obecní 
byty nemůže mít formu obecně závazné vyhlášky, 
jako tomu bylo v naší obci od roku 1992, vydala 
rada obce tuto normu formou nařízení rady obce. 
Z toho důvodu zrušilo zastupitelstvo jednomyslně 
vyhlášku - domovní řád.
 Starosta pozval všechny zastupitele a občany 
na oslavy státního svátku 28. října spojeného 
s návštěvou z partnerské obce z Lehoty pod 
Vtáčnikom. 
 JUDr. Sedláček uvedl, že zastupoval obec 
v mikroregionu Hanušovicko a na posledním jeho 
zasedání bylo konstatováno, že činnost, ke které 
byl založen, byla vyčerpána. Navíc se hlavně 
objevily ještě staré soudní problémy z minulých 
let. Na valné hromadě bylo rozhodnuto, že svazek 
obcí mikroregion Hanušovicko se ruší a ustanoví 
se pracovní skupina k založení nového svazku 
stejných obcí s podporou turismu apod. K tomu 
Dr. Balík poznamenal, že přesně tímto způsobem 
se tunelovaly podniky. Nicméně zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo postup zástupce obce 
Bludov na valné hromadě mikroregionu 
Hanušovicko ve věci zrušení tohoto svazku obcí.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ  PRO  ROK  2006
 Zimní svozy budou prováděny každý týden ve čtvrtek v období od ledna do konce dubna a na podzim od října 2006.
 Letní svozy budou prováděny v sudých týdnech ve čtvrtek, a to od května do konce září 2006.

zimní svozy
5. ledna 2006 (1.týden)
12.ledna 2006 (2.týden)
19.ledna 2006 (3.týden)
26. ledna 2006 (4.týden)
2. února 2006 (5.týden)
9. února 2006 (6.týden)
16. února 2006 (7.týden)
23. února 2006 (8.týden)
2. března 2006 (9.týden)
9. března 2006 (10.týden)
16. března 2006 (11.týden)
23. března 2006 (12.týden)
30. března 2006 (13.týden)
6. dubna 2006 (14.týden)
13. dubna 2006 (15.týden)
20. dubna 2006 (16.týden)
27. dubna 2006 (17.týden)

letní svozy
4. května 2006 (18.týden)
18. května 2006 (20.týden) 
1. června 2006 (22.týden)
15. června 2006 (24.týden)
29. června 2006 (26.týden)

13. července 2006 (28.týden) 
27. července 2006 (30.týden) 

10. srpna 2006 (32.týden)
24. srpna 2006 (34.týden)

7. září 2006 (36.týden)
21. září 2006 (38.týden)

zimní svozy
5. října 2006 (40.týden)
12. října 2006 (41.týden)
19. října 2006 (42.týden)
26. října 2006 (43.týden)

2. listopadu 2006 (44.týden)
9. listopadu 2006 (45.týden)
16. listopadu 2006 (46.týden)
23. listopadu 2006 (47.týden)
30. listopadu 2006 (48.týden)
7. prosince 2006 (49.týden)
14. prosince 2006 (50.týden)
21. prosince 2006 (51.týden)
28. prosince 2006 (52.týden)

SVOZY PLASTŮ
 Svozy budou prováděny v sobotu v níže uvedených dnech od 7:00 h. Žádáme občany, aby plasty připravili v průhledných igelitových 
 pytlích k přístupovým cestám nejlépe v pátek večer.

 28. ledna 2006 (sobota)   29. července 2006
 25. března 2006      7. října 2006
  27. května 2006      2. prosince 2006

SVOZY NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
 Konkrétní časy a místa budou upřesněny vždy před svozem. Žádáme občany, aby dodržovaly předepsané časy, které budou uvedeny 
 na letácích.       13. května 2006 (sobota), 11. listopadu 2006 Hana Tolarová

 referent odboru výstavby a ŽP

SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V prosinci 2005 oslaví:

Hufová Marie                 8. května              75
Richterová Anna                     Lázeňská                75
Směšná Františka                    Tř.A. Kašpara         80
Kašparová Marie                     Jana Žižky              80
Jílek Jan                                   Na Viskách             81
Hattonová Jiřina                      Vančurova               83
Kubíček Bohumil                  Dr.Březiny             84
Pecháček František              Boženy Němcové   84
Jánětová Jaroslava               Úzká                       87
Martináková Libuše               Lázeňská               87
Sedláček Josef                    Husova                   97

V lednu 2006 oslaví:

Brokešová Emilie Dr. Březiny  70
Polách Alois B. Němcové  70
Plháková Anna U Rybníčku  75
Špička Jaroslav Lázeňská  75
Kubíčková Marie Tř.A.Kašpara 80
Krystková Milada Krátká  80
Pavlů František                     Komenského       82 
Čulíková Irena                      Jana Žižky         82
Hruba Josef                         Slepá                  84
Řežucha Josef                     Nová Dědina          84
Krystek Antonín                   Krátká                 84
Macek Alois                    Jiráskova             85
Zatloukal František            Na Baloně             91
Straková Emílie                  Školní                 91 
Frank Cyril                         K Zámečku         94

Dne 15. prosince 2005 by se pan

František Špička
dožil 100 let

Vzpomíná rodina.

Dne 25. ledna 2006 vzpomeneme 2. smutné 
výročí, co nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička paní

Karla Kronichová
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, dcera Karla s rodinou a syn Tomáš.

 POZ VÁ NK A na prosinec 2005
Do     2. 12.   výstava Můj koníček
So    3. 12. 15:00 Dětská mikulášská besídka-Bludovská
So    3. 12. 14:00 Mikulášská beseda pro důchodce
Ne    4. 12. 14:00 Dětská mikulášská besídka- KD
Ne    4. 12. 16:00 2. adventní koncert - kostel
So   10. 12.   7:00 Zájezd do Rožnova pod Radhoštěm
So   10. 12.   9:00,13:00  Šachový turnaj
So   10. 12.    6:00       Zájezd do Polska
Ne   11. 12. 16:00 3. adventní koncert – kostel
Čt   15. 12. 14:00 Počítačový kroužek
Čt   16. 12.   8:00 Počítačový kroužek
Ne   18. 12. 16:00 Vánoční koncert – kostel
Pá   23. 12. 17:00 Zpívání u stromuDne 27. prosince 2005 se ve zdraví dožívá 

naše maminka, babička a prababička, paní 
MARIE KAŠPAROVÁ 
krásných 80 let. 
Naše milá oslavenkyně, do dalších let ti přejeme 
vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně stálé zdraví. 
Za všechny gratulují syn Mirek s rodinou, dcera 
Olina a Majka s rodinami, vnučka Simona 
s rodinou.

So  7. 1. 20.00  2. obecní ples
Ne  15. 1. 15.30  Pohádka pro děti
Pá 20. 1. 20.00  Hasičský ples
So 28. 1. 20.00  Myslivecký ples

 POZ VÁ NK A na leden 2006

Dne 21. ledna 2006 oslaví 
manželé František a Milada Šupinovi 

zlatou svatbu
Sbor pro občanské záležitosti jim přeje do dalších společných let 

hodně zdraví, štěstí, pohody a vzájemného porozumění

Sobota     7. ledna  2. Obecní ples 
Pátek     20. ledna  Hasičský ples
Sobota   28. ledna  Myslivecký ples
Sobota   11. února  Fotbalistický ples
Pátek     17. února Maškarní ples

Plesy v Kulturním domě v roce 2006

Dne 29. prosince 2005 vzpomeneme 10. výročí úmrtí drahé 

maminky a babičky, paní  Anny Berkové
a 30. prosince 2005 1. výročí úmrtí tatínka a dědečka, pana

Josefa Berky
S láskou vzpomínají děti a vnoučata.
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Kulturní dům Bludov zve všechny děti a rodiče 
na

Dětskou mikulášskou besídku 
s Mikulášem, čertem a andělem 
Účinkují : Skupina historického šermu „Páni z Bludova“

Neděle 4. prosince 2005 
v 14:00 hodin

Můžete si přinést dárky pro své děti (označené jménem), 

které se budou při nadílce rozdávat.

Vstupné 20,- Kč
nebo čertovské rohy

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově vás srdečně zve na

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU PRO DŮCHODCE  

V sobotu 3. prosince 2005

ve 14:00 hodin
Program:

Vánoční pásmo - děti z MŠ Bludov
Vystoupení dětského pěveckého sboru Arietta Mohelnice

Slovácká krojovaná dechová hudba  
Vlčnovjanka – 15:00 hod.

K tanci a  poslechu hraje Mirox
Pečení perníčků

občerstvení
tombola

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov vás zve
na divadelní představení

KUFR
Pohádka pro děti a rodiče

V podání Divadla „Theatre Fortissimo“

Neděle 15. ledna 2006 
v 15:30 hodin

Vstupné 20.- Kč

prosinec 2005

PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 5. 12., 
Úterý a Středa  6. a 7. 12. - levný textil
Čtvrtek 8. 12., 
Pondělí 12. 12., Úterý 13. 12., Čtvrtek 15. 12.

leden 2006
Úterý a Středa 10. a 11. 1. - levný textil
Úterý 17. 1., Pondělí 23. 1.

