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Redakce Bludovanu se 
omlouvá věrným čtenářům za 
několikadenní zpoždění tohoto 

čísla, které bylo způsobeno 
čekáním na definitivní verzi 

projektu rekonstrukce školního 
hřiště - cílem bylo dodání co 

nejčerstvějších zpráv.

Pozorní čtenáři Bludovanu si již mohli 
všimnout, že se naší obci podařila 
velká věc: dostali jsme velkou dotaci 
na rekonstrukci školního hřiště 
– hasičského areálu na Farském. Kolik 
tato dotace bude přesně činit a jak velká 
bude spoluúčast obce?
Ano. Je tomu tak. Jsem skutečně moc 
rád, že strohou informaci, o které byla 
zmínka, mohu dnes upřesnit a rozšířit. 
Na základě schváleného státního 
rozpočtu České republiky na rok 
2006 byla schválena investiční akce 
„Víceúčelové školní sportovní hřiště 
obec Bludov“ s finančním objemem ve 
výši 15 000 000,- Kč. Jedná se o 100% 
dotaci. Dosavadní praxe však napovídá, 
že by obec s nějakým příspěvkem cca 
200 000 – 300 000 Kč měla počítat.

Co jste musel udělat pro to, aby obec 
dotaci získala?
Dovolte mi odpovědět poněkud 
obsáhleji. Na jaře roku 2004 jsem byl 
porotcem při soutěži žáků naší základní 
školy „Paragraf 1155“. Před velkým 
sálem kulturního domu zaplněným 
školní mládeží jsem byl jedním z žáčků 
vybídnut, abych odpověděl na otázku: 
„Pane starosto, kdy už nám spravíte 
naše školní hřiště, abychom nemuseli 
z tělocviku chodit zaprášeni až po uši?“
Tehdy jsem slíbil, že se tímto 
problémem budeme ve vedení obce 
vážně zabývat. Již v tu dobu byla tato 
záležitost zapracována do rozpočtu obce 
a bylo zažádáno o dotaci z programu 
ministerstva pro místní rozvoj, který 

se jmenoval „Podpora regionálního 
rozvoje“. Tehdy byla představa o 
tom, že pouze zatravníme stávající 
škvárovou plochu školního hřiště s tím, 
že náklady projektu by činily necelý 1 
mil. Kč a možná dotace by činila 50 % 
z vynaložených prostředků. Dotace tehdy 
schválena nebyla. Slib daný naší školní 
mládeži mě však nenechával klidným.
Při častých návštěvách Prahy (kvůli akci 
„Kanalizace a ČOV“) jsem „oprášil“ 
své staré sportovní kontakty, které mě z 
Prahy dovedly až na „Atletiku Vítkovice“ 
do Ostravy. V Ostravě jsem zhlédl 
několik školních hřišť, podobných tomu, 
jaké chceme nyní vybudovat i u nás 
v Bludově. Ale nejen to. Získal jsem zde 
i tip na nejoptimálnější možnou dotaci 
z programu, který se nazývá „Podpora 
rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství“.
 Následovala další návštěva Prahy, 
tentokráte přímo ministerstva financí, 
urychlené vyplnění a podání žádosti o 
dotaci. A těsně před koncem loňského 
roku se dostavil výsledek, který překročil 
i ta nejfantastičtější očekávání.

Co všechno bude rekonstrukce 
zahrnovat – na co všechno se naše děti 
mohou těšit?
Rekonstrukce bude skutečně velmi 
rozsáhlá a věřím tomu, že většina „sportu 
chtivých“ žáků, ale i ostatních obyvatel 
obce, bude spokojena. Snad to bude 
patrno i z následujícího výčtu sportovišť, 
o který se nyní pokusím. Po rekonstrukci 
bychom měli mít k dispozici:

§ běžeckou dráhu v počtu čtyř drah
  s umělým povrchem o délce 240 m,
  která mimo jiné umožní hasičům
  pořádat regulérní soutěže od úrovně
  kraje výše. Součástí bude přímá část
  – rovinka o délce 108 m;
§ skok do dálky - rozběžiště dlouhé
  25 m s umělým povrchem a k tomu
  doskočiště o rozměru 7 x 2,75 m;
§ víceúčelová hrací plocha s umělým
  trávníkem o rozměru 54 x 40 m
  především pro malou kopanou.
  V rámci této plochy však budou
  vytýčeny i dvě hřiště pro volejbal a
  nohejbal;
§ hokejbalové hřiště - myslím, že
  z toho bude mít naše mládež
  největší radost. Bude to hřiště
  s asfaltobetonovým povrchem o
  rozměru 30 x 15 m, opatřené do
  výše 1m mantinelem. Zde se může
  hrát florbal, hokejbal, in-line hokej;

Velkolepá rekonstrukce školního hřiště 
a hasičského areálu se stává skutečností

Rozhovor se starostou obce Ing. Pavlem Stonem
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§ multifunkční hřiště, na místě
  dnešního asfaltového hřiště na
  basketbal, o rozměru 34 x 17 m
  pro basketbal a tenis, pokryté
  sportovní umělou hmotou;
§ nový, asfaltobetnový povrch na
  dráze pro „požární útok“ o rozměru
  100 x 10 – 15 m;
§ velká oprava stávající dráhy pro
  hasičské běhy o rozměru 100 x 5 m.

Kvůli údržbě celého areálu budou plochy 
mezi jednotlivými sportovišti zpevněny 
a budou vyplněny asfaltobetonovými 
povrchy či betonovou dlažbou. Údržba 
travnatých ploch, jejich sečení by 
bylo s ohledem na umělé povrchy 
problematické. Kvůli čistotě umělých 
povrchů není ani možné, aby bylo na 
vedlejších plochách po dešti bláto. 
Veškerá sportoviště budou specielně
uzpůsobeny pro rychlý odtok dešťových
vod. 

Kdy bude rekonstrukce hotova?
V současné době je nejprve zapotřebí 
zajistit všechny podklady pro to, 
aby mohla být s ministerstvem 
financí uzavřena smlouva o dotaci. 
A těch materiálů je skutečně hodně. 

Dokončujeme projektovou dokumentaci. 
Ta bude východiskem pro zorganizování 
veřejné obchodní soutěže na dodavatele 
díla. Pracuje se rovněž na vydání 
územního rozhodnutí, které bude při této 
akci současně stavebním povolením. Ke 
smlouvě o dotaci je zapotřebí vypracovat 
a dodat spoustu dalších dokladů a 
zdůvodnění. 
 Úkoly jsou rozdány. Pokud 
nenastanou nějaké problémy v rámci 
soutěže nebo v procesu uzavírání 
smlouvy o dotaci, mohl by být takovým 
nejoptimističtějším termínem uvedení 
hřiště do provozu začátek školního roku 
v měsíci záři. V každém případě však 
musí být dílo dokončeno ještě letos.

Jaký bude provoz na takto nákladně 
rekonstruovaném hřišti? Těžko se po 
tartanové dráze  bude moci jezdit ve dne 
v noci na kole, že?
To je samozřejmě pravda. Provoz tohoto 
hřiště bude muset mít svůj režim a 
řád. Je nutno doplnit, že celý tento 
komplex sportovišť bude nově oplocen. 
Problematika provozu hřiště bude ještě 
předmětem diskusí. Moje současná 
jednoduchá představa je asi taková, že 
v průběhu školního roku by se ve dnech 

pondělí – pátek o využití hřiště měla 
až do cca 15 hod. starat základní škola. 
O prázdninách, víkendech, svátcích 
a ve dnech školního roku po 15 hod. 
by mělo být hřiště k dispozici pro 
širokou veřejnost na základě nějakého 
provozního řádu.

Co dalšího máte Vy – jako starosta 
obce – v oblasti sportu v plánu?  
V  nejbližším období především podpořit 
co možná nejvíce sportovních aktivit, 
které se sešly v rámci podpůrných 
programů. Jsem samozřejmě moc rád, 
když se v naší