Místní organizace ČSSD přeje všem 
bludovským občanům pěkné prožití 
vánočních svátků a vše nejlepší 
do nového roku 2006.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do  

Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm 

Sobota 10. prosince 2005
Odjezd od KD v 7:00 hodin

• Vánoce na dědině /Valašská dědina/
• Vánoční jarmark /Dřevěné městečko/
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 …V obci stávala jedna politická strana, 
Komunistická strana Československa, vedoucí 
činitel všech záležitostí obecních v oboru 

Z bludovských kronik… politickém, hospodářském a kulturním….
6. 11. 1952 oslaveno výročí říjnové revoluce 
v SSSR. Toho dne dopoledne uspořádala 
oslavu národní a střední škola pro žactvo 
a rodiče v místnostech sokolovny. Večer pak 

oslavil výročí MNV ve velké zasedací síni 
MNV. Účast občanstva na oslavách byla 
značná…
 23. 3. 1952 byla provedena po domech 
veřejná sbírka pro bojující na Koreji proti 

Hraje
                • Dechová hudba 
       Maguranka –  Slovenská 

republika /soubor naší družební obce/
• Duo Radka Plháka – Dolní Čermná

• Bohaté občerstvení
Slosovatelná vstupenka 70,- Kč
Předprodej od 2. ledna 2006 
v Zámecké oranžérii Bludov

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov 
zve všechny zájemce na 

Vánoční
ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 10. prosince 2005

    9:00 hodin - děti
13:00 hodin - dospělí 

V jazykové učebně KD Bludov 
/zadní část – vstup ze zahrady/

Ceny zajištěny.

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov 
pod vedením Jaroslava Dobeše

Obec Bludov Vás zve 
do Kulturního domu Bludov na

II. OBECNÍ PLES
V sobotu 7. ledna 2006 
ve 20:00 hodin

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Milí spoluobčané,
doba vánoční, to je čas, kdy často mluvíme o 
lásce a solidaritě s druhými a pamatujeme na ty, 
kteří nemohou trávit svátky u stolů plných jídel a 

MY TŘI KRÁLOVÉ  
JDEME K VÁM . . .

Tříkrálová
sbírka 
2006

Farní knihovna nabízí
Cesta do Compostely:  Ivan Kolman, Jiří Štourač. 
Pěšky napříč Evropou

Dobrodružství třetího věku: 
Cyril Zdeněk Fišer

Český lékař v srdci Afriky: Marcel Drlík

Šťastní rodiče:  Ferrero Bruno, křesťanská výchova 
podle Dona Boska

J.M.

Sbor pro občanské záležitosti  a Kulturní 

dům Bludov přejí všem bludovským 

občanům příjemné prožití vánočních svátků 

a do roku 2006 především pevné zdraví.

v rodinném kruhu. A my máme hned na začátku nového roku možnost přejít 
od slov k činům. 

Sdružení Česká katolická charita pořádá i na začátku roku 2006 
veřejnou  Tříkrálovou sbírku. Stejně jako po celé naší zemi budou i 
v Bludově chodit skupinky tří králů, kterým můžete přispět do úředně 
zapečetěných pokladniček. Navštíví vás v sobotu 7. ledna 2006 vdopoledne, 
max. krátce po obědě. Svůj příspěvek můžete také zaslat složenkami, které 
budou rozneseny do poštovních schránek. 

 Sbírka  vznikla na základě staré tradice. Ve středověku se na 
prostranství před kostelem hrály hry o Svatých třech králích, které se pak 
rozšířily na průvody. Chudé děti, oblečené za tři krále, chodily na svátek 
Zjevení Páně po domech se symboly – hvězdou a kadidlem. Za to dostávaly 
něco dobrého, někdy i pár krejcarů. V dnešní době získala tato sbírka nový 
rozměr - nabízí všem lidem možnost vzdát se části svého vlastnictví ve 
prospěch potřebných.    Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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 Možná se některým čtenářům budou zdát 
vzpomínky na tento spolek zbytečně rozsáhlé. 
Je to zapříčiněno tím, že žádný z činovníků 
(ať už zakladatelů či pokračovatelů) ostatních 
spolků po sobě nezanechal tak rozsáhlý archiv 
dokladů a odkazů včetně dvou vlastních 
životopisů (zkrácené a podrobné verze) jako 
Rudolf Kordas. Snažil jsem se připomenout 
pouze nejdůležitější události, ale při studiu 
dochovaných archiválii jsem se nezbavil 
dojmu, že by bylo neodpustitelné dělat cenzora 
vzpomínek a událostí (to již tu kdysi bylo a 
kdo ví, jestli někdy nebude znovu). 
 Po uveřejnění článku o životě Rudolfa 
Kordase v minulém Bludovanu mne jeden 
z pozorných čtenářů pan M.S. upozornil na 
nesrovnalost, a sice že v r. 1911 nemohl R. 
Kordas učit ve čtyřech budovách školy, když 
již tři roky byla „v provozu“ nová budova 
měšťanské a obecné školy s jedenácti třídami. 
Měl pravdu a čtenářům se za tuto chybu 
omlouvám. Uvědomil jsem si, že životopisy 
psal R.K. ve věku 85ti let. Proto jsou zde 
zcela určitě bezchybně uvedena jména 
jeho spolužáků, se kterými stavěl ve svých 
sedmi letech mlýnky na potoce v Dubicku. 
Události středního věku života již tak přesně 
nerozlišoval. Všechna data v následujícím 
pokračování jsem proto, pokud to bylo možné, 

Tělocvičná jednota Sokol v Bludově
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století – X. pokračování

ověřil a pokud se lišily, tak opravil podle 
hodnověrných pramenů.

První roky

 Dle stanov schválených ustavující 
valnou hromadou konanou 19. září 1897 si 
23. září 1897 nově založená jednota Sokol 
Bludov zvolila funkcionáře z členů výboru 
zvoleného valnou hromadou. Karel Talpa se 
stal jednatelem, Petr Plod pokladníkem, Jan 
Benda účetním a František Ston hospodářem. 
Ferdinand Kozák pořizoval zápisy. Jednota 
se přihlásila k župě středomoravské se sídlem 
v Olomouci. Bludovskou jednotu zastupoval 
v župě Rudolf Kordas. Ten vypracoval 
veškerou administrativní činnost, tj. řády 
cvičební, výletní, knihovní. Byla pořízena 
trubka ke svolávání členů. Trubačem byl určen 
Josef Zatloukal. Troubit svolávací signál jej 
naučil Rudolf Kordas. Signál byl podobný 
prvním taktům sokolské písně „Lví silou, 
vzletem sokolím“. 
 Členství v jednotě nebylo bezúplatné. 
Zápisné činilo 20 krejcarů, roční příspěvek 
přispívajících (necvičících) členů činil 1 zlatý 
a 20 krejcarů. Ti, kteří cvičili, platili 1 zlatý. 
Ti, kdo si obstarali slavnostní kroj, mohli být 
od ročního příspěvku osvobozeni po dobu, 
než jej splatili. Kroj se skládal z čepky, kajdy, 

košile, pásu, kalhot a vysokých bot. Látka 
na kajdě a kalhotách byla šedá, čapka černá, 
kulatá, se sokolím perem připnutým na čapku 
růžicí (sponou) s monogramem Sokol. Kajda 
byla krátký kabátec, kolem krku se šňůrou 
a namísto knoflíku a dírek měla čámarky. 
Košile byla červená, kalhoty byly přepásány 
černým lakovaným pásem vpředu s velkým 
monogramem Sokol. Kalhoty musely 
přesahovat přes okraje bot nebo kamaší.
 Dne 26. října 1897 byla uspořádána 
hodová zábava, ze které byl do spolkové 
pokladny předán výdělek 31 zl. a 10 kr. To 
byl skvělý příjem, který umožnil rozvinout 
spolkovou činnost. Už v měsíci září se začalo 
cvičit. Cvičilo 12 mužů v sále hostince na 
Nové. Sál si sokoli pronajali nejen na cvičení, 
ale také i na divadla a taneční zábavy. Místnost 
pro potřeby spolku si pronajali naproti dnešní 
sokolovně (tehdy ještě nestála) u řezníka a 
hostinského Entra, později Sourala za 20 
zl. ročně (do r. 1945 Rekův hostinec, na 
místě dnešního obchodního domu). Žárlivost 
hostinského, že se ve spolkové místnosti málo 
pije, kdežto na Nové se pořádají divadla a 
zábavy, ze kterých má hostinský Šimůnek 
větší zisk, byla „živena“ odpůrci tohoto nově 
vzniklého spolku.
 Dne 8. dubna 1898 zemřel první člen 

americkým agresorům… 
 V měsíci říjnu byli všichni členové spolku 
Junák úředně vyzváni, aby odevzdali všechny 
spolkové věci, které by snad měli v držení…
 Osvětová práce byla v obci řízena 
referátem rady MNV pro osvětu, kulturu 
a tělovýchovu. …Na počátku roku 1952 
měla knihovna 2463 svazků…Počet čtenářů 
v tomto roce zapsaných je 467…Počet 
čtenářských návštěv 2885, za rok vypůjčeno 
6345 knih…
 V místním státním kinu umístěném 
v Národním domě se v r. 1952 promítalo 
54 filmů ve 155 představeních, z toho 28 
sovětských, 1 polský, 3 německé, 3 čínské a 
2 maďarské. Celková návštěva 23102 osob…
Oblastní divadlo v Šumperku předvedlo 
v Bludově  těchto 7 divadelních představení: 
Misantrop, Jiříkovo vidění, Zkrocení zlé ženy, 
Pes na seně,, Perníková chaloupka, Svatba 
s věnem, Obrněný vlak. Všechna představení 
byla v sokolovně. Tělocvičná jednota Sokol 
se svým ochotnickým kroužkem uspořádala 
tato divadelní představení: Paní Marjánka, 
matka pluku, Naši furianti, Ženitba. Hasičská 
ochrana – bývalý Sbor dobrovolných hasičů 
v Bludově sehrála na jevišti Národního 
domu: Sluha dvou pánů  a Chudák manžel…
Loutkových představení bylo v r. 1952 pouze 
6. Je to oproti dřívějším letům, kdy se hrálo 

pro děti takřka každou neděli, počet velmi 
malý…
 Bývalá národní a střední škola byly 
organicky spojeny ve školu jednu nesoucí do 
31. 8. 1952 název Jednotná devítiletá škola, 
od 1. 9. 1952 Spojená národní a střední škola. 
Umístěny byly v budově nové i staré školy. 
Počet žáků na škole národní 209, střední 
255…Změny v učitelském sboru byly velmi 
časté. Učitelé byli často přesazováni. Byl jich 
nedostatek.. Jeden z nich dojížděl celý rok na 
kole ze Zábřeha, druhý vlakem z Lukavice…
O podávání desátků žactvu v dopolední 
přestávce ochaboval u žáků a jejich rodičů 
zájem, takže bylo konečně zcela zastaveno. 
Na škole bylo zavedeno hromadné spoření 
žactva…
 Kostel zůstával při bohoslužbách 
prázdný…Věřící nadále chodili na bohoslužby 
do okolních kostelů..Po veřejném přelíčení 
v lednu 1952 vynesl lidový soud v Šumperku 
rozsudek nad některými bludovskými 
občany vězněnými pro obvinění z krádeže ve 
zdejším kostele v době po zatčení faráře P. O. 
Koutného v r. 1950…
 Málopočetná církev československá 
v Bludově konávala bohoslužby pravidelně 
jednou měsíčně v přízemní třídě nové školy…
 Počet osob, které pobíraly pomoc a různé 
důchody stále klesal. V r. 1952 bylo jich zde 

asi 490…
 Zdejší podnik UMEZ založil již v 
r. 1951 závodní kuchyni. Pronajal k tomu 
účelu všechny přízemní místnosti a sklep 
v bývalém hostinci „Krčmě“. V této kuchyni 
obědvali nejen zaměstnanci UMEZu, ale i 
zaměstnanci Severomoravských mlýnů, místní 
mlékárny, učitelé a úředníci bez vlastních 
domácností. Celkem asi 100 osob, oběd byl 
za 19 Kč…
 Celodenní stravování a provoz byl též od 
r. 1950 zaveden v mateřské škole…
 Soukromou lékařskou praxi a léčení všech 
pojištěnců prováděl obvodní lékař. MUDr. 
Karel Boleslav. Bydlil na č. 355, kde měl 
i ordinační místnost. Pro usnadnění lékařské 
služby měl vlastní osobní auto. Vedl též 
místní poradnu pro matky a kojence. Místnost 
pro tuto poradnu byla v budově bývalého 
chudobince…Dlužno poznamenati, že většině 
rodin v Bludově se rodí pouze 2 nebo jenom 1 
dítě. Pouze u dvou zdejších rodin je počet dětí 
takový jaký býval před 50 lety běžný ve všech 
rodinách…V obci Bludově a okolí konaly 
službu 2 porodní asistentky…
 Jako každoročně byl i letos MNV nucen 
vydáti zákaz koupati se v rybníku u zámku 
a zákaz vypouštěti hnojůvku ze dvorů 
zemědělců…
 Celkové zdravotní poměry v obci byly 
dobré…
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– zapisovatel Ferdinand Kulhaj, solicitátor 
ze Šumperka. Pohřbu se zúčastnilo 23 členů 
v krojích, s dubickou hudbou a věncem, aby 
ukázali, jak si váží bratří, kteří nezištně a 
obětavě pracovali pro společné dobro jednoty. 
Dubickou hudbu si najímali na veškeré 
pořádané akce – dokonce se s nimi dostala až 
na sokolský slet do Prahy.

Cvičení
 Cvičilo se pravidelně v úterý a ve čtvrtek, 
někdy i v neděli – neděle se však více 
ponechávala vycházkám. Cvičila se cvičení 
prostná, pořadová a skoky. Z Olomouce 
si vypůjčili na jeden rok nezvyšovatelnou 
hrazdu bez upevnění. Nechali si zhotovit 
upevňovací táhla. Jednota Litovel darovala 
dřevěná bradla toporná. Dále si pořídili 
hrazdu zvyšovací, žíněnku a oštěp. Cvičení 
se stalo rozmanitějším, avšak pokladna byla 
opět prázdná. Také proto se členové usnesli, 
že od roku 1898 budou pravidelně pořádat 
každoroční silvestrovskou zábavu. Učitel 
Valenta po celý rok shromažďoval místní 
události, které se během roku v obci staly, a 
z těchto sepisoval kuplety a výstupy. Zpívalo 
dueto Kordas-Valenta, klavírní doprovod 
Kordas. 
 Jednota navštěvovala okolní jednoty, 
které jí návštěvy oplácely. Zúčastnili se mj. 
župního výletu do Loštic (v krojích), společně 
s Postřelmovem opět v krojích přes Klášterec a 
Olšany do Rudy. Přes Kostelíček domů.
 První veřejné sokolské cvičení se 
v Bludově konalo 16. října 1898 v sále 
na Nové, spoluúčinkovala jednota Tyrš ze 
Zábřeha. Cvičení bylo údajně důstojné a 
obecenstvo bylo spokojeno. Čistý zisk činil 50 
korun 83 haléřů (přepočteno z dosud platných 
zlatek).
 Bylo zavedeno cvičení dorostu, 11. února 
1899 se přihlásily za členky první dvě ženy, a 
sice Marie Kordasová – manželka náčelníka – 
a Růžena Valentová – manželka místostarosty. 
Jejich příkladu následovaly: Bedřiška 
Souralová – manželka hostinského – a Marie 
Kočířová – poštovní úřednice. Novými členy 
se stali učitel Antonín Vaňourek a medajlér 
Josef Šejnost – mj. autor pamětního reliéfu 
na bludovském pomníku Adolfa Kašpara. 
Členem bludovského Sokola byl v době, 
kdy byl zaměstnán v sousedním Šumperku, 
kde zhotovoval kachle na krby pro Bouzov. 
Bludovským Sokolem byl po dva roky. 
 Pokladní hotovost vylepšil příjem 66 
korun z veřejného cvičení, které bylo 
uspořádáno na pivovarském dvoře. Za tento 
výdělek byl pořízen kůň pro cvičení. Do 
cvičitelské školy v Zábřehu, která se konala 
1. prosince 1899, byli vysláni Kordas, 
Šejnost a Motyka. K 1. lednu 1900 vykázala 
jednota zisk 319 korun 1 haléř, když pohyb 
v pokladně za uplynulý rok byl tento: příjem 
860 korun 63 haléřů, vydání 541 korun 64 
haléřů. Do sokolské knihovny byly mimo jiné 
knihy pořízeny celé Palackého Dějiny národu 
českého v Čechách i v Moravě. V roce 1900 
byla poprvé oslavena památka Mistra Jana 
Husa zapálením hranice a přednáškou za velké 

účasti členstva i přátel Sokola. Dne 12. srpna 
1900 bylo poprvé určeno do Bludova okrskové 
cvičení. Zisk z této akce činil 77 korun 15 
haléřů. Čtvrtého sletu Sokola v Praze se 
zúčastnilo 28.-30. června 1901 čtrnáct cvičících 
Sokolů z Bludova. Čtrnáct dnů před sletem se 
museli všichni cvičenci zúčastnit župního sletu 
v Křelově u Olomouce, kde byla provedena 
„secvičná“ sletových prostných. Na zpáteční 
cestě byli v Olomouci napadeni Němci, kteří 
na nich polámali několik deštníků.

První divadlo
Byl založen pěvecký a divadelní kroužek, 
jehož členové sehráli první sokolské divadlo 
– v sále na Nové. Toto divadlo s názvem 
„Modlitba na hřbitově“ se hrálo 9. ledna 
1898. Jeviště postavil Kordas ze sudů a 
rozebraného žebřiňáku, na což navěsil plátna 
a oponu vypůjčenou v Rovensku. V zápise se 
dochovalo, že hráli Hynek Směšný, Petr Plod, 
Jan Beneš, Josef Zatloukal (z čp. 39), Marie 
Jánětová (později provdaná za Kordase), 
Marie Kočířová. Učitelé hrát nesměli. Čistý 
výnos 20 zl. 56 kr. 
 Před hraním tohoto divadla vznikl spor 
o jeviště (kulisy), který skončil soudním 
rozsudkem a který jsem popsal v článku o 
spolku Svatopluk. Sokol rozsudek uznal, 
jeviště si však od faráře Ermise nepronajímal 
a po čase si pořídil jeviště vlastní. Ve spolkové 
místnosti byla zřízena sokolská knihovna, do 
které věnovali knihy Kordas, Valenta, Tempír 
a Josef Zatloukal. Začali odebírat časopisy 
Sokol a Věstník (za skříň na knihy utratili 9 
zl.). Za půjčování knih se platilo.
 Kromě cvičení a hraní divadel pořádali 
osvětové přednášky, kupř.: „O dani osobní a 
z příjmu a dani výdělkové“, „O bitvě na Bílé 
hoře“.

U Kulhajů a v Krčmě
 Rozepře vzniklé z rozdílnosti světových 
názorů soupeřících spolků Svatopluk a Sokol 
živily obě soupeřící strany. Posuzovat po 
více než sto letech míru zavinění je nejen 
pošetilé, ale i zbytečné. Sokoli nazývali 
členy Svatopluka „zaostalou skupinou 
v obci“. Konflikty končily obvykle u soudu 
a vyvrcholily tím, že 17. února 1902 byl 
Sokol vypovězen ze sálu na Nové. Jako 
důvod byla uvedena obava: „aby nespadl 
pod cvičícími strop jako v Postřelmově“. Tam 
totiž v místnosti pod cvičebním sálem spadl 
ze stropu kus omítky (dle Kordase špatně 
zhotovené). Výpověď přijali tak důsledně, 
že byli později zváni zpět. V sále přestali 
totiž nejen cvičit, ale i hrát divadla a pořádat 
Silvestry. Za výpovědí stál, dle pozdějšího 
přiznání hostinského Šimůnka, které učinil 
při svém vstupu do Sokola o několik let 
později, farář Fr. Ermis. Podobně musela 
být vystěhována spolková místnost. Azyl byl 
nalezen u Agáty Zatloukalové, tety sokola 
Josefa Zatloukala. Tam byla přestěhována 
knihovna (skříň s knihami) a konaly se zde 
schůze výboru. Cvičit začali v létě 1902 u 
Kulhajů pod velkou hruškou za „sroubkem“ 
(sroubená bouda na hospodářské náčiní). Ve 
sroubku jim Tóna Kulhaj uvolnil místnost, kde 
bylo možno za deště cvičit prostná, pořadová 
a hry. Bradla umístili v hostinci „Krčma“ do 
místnosti se zvláštním vchodem, kde na nich 
cvičili. 
 Vzápětí se z horního patra Krčmy 
odstěhovala tkalcovna hedvábí a sál a byt 
nad hostincem byl volný. Ihned celé patro 
najali od hostinského Šimka (zda to byl tentýž 
Šimek, který měl později pronajatý Národní 
dům a později si postavil vlastní hospodu, je 
téměř nezjistitelné, ale časový sled by tomu 
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odpovídal). Nejen, že zde cvičili, ale pořádali 
zde i hodovou zábavu a Silvestr. Z Prahy od 
firmy Vindiš zakoupili bradla, z pozůstalosti 
ženy po nadučiteli Doležalovi (možná 
Kordasova švagra) zakoupili klavír a židli, 
na kterém doprovázeli Valentovy kuplety při 
Silvestrech, později němé filmy. Na Krčmu se 
přestěhoval Jan Plod, mladší bratr Petra Ploda. 
Převzal majetek po svém otci a přihlásil se za 
člena Sokola. (Hostinský Šimek zde byl pouze 
v nájmu.) 

Stavba sokolovny
 Přestože stav pokladny jednoty činil 
2. dubna 1902 pouze 66 korun 21 haléřů, 
započalo se stavbou sokolovny – údajně proto, 
že členů, dorostenců i žen přibývalo. Do 
Sokola chtělo vstoupit i žactvo, neboť sokolští 
rodičové uznali, že je sokolští vůdcové dobře 
vedou.

V tajnosti byla od již zmíněného Jana Ploda 
zakoupena část jeho zahrady u Krčmy, a 
sice čtvereční sáh za 2 koruny 60 haléřů (1 
čtvereční sáh = 3,6 m2). Peníze půjčil R. 
Kordas ze svého sirotčího podílu po otci. Po 
roce mu byly vráceny. 
 Na podporu záměru postavit sokolovnu 
byl 5. a 6. července 1902 v Bludově uspořádán 
župní slet sokolských jednot. Na cvičiště 
byla pronajata louka u Habermannova mlýna 
u řeky Moravy. 5. července o čtvrté hodině 
ranní byl Kordas probuzen člověkem, který 
mu hlásil, že vyhlédnuté a připravené sletiště 
je zaplaveno vodou. Provedli to tři výrostci, 
navedeni nepřítelem Sokola. Museli zaplatit 
škodu (nevíme ovšem, jak vysokou). Slet 
se tím nezkazil, nýbrž když se celé okolí 
dozvědělo o záškodnictví, přišlo jej podpořit 
návštěvou. Sletiště bylo přeloženo na suchou 
louku a hrubý příjem činil 1108 korun 33 
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haléřů. Tento incident údajně způsobil, že se 
do Sokola přihlásilo za členy občané z Dolních 
Studének, kteří po zapracování založili jednotu 
ve své obci.
 Pro stavbu sokolovny se ustavilo 
stavební družstvo, které s R. Kordasem 
v čele začalo připravovat stavbu. Pozemek 
byl již koupen, župní starosta Sokola stavitel 
Douša z Litovle (pozdější spolupodílník na 
Kordasově vápence a mimo jiné autor projektu 
bludovské měšťanky v roce 1907) zdarma 
vypracoval projekt na sokolovnu. Na stavbu 
bylo 28. května 1902 po jednání na místě 
samém vydáno stavební povolení. Budova 
měla vypadat takto: jednopatrová čelní strana 
tělocvičny se v přízemí měla skládat z chodby, 
na levé straně z čítárny, na pravé straně 
z výborovny, síně a předsíně, pak schodiště 
vedoucí do prvního patra. V prvním patře čelní 
budovy se měla nalézat chodba, pokladny, 
úřadovna a galerie vedoucí do sálu. Za čelní 
stranou směrem k zahradě souseda pana Juřiny 
se měl nalézat přední sál a za ním předsíň, 
šatna a umývárna. 
 Projekt byl jako nákladný výborem 
Sokola odmítnut. Proto bylo 25. srpna 
1902 vydáno nové povolení ke stavbě, a to 
z důvodu změny původního nákresu. Změna 
byla v tom, že odpadlo z průčelní budovy 
první patro a čelní strana obsahovala pouze 
chodbu a dvě místnosti. Nad nimi se nalézala 
galerie vedoucí do sálu. Za čelní stavbou byl 
sál a za ním oblékárny. Vše ostatní zůstalo 
nezměněno. Projekt podle nového Kordasova 
zadání přepracoval stavitel Brázda ze Zábřehu, 
kterému byla stavba za dohodnutou cenu 
13 000 korun rakouské měny 17.8.1902 
zadána. Ve smlouvě bylo dohodnuto, že 
členové obstarají přes zimu kámen, cihly 
(1000 kusů za 22 korun), písek (za 1 korunu 
60 haléřů/m3) a vápno a na jaře 1903 že 
se započne se stavbou. Základní kámen ke 
stavbě byl položen v tichosti „nejužší rodinou 
sokolskou“. Krátký spisek a několik v té době 
platných penízků je uloženo v lahvi v prohlubni 
pískovcového hranolu v základech budovy. 
Stavitel se z důvodu mírného svahu, na kterém 
se stavělo, zmýlil v odhadu množství kamene 
do základů. Aby nebyla stavba přerušena, 
vypomohl starosta obce i Sokola – Kordasův 
tchán – Jan Jáně, když dovolil rozebrat zděný 
kamenný plot své zahrady. Ten byl zděn jen 
na hlínu, takže jej Sokoli rychle rozebrali a 
kámen dodali na stavbu. 

Střecha při stavbě dvakrát spadla
 Nejzávažnější nepříjemností stavby bylo, 
že při omítání stropu již postavené a zastřešené 
budovy, zhroutila se střešní konstrukce a 
strop a severní zeď se porušily. Mohla za 
to nezkušenost stavitele. Spor skončil až u 
soudu. Tři znalci (jeden znalec dodavatelův 
– Valinzach, za Sokoly stavitel Rys a nad nimi 
neutrální stavitel architekt Starý z Olomouce) 
na několika jednáních posuzovali nejen míru 
zavinění, ale hlavně hledali řešení konstrukce 
krovu nad tak širokou stavbou. Spor byl 
vyřešen a rozhodnut ve prospěch Sokola. 
Střecha se musela sundat a byla zhotovena 
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nová konstrukce dle návrhu architekta Starého, 
která přenášela tlak kolmo dolů a nikoli do 
stran, jako střecha původní. Předtím ovšem 
byla zhotovena druhá nová střecha, která se 
však také „poroučela“ a byla snaha ji různými 
vzpěrami podepřít. Jakoby dílu nebylo 
požehnáno...
 Stavba byla dokončena po téměř dvou a 
půl letech – kolaudace proběhla 5. října 1904 

a až 10. prosince 1904 udělilo představenstvo 
obce (dnešní obecní rada) povolení k používání 
novostavby (a to byl starosta obce zároveň 
starostou Sokola!). Stavitel se vyjádřil, že 
přes všechny mrzutosti na předávaném díle 
neměl veliké ztráty. Sokolovna byla slavnostně 
odevzdána svému účelu za účasti členů župy 
severomoravské, a při té příležitosti bylo 
uspořádáno veřejné cvičení, jehož výtěžek 

pomohl uhradit nejtíživější dluhy. Tato 
slavnost se konala 12. června 1905. Cvičení 
se zúčastnilo 12 družstev se 78 cvičenci. 
Za Bludov cvičilo 17 cvičenců. Slavnosti 
se zúčastnilo 110 Sokolů v kroji, z toho 
bludovských 29.

Stanislav Balík st. listopad 2005
pokračování příště

 Musíme si přiznat jeden závažný fakt, 
jednu skutečnost. Skutečnost, že se naše 
školství  v současné době znovu ocitá na jedné 
ze svých dějinných křižovatek. Podstata zůstává 
stejná, stejně jako zůstávají základy školství.  
Co se ale mění, jsou formy podávání znalostí 
a vědomostí dětem. Pomalu a jistě budeme  
m u s e t  vzít v potaz moderní komunikační 
technologie; ať už se nám to líbí či ne. Ať je 
to někomu „proti srsti“. Prostě doba se mění a 
změnit své myšlení budeme muset my všichni. 
Proč o tom píšeme zrovna my, kteří nemají se 
školstvím vůbec nic co do činění? Proto, že 
nám bylo umožněno nahlédnout do současné 
„kuchyně“ školství. Máme proto zájem se 
s vámi o své zážitky a dojmy podělit. Koncem 
října jsme se  vrátili ze „Semináře digitálních 
technologií“; pětidenního kurzu, který pro 
nás starší skauty uspořádalo Náčelnictvo 
kmene dospělých, Junáka - Svazu skautů a 
skautek ČR. Seminář se proběhl v Chrašticích, 
na jihu Čech u Orlíku, v Základní škole. 
Vedoucím semináře byl její ředitel br.Marčelo
- Karel Derfl.  Sjelo se nás ze všech koutů 
naší republiky dvacet  účastníků, průměrného 
věku 65 let. Všichni neučitelé, ale s obrovskou 
chutí se něco a něčemu naučit. Poznat něco 
nového. Z tohoto důvodu se někdy i na 
spánek zapomínalo, nebo se „ošidil“, jen 
aby se člověk něčemu přiučil. A k učení toho 
bylo hodně. Základy na PC měl každý již tak 

trochu zažité z domova. Tady přišel ke slovu 
internet, moderní metoda komunikace. Prostě 
celý svět jako na dlani. Během celého pobytu 
v Chrašticích skoro každý pilně fotografoval, 
ovšem už s pomocí  digitálních fotoaparátů. 
Těch přístrojů, co dokáží fotografii okamžitě 
zobrazit  a přenést do paměti počítače a dál s 
ní pracovat i možností dál ji  rozesílat. Píšeme 
o tom proto, že v rámci výuky jsme se naučili 
základy práce s fotografií pomocí PC. Oříznutí 
fotografie, korektura, odeslání fotografie 
pomocí internetu svým přátelům. Zařazení 
fotografie do dokumentu, jako takového, nebo 
do určitého archivního souboru. A nejen to, 
pomocí počítačového programu „Zoner“  jsme 
se naučili z fotografií vytvářet i jednoduché 
kalendáře pro tisk. Ať už černobílé, tak i 
barevné. Které se pak vytiskly. Škola vlastní 
asi 4 tiskárny k PC, z toho dvě pro barevný 
tisk.  Někteří z nás zaznamenávali celé dění 
během semináře na digitální .videokamery a tři 
bratři se během kurzu pustili do výroby dvou 
videoklipů o  dění na semináři. ( 8 min. a 3 
min.) Obětovali pak celou jednu poslední noc 
na to, aby si každý z nás mohl domů odvést 
multifunkční prezentační CD.  
    A jak tohle všechno souvisí se školstvím? 
Jednoduše. Tamní škola byla vybrána proto, 
že má velice dobré výsledky v práci s moderní 
výpočetní technikou. Má počítačovou siť 
rozvedenou po celé budově školy, takže 

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

ŠKOLSTVÍ NA JEDNÉ ZE SVÝCH KŘIŽOVATEK komunikace mezi učiteli i pomocí PC je 
běžnou praxí. Také výuka pomocí  zajímavých 
výukových programů přináší své výsledky. 
Děti nejsou žádní ušlápnutí a vystrašení 
bubáci, ale plně se účastní všech akcí školy.  
Všichni ve škole se zapojují do přípravy 
tradičních školních  „Zahradních slavností“, 
které se konají vždy před ukončením školního 
roku Vždy celá devátá třída nacvičí divadelní  
představení, které předvedou pod širým nebem 
u školy. A nejen to. Ředitel školy ze všech 
představení zajišťuje videozáznam včetně 
prezentačního scénáře hry. Mohli jsme díky 
tomu shlédnout z videozáznamu Představení 
„Lotrando a Zubejda“, „Limonádový 
Joe“ a „Tři kamarádi“. Bylo to pro nás 
nezapomenutelným zážitkem. Zaujal nás 
nejen způsob zpracování a provedení her, 
ale zejména neopakovatelná atmosféra těchto 
představení s malými herci a jejich diváky.. 
    Nechceme „malovat čerta na zeď“ , ale toto 
je prostě reálná skutečnost. Tak to je. Pak se 
také nemůže  stát to, že když jsme na internetu 
hledali různé materiály a zajímavosti k naší 
skautské činnosti, že jsme se také dostali do 
oblasti školství. Rovnou k různým typům 
škol.
 Po „kliknutí“ „myší“ na položku učitelé 
školy, jedné konkrétní a reálné školy, se na 
obrazovce rozzářil nápis : „na této škole 
nejsou žádní učitelé“!?!  

bří.Frič J.- Fišera R.I.
Náčelnictvo kmene dospělých

Koupili jste si domů počítač? Používáte jej občas v práci? A chybí vám základy práce s tímto moderním pomocníkem člověka? Anebo se 
prostě chcete naučit něco nového?
Tak právě vám je určen Národní program počítačové gramotnosti.

Cílem programu Ministerstva informatiky ČR (MIČR) je získání základů znalosti práce s počítačem, textovým editorem, e-mailem 
a internetem, a zlepšení základní orientace absolventů kurzů ve využívání moderních technologií.

Národní program počítačové gramotnosti je založen na třech praktických dvouhodinových kurzech, jeden kurz stojí občana díky dotaci 
MIČR pouze 100 Kč (všechny tři kurzy pak násobek –300 Kč). Kurz je doplněn ještě jednou dvouhodinovou lekcí Portál veřejné správy 
(dalších 100 Kč).

Účastník po absolvování školení získá Certifikát ministerstva informatiky a brožurky ke každému kurzu.
Jedním z partnerů MIČR je letos společnost ASI informační technologie z Mohelnice, která vás zve na tyto kurzy. 
Kurzy proběhnou

• ve čtvrtek 15.  prosince 2005 od 14 hodin nebo
• pátek 16. prosince 2005 od 8 hodin. 

  Celý kurz v jednom dni v mobilní učebně v Kulturním domě Bludov pro skupinu 6 – 7 účastníků: 

Více informací a předběžné přihlášky v Kulturním domě Bludov (tel. 583238177)

Národní program počítačové gramotnosti v Bludově
Jak na počítač, Texty v počítači a Internet a e-mail
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 Tak byla nazvána výtvarná soutěž pro malé 
skautky a skauty - světlušky a vlčata (holky 
a kluky přibližně od 6 do 12 let). Tvorbou 
něčeho krásného můžeme zažíhat pomyslné 
světlo v lidech okolo nás, které dílko osloví, 
zažíhat světýlko můžeme i v našich vztazích 
při spolupráci na kolektivních pracích.
 Naše středisko se této výtvarné soutěže 
zúčastnilo teprve prvním rokem, přesto jsme 
sklidili velký úspěch. Světlušky se ukázaly být 
velice tvořivými, a tak jsme do okresního kola 
poslaly hned několik prací a jednu společnou 
koláž. Kluky zastoupil jenom Martin Březina, 
zato ale hezkou kresbičkou. Společná koláž 
světlušek, loutka Báry Horké a Martinova 
kresba dokonce postoupily přes krajské kolo 
až do kola celostátního. Za odměnu jsme 
byli pozváni do Kostelce nad Orlicí, kde se 
od 14. do 16. října uskutečnilo celostátní 
kolo soutěže. Jelo nás 5: Bára Horká, Hanka 

Váňová-Rybička, Veronika Krejčí-Smolíček, 
Martin Březina a vedoucí světlušek Petra 
Novotná.
 A právě tady jsme sklidili největší úspěch. 
Náš Martin Březina se umístil ve své kategorii 
v celostátní konkurenci na úžasném třetím 
místě! Kromě vyhlášení úplně nejlepších 
mladých výtvarníků nás čekal pestrý program. 
Hned v pátek večer jsme poznávali památky 
Kostelce při hře ve městě. Během sobotního 
dopoledne i odpoledne jsme měli na výběr 
spoustu zajímavých aktivit: buď sportovních 
- lanové překážky (to jsme si nenechali ujít!) a 
horolezecká stěna; nebo kreativních - odlévání 
v cínu, malování na smalt, vyrábění ozdob 
z drátku, malování na zeď, práce s hrnčířským 
kruhem, s kůží, tvorba vánočních svíček atd. A 
tak jsme si domů dovezli spoustu vlastnoručně 
vyrobených dárečků či ozdob. V sobotu večer 
nastal velký karneval, na který se většina dětí 

velice těšila a nedočkavě si ukazovala své 
masky. Nastrojili jsme se a nočním průvodem 
s pochodněmi šli přes město (vypadalo to 
opravdu působivě, taková obrovská tlupa 
pohádkových bytostí!) do sokolovny, kde 
začal maškarní rej. Až do noci jsme tancovali 
a vyváděli.
 Na celém víkendu bylo velice zajímavé 
také to, že jsme se setkali se světluškami 
a vlčaty z celé České republiky. Všude se 
to hemžilo lidičkami ve skautském kroji a 
my měli možnost si navzájem předat své 
zkušenosti, zahrát si nějaké hry, popovídat si. 
Věděli jsme, že k sobě všichni patříme. Byly 
to moc hezké zážitky a myslím, že máme na 
co vzpomínat! 

Petra Novotná 
vedoucí skautského dívčího oddílu Strážkyně 
přátelství.

Zažíháme světýlko – velký úspěch bludovských světlušek a vlčat

Adventní koncerty v roce 2005 
Dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat další společná adventní setkání, která se uskuteční v prosinci 2005 v Bludově. 

V neděli 4. 12.  2. adventní koncert  
Účinkují žáci a absolventi dechového oddělení Základní umělecké školy v Šumperku a dětský pěvecký sbor IV.ZŠ Zábřeh – Severovýchod.

V neděli 11. 12.  3. adventní koncert 
Účinkuje žesťové trio FLASH BRASS.  Hostem koncertu je Dana Davidová (varhany).

Bc. Stanislav Bartošek patří k našim vyspělým amatérským hráčům na trubku. Má za sebou dlouholetou praxi. 
Je zaměřen především k interpretaci barokní hudby.

Stanislav Bartošek je řazen k mladým talentovaným trumpetistům. Je absolutním vítězem Ústředního kola Národní soutěže 
ve hře na dechové nástroje v r. 2003. Nyní je studentem Státní konzervatoře v Praze.

Tomáš Bartošek v současné době studuje hru na trombon na Konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži. 
Mezi jeho hráčské úspěchy patří účast na V. interpretační soutěži žesťových nástrojů BRNO 2005, 

kde obsadil 2. místo v I. kategorii ve hře na trombon.
Hana Davidová je učitelka ZUŠ v Šumperku. V současné době je posluchačkou Brněnské konzervatoře, 

kde se vzdělává ve hře na klavír.

Koncerty začínají vždy v 16 hodin v kostele sv. Jiří v Bludově.
Dobrovolné vstupné věnujeme Dětskému domovu v Šumperku.

V pátek 16. 12. v  19 hod. zveme na „Zpívání u betlému“ 
ve Státních lázních v Bludově.

Přijďte si společně s námi a s dětmi, které se v bludovských lázních léčí, zazpívat známé koledy.

V neděli 18.12. Vánoční koncert Komorního pěveckého sboru CANZONETTA 
Bludov

Zazní půlnoční mše francouzského barokního skladatele M. Charpentiera Messe de minuit  pro sbor a varhany

Začátek v 16 hodin v kostele sv. Jiří v Bludově.

V pátek 23.12. v 17.30 hod. zveme na tradiční společné 
„Zpívání u stromu“ na nádvoří bludovského zámku. 

Výtěžek věnujeme Dětskému domovu v Šumperku.

V sobotu 24.12. v 17 hod. Štědrovečerní mše svatá 
v kostele sv. Jiří v Bludově

Při sváteční mši sv. zazní v podání Canzonetty Messe de minuit M Charpentiera.

Věřím, že i v letošním předvánočním shonu si najdete čas, který věnujete alespoň některému 
z adventních koncertů a tím přispějete na dobrou věc.

Přeji Vám za celý pěvecký sbor Canzonetta Bludov vánoční svátky naplněné štěstím a pokojem.
Irena Sedláčková
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 Jak jsem se vůbec plavbě přes Atlantik a 
k plachetnici Victoria dostal? Při jedné z mých 
cest po Novém Zélandě v roce 2003 jsem si 
náhodně četl časopis Střípky, který vydávají
čeští přistěhovalci na Novém Zélandě. Bylo to 
ve městě Wellington, hlavním městě Nového 
Zélandu u mých přátel Jany a Jirky Baborových. 
Jana náhodou pochází ze Šumperka a její rodné 
jméno je Jana Vojtková. Byl to velmi nenápadný 
článek, no, spíše inzerát, který informoval 
čtenáře o české replice Magalhãesovy 
plachetnice z 16.století, která kotvila na 
severním ostrově v přístavu Opua.
 Nedalo mi to a zavolal jsem na přiložené 
číslo, kde se mi ozval kapitán Viktorky Jindra 
Kuchejda. Po krátkém rozhovoru jsme se 
domluvili na naší návštěvě na lodi za 3 týdny, 
až budeme cestovat po severním ostrově.
 Do přístavu jsme přijeli na noc a moje 
zvědavost mě přinutila vydat se na průzkum do 
přístavu a pokusit se najít Viktorku. Nikde jsem 
ji ale neuviděl, a tak jsme zakempovali na kopci 
nad městem a přespali do rána.
 I tak jsem byl zvědav a hned ráno jsem 
vzal dalekohled a pátral po zálivu, jestli někde 
neuvidím Viktorku. Po krátkém sledování jsem 
mezi moderními, naleštěnými plachetnicemi 
uviděl něco, co mi vyrazilo dech. Uprostřed 
zálivu kotvil „vrak“ lodě jako vystřižené z 
16.století. Byla to dřevěná třístěžňová plachetnice 
s českou vlajkou na zádi. Na ten pohled se nedá 
zapomenout. 
 Ráno jsme se setkali s kapitánem Jindrou 
a byli jsme pozváni na palubu a na oběd, který 
byl připraven i pro zbytek posádky, který ale 
nedorazil. Kluci pracovali na stavbě dřevěných 
domů a vydělávali peníze na další část plavby 
kolem světa. Celý čas jsme věnovali poslouchání 
Jindrova vyprávění o celém projektu plavby 
kolem světa, o vlastní stavbě lodi a o již 
prožitých dobrodružstvích. Nikdo z nás jsme 
tomu nemohli uvěřit. Zůstali jsme přes noc a 
věřte, bylo o čem vyprávět. Druhý den jsme se 
rozloučili a na závěr napsali věnování do lodní 
kroniky. Já napsal:„ Možná se potkáme v Africe“. 
To bylo napsáno v březnu 2003. A tak se i stalo. 
 V lednu 2004 jsem odcestoval do Jihoafrické 
republiky, kde Viktorka kotvila v Kapském 
Městě. Celý ten rok jsem byl v kontaktu s 
Ivanem Orlem a věděl o jejich plavbě z Nového 
Zélandu do Afriky přes Tichý oceán. Za necelých 
10 hodin letu z Amsterdamu jsem byl na černém 

kontinentu v místech, kde se Portugalec Bartomeu 
Dias snažil objevit cestu do Indie. Po příletu se 
mě ujal kamarád Michael, kterého jsem potkal 
při horolezecké expedici na Mt.Blancu ve 
Francii. Jeli jsme hned do přístavu, kde jsem se 
seznámil s posádkou Viktorky a dověděl se další 
plány plavby kolem světa. Jelikož jsme čekali 
na vyřízení brazilských víz a na přívětivé počasí, 
měl jsem dost času na poznání Kapského Města a 
blízkého okolí. 
 Za těch 10 dní pobytu jsem měl možnost 
navštívit mys Dobré naděje (dříve se jmenoval 
mys Bouří), Střelkový mys (nejjižnější místo 
afrického kontinentu), světoznámé vinice a Rudé 
skály v 200 km vzdáleném vnitrozemí. Tyto dny 
rychle utekly a blížil se den odplutí. Ještě z Čech 
přiletěl Michal Nešvara, který se podílel na celé 
stavbě lodi a plavby kolem světa. S kapitánem 
Jindrou, Ivanem Orlem, Michalem Nešvarou, 
Brazilcem Paulem a Skotem Philem jsme tvořili 
šestičlennou posádku, která byla připravena 
přeplout Atlantický oceán. 
 Den vyplutí byl naplánován na 2.února 
2004 a plavba přes Atlantik měla trvat 1 až 2 
měsíce. Po obdržení víz, nákupu potřebných 
potravin, doplnění pitné vody a zásoby nafty 
jsme mohli konečně vyplout. Hned při vyplutí 
nás doprovázeli delfíni. Mořská nemoc nedala na 
sebe dlouho čekat a první den a noc jsem prožil 
spíše ve vodorovné poloze než na palubě. Ale 
každé začátky jsou těžké a do týdne jsem našel 
své „mořské nohy“.
 Posádka byla rozdělena do hlídek po dvou 
lidech, které se střídaly každé čtyři hodiny. 
Povinností hlídky bylo kormidlování, hlídání 
před možnými kolizemi, navigace a zapisování 
lodního deníku. Já jsem byl na službě s Ivanem 
Orlem, se kterým jsem se rychle sblížil a který 
mě zasvětil do tajů jachtingu. Ovládat loď 
tak, abych nikoho neshodil přes palubu, se mi 
povedlo až za týden. Hlídky byly den co den 
stejné, jednou za tři dny bylo dvanáctihodinové 
volno pro službu v kuchyni a úklid lodě.
 Služba v kuchyni byla vždy velmi 
vítaná, mohli jste pro posádku uvařit, co se 
vám zachtělo. Zajímavé je, že po úvodní 
snaze vylepšit lodní jídelníček stejně všichni 
sklouzli k stravě nejvýživnější a na Viktorce 
nejoblíbenější -  k luštěninám. Ze zásob 
hrachu, fazolí, čočky a těstovin jsme tvořili 
neskutečné pochoutky. 

 Svůj volný čas každý trávil, jak chtěl, 
nejčastěji četbou knih z lodní knihovny. A tu 
Viktorka měla dobře zásobenou. Nesmíme 
zapomínat, že byla na cestě už pátý rok a tak 
bylo z bezmála půl tuny knih co vybírat. A koho 
už nebavilo číst ani se učit portugalsky (Brazílie 
se blížila), mohl si vyprávět, co hrdlo ráčí. Za 
chvíli jsme se všichni dobře spřátelili a byli jsme 
jako jedna rodina. Každý měl o čem vyprávět, o 
svém životě, cestování, životní filozofii. Rád 
jsem naslouchal vyprávění kluků o stavbě 
Viktorky a již prožité plavbě. Zvlášť Jindra, 
kapitán, je skvělý vypravěč. Například jeho 
postřeh o tom, že na moři se člověk velmi rychle 
unaví. Je to logické, neustálé houpání, které trvá 
24 hodin denně i několik týdnů bez přestávky, 
k tomu těžká fyzická práce s plachtami. I 
ve spánku tělo vlastně pracuje, automaticky 
vyrovnává náklony a neodpočine si. Dny velmi 
rychle utíkaly a ani noční hlídky mi nemohly 
zkazit zážitky z plavby.
 Cílem naší první zastávky v Atlantiku 
byl ostrov Svatá Helena, který je vzdálený od 
Kapského Města 1600 námořních mil (1 námořní 
míle = 1852 metrů). Po 20 dnech pohodové, 
slunečné plavby jsme v noci dorazili k ostrovu 
Svatá Helena uprostřed jižního Atlantiku. 
Dlouhou dobu jsme ostrov obeplouvali, 
až jsme zakotvili v zátoce u hlavního 
města Jamestown. 
 Bylo to v neděli, i přesto nás celníci 
odbavili a my mohli vstoupit na pevninu 
ostrova. Vydali jsme se na krátký průzkum a 
hlavně si protáhnout docela ztuhlá těla. Pohybu 
na lodi moc nevykonáte. A taky na pivo, protože 

Článek IV – plavba z Jihoafrické republiky do Brazílie 
                            Autor : Šimi  - Vladimír Šimek 

VICTORIA – plavba kolem světa 
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Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz

Žerotínova 36
787 01 Šumperk
Tel.:
e-mail:
web:

583 346 859
montaze@tespo-su.cz
www.tespo-su.cz

pøijímá žádosti o pøipojení k distribuèní
soustavì
pøijímá žádosti o dodávku zemního plynu
uzavírá smlouvy na dodávku
zemního plynu
provádí montáže plynomìrù (bezplatnì)

Otevírací doba
Pondìlí  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Úterý  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Støeda  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Ètvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  8.00 - 12.00

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kanceláø

smluvního partnera SMP

U novì plynofikovaných objektù

U stávajících zákazníkù SMP pøijímá
žádosti na zmìnu odbìratele
žádosti na zmìny v kupních smlouvách
žádosti na demontáž plynomìru

Z dùvodu poklesu zájmu zákazníkù o hotovostní platby ruší SMP od 1.9.2005 veškeré platby 
v hotovosti na zákaznických kanceláøích. Bližší informace o jiných zpùsobech platby za odbìr 

zemního plynu vám poskytnou pracovnice smluvního partnera nebo také na www.rwe-smp.cz.

TESPO - topenáøské
centrum s.r.o.

V období vánoèních svátkù mùže být otevírací
doba upravena.

na Viktorce lednička samozřejmě není a 
jakýkoli chladný nápoj je vzácností. 
Na Svaté Heleně jsme strávili 5 nocí a 
poznali jsme tamní obyvatele a jejich 
styl života. Svatá Helena je proslulá jako 
exil francouzského vojevůdce Napoleona 
Bonaparta, který tu strávil poslední roky 
svého života a byl nakonec otráven svými 
spoluvězni. Ostrov je naprosto izolován 
od okolního světa, není tam letiště a 
jediná možnost, jak se tam dostat, je 
po moři. Zásobovací loď připlouvá 
pouze jedenkrát za měsíc. 
 Po zaslouženém odpočinku jsme 
vytáhli kotvy a mohli se vydat na další 
plavbu do Jižní Ameriky – Brazílie, 
která měřila 1700 námořních mil. 
Tuto část plavby jsme pojali trochu 
sportovněji. Z části záchranného člunu 
jsem vyrobil surfovací prkno a nechali 
jsme se táhnout za lodí. Byla to velká 
legrace, sledovat zarostlé námořníky 
výskající nadšením jako malé děti, kteří 
se vlečou za zádilodi na dlouhém laně. 
 Jako kulturní hry jsme zvolili šachy 
a piškvorky a turnaje se hrály po celou 
dobu plavby. Rozpoutalo se šachové 
peklo a hry byly víc jak napínavé. Kdo 
prohrál, musel v Brazílii celé posádce 
platit pivo. I v rybolovu se nám dařilo. 
Jednou, za mojí noční hlídky, jsme 
ulovili asi dvaceti kilogramového 
mečouna, který nám zpestřil jídelníček o 
čerstvé maso. Bylo to naštěstí mláďátko, 
dospělý mečoun dorůstá čtyř metrů 
délky a váhy přes tři metráky. I tuto 
část plavby nám přálo počasí, slunce 
svítilo po celou dobu a teploty se stále 
zvyšovaly. Vedra byla i v noci tak 
velká, že jsem spali na palubě a sem 
tam jsme se polévali mořskou vodou. 
 Po 21 dnech plavby jsme konečně 
uviděli pobřeží Brazílie a město Recife, 
které se stalo na nějaký ten čas naším 
kotvištěm. Za celou tu dobu jsme 
potkali na moři pouze jednu loď a tak 
jsme velice rádi vystoupili opět na 
pevnou zem. A netrvalo dlouho a měli 
jsme spoustu přátel a známých. Třeba 
černý Brazilec Daniel, který si Viktorku 
doslova zamiloval a ukázal nám Recife 
ve dne i v noci. Těšil jsem se na Brazílii, 
jiný styl života a kulturu. Procházeli 
jsme se po městě, navštěvovali 
památky, poznávali místní obyvatele. 
 Celá ta doba v Brazílii mě 
přesvědčila, že se tam ještě jednou 
podívám. Po této době jsem se, i když 
nechtě, rozloučil se svými přáteli a 
letecky přes São Paulo se vrátil do 
moderní evropské civilizace. Viktorku 
opustili i Paulo, který se vrátil domů, 
a Phil, který se odjel šťastně zamilovat 
do sousedního města Salvador. 
A kluci zůstali opět osamoceni, 
v počtu tří mušketýrů. Čekala je 
poslední, pátá plavba přes Atlantik 
domů do Evropy.  

Šimi
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výbor základní organizace 
Českého svazu chovatelů 

v  Bludově přeje všem 
chovatelům, jejich rodinám 

a nám sympatizujícím  
příznivcům hezké a ve zdraví 
prožité svátky vánoční a do 
nového roku 2006 hodně 

štěstí, zdraví a radosti 
z Vašich domácích zvířátek.

 Obracím na všechny pořadatele kulturních a sportovních 
akcí v Bludově. Tak jako v loňském roce nabízím všem 
organizacím a spolkům, kteřé pořádají akce pro veřejnost, možnost  
presentovat  termíny svých akcí v Kalendáři akcí v Bludově na 
rok 2006.    
Kalendář vyjde začátkem roku 2006.
  Pořadatelé, nahlaste, prosím,  termíny svých akcí do kulturního 
domu osobně, telefonicky, popř. písemně, a to co nejdříve.                

  -J.Di-

Kalendář akcí v roce 2006
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OPĚT V PROVOZU

Krásné vánoce  a šťastný nový rok 2006 přejí 
všem bludovským občanům

zaměstnanci Obecních lesů Bludov s.r.o.

Adventní věnce, VÁNOČNÍ  STROMKY, květinová aranžmá 
na sváteční stůl, svíčky, purpury, dárky pro malé i velké 
zakoupíte u nás v Zámecké oranžerii denně mimo neděle 
až do 17. hodiny dne 23. 12. 2005.
Těšíme se na Vaši návštěvu.     

zahradníci

ŘEZNICTVÍ  U  VOJTĚCHA
Prodej živých kaprů bude zahájen
ve středy 21. 12. 2005
a potrvá do pátku 
23. 12. 2005

V nabídce (kapr, amur, 
tolstolobik, pstruh, hejk, filé)

Zveme Vás na předvánoční nákup 
masa a uzenin.

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ
PERSONÁL PRODEJNY.

placená reklama
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Autor:                   
J.  Š.

SPZ             
Prahy

Začátek 
tajenky

Okraj  
střechy

Tlustoš
Polní           
míra x Kůže                     

z krávy

Zkratka 
letecké 

společnosti 
Chile

Jméno  
učitele  
národů

Hrobečky
Osobní   

zájmeno
Větřík

Kladná   
elektroda

Přístav                
v Senegalu

Nevyžádaný 
e-mail

x

Značka   
kusu

Střed  
tajenky

Nájezdník

Domácky 
Ulricha

Značka  
cukrovinek

Donašeč

x Potřeba   
sekáče

Iniciály 
zpěváka  

Kryla

Hudební   
značka

Dívčí    
jméno

Brněnský 
potravinář-
ský  salon

Oškubat

Živočich
Hamiltonův  

operátor

Část     
Prahy

Ženské   
jméno

Konec  
tajenky

Obyvatel  
Janova
Název  

výbušniny

Stanice 
praž.metra

Africká  
antilopa

Sportovní 
zkratka
Česká  
textilka

Slovenská  
předložka

Značka  
rubidia

Původce   
díla

Judský     
král

Vyrobená   
na  stavu

Římských   
999

Titul     
muže

Karosol

Velký                  
kus  pole

Adek

Závazný  
předpis

Rodový   
svaz

Slovensky   
„řasa“

Janinský   
paša

Rostlina  
zběhovec

Ťělo

MPZ  
Venezuely

Jihoevropan

Přenášet

Sarmat

Zahálet

Cizí muž-
ské jméno

Továrna

Pražský   
podnik

Pomůcka: ADS, Aritma, LAN, nabla, spam, tol, YV. 

Zajímavosti obce                                                                                                                     
V květnu 1951 byla v Bludově zrušena, jako v jedné z posledních obcí na severní Moravě, již historická funkce obecního 
ponocného, kterou ... (viz atajenku).                                                                                                                       

V Kulturním domě Bludov

 opět v provozu

každé sudé pondělí od 13:30 hodin

Objednávky na tel. 737 843 650

PEDIKÚRA Nevyhazujte žádné staré a nové pohlednice, 
známky, obálky, korespondenční lístky, 

kalendáříky, svatební oznámení. 
Věnujte je sběrateli. 

Předem děkuji.

Karel Adam 
Tř. A. Kašpara 533

789 61 Bludov
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Výstava ovoce a zeleniny
V Kulturním domě v Bludově se ve dnech 13.-16. října konala 
výstava našich zahrádkářů, ke které přispěli svými výpěstky 
také někteří zahrádkáři z okolních vesnic. Výstava byla aranžována do 
čtvera ročních období. A jak se to povedlo? To mohou posoudit 
návštěvníci výstavy. Dospělých se přišlo podívat 260 a dětí 
kolem 250.
 Výstavu doplnily výtvarné práce dětí ze školní družiny 
a svou činnost také prezentovali pionýři z Bludova.
Tímto výbor ZO děkuje všem, kteří výstavu připravovali, a přeje 
jim stálé zdraví a radost ze své práce na zahrádce.

Soňa Nikolovová
ZO Bludov

V měsíci listopadu bylo vysazeno do potůčku v obci Bludov 
kolem stovky říčních raků. Společně s RNDr. Milošem Holzerem, 
zoologem, který raky chová, je do potůčku vypustil starosta Ing. 
Pavel Ston, p. Pavlů a pí Tolarová. Místo, kde byli vypuštěni, bylo 
odborně posouzeno p. RNDr. Holzerem. Raci pocházejí z ojedinělé 
račí líhně v Olomouci a jejich stáří se pohybuje od 1 do 4 let. 
 Rak říční se může v příznivých podmínkách dožít i dvaceti let. Tak 
doufejme, že se jim v Bludově bude dařit.

VRACÍME RAKY DO PŘÍRODY

   Hana Tolarová, referent odboru výstavby, odbor životního prostředí
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Ohlédnutí za  XIII. ročníkem výšlapu 
za bludovským špekáčkem

Nejstarší účastník pan Josef Hruba

Nejmladší účastník Ondřej Vojtek  Ladislav Ficnar

Filip Matějček

 Podzimní výprava chlapeckého skautského oddílu započala 
25. října 2005 v 18:15 u Nealka, kde jsme se dozvěděli kolik nás 
vlastně  jede. Účast byla nad naše očekávání hojná, a tak jsme 
svižným krokem vyrazili na nádraží Bludov-lázně. Po příjemné 
chvilce strávené na nádraží (s jednou lavičkou pro 11 lidí) jsme usedli 
do přijíždějícího osobního vlaku, který nás odvezl do Jeseníků. Tam 
na nás čekal Jerry, vůdce jesenického skautského oddílu, se kterým byl 
předem domluvený nocleh v jejich klubovně.
 Po večeři jsme zahráli pár her venku. Jelikož už bylo pozdě 
večer, chystali jsme se ulehnout do svých spacáků. Pár mladších 
(a nezkušených) skautů ještě netušilo, co vše je další den může čekat, a 
tak dělali binec a nechtěli usnout. Br. Peťulka jim tedy slíbil rozcvičku 
v pět hodin ráno. Bratry to nezaskočilo a nevěřili tomu. To se ale 
pekelně spletli. Před pátou ráno zazvonil budík a aniž by chtěli, museli 
jít ven do zimy na rozcvičku, kterou vedl br. Cvrček a br. Peťulka a 
celou ji zdokumentoval br. Špalek. Toto byla rozcvička za odměnu, ale 
pak následovala ještě normální rozcvička v sedm hodin.
 Náš plán na první den byl následující (citujeme vůdce br. 
Australana): „Z Jeseníků pojedeme vlakem ne Ramzovou,vyšlápneme 
kopec na Šerák a budeme pokračovat hřebenovkou na Červenohorské 
sedlo, kde sejdeme do nejbližší vesnice a odtamtud pojedeme 
autobusem zpět do Jeseníku.“
 Už jsme seděli ve vlaku s koupenou jízdenkou, když nám přišla 
průvodkyně sdělit, že vlak  kvůli zpoždění odjíždí až za 30 minut. 

Hřebenový pochod a staré štoly 
v Jeseníkách
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Na horských pláních bylo nádherně

Vchod do jedné ze štol, které 
jsme navštívili

Několik z účastníků výpravy

Proto se Australan rozhodl, že jdeme celou cestu pěšky,všechny nás to 
mile potěšilo!!! LL
 Cesta byla poněkud delší, takže když jsme došli konečně na 
Vřesovou studánku, byla taková tma a zima, že jsme se rozhodli trať 
mírně zkrátit. Nevydali jsme se podle plánu na Červenohorské sedlo, 

ale sešli jsme z Vřesové studánky rovnou do nejbližší vesnice Bělé, 
počkali na autobus a vrátili se zpět do Jeseníku.
 Jelikož už po náročné výpravě nikdo neměl problémy s usnutím, 
rozcvička se uskutečnila až v sedm hodin. Jerry už na nás čekal na 
autobusovém nádraží. Autobusem jsme dojeli do Zlatých Hor, kde 
jsme navštívili pár „mazaných“ štol a novou naučnou stezku se 
zlatokopeckým srubem. Poslední den jsme uklidili klubovnu a šťastně 
se vrátili domů. 
 Tam se jenom otočit a rychle k naší klubovně, odkud jsme 
spolu s dívčím oddílem a našimi vlajkami odcházeli k Pomníku 
padlých vzdát hold padlým v první světové válce. Po slavnostním 
aktu u pomníku odcházíme společně s vlajkami v čele na bludovský 
hřbitov zavzpomínat na všechny zemřelé bludovské skauty a skautky, 
poděkovat jim za vše, co pro skauting a lidi kolem sebe udělali a 
několika z nich zapálit na jejich hrobech svíčky. Tím naše prázdninové 
skautské dobrodružství skončilo.

Petr Juránek – Peťulka, Jakub Straka – Špalek, Jiří Znoj – Cvrček

Všem čtenářům Bludovanu klidné Vánoce, 
pevné zdraví a mnoho radosti a úspěchů 
v novém roce 2006 přeje redakční rada.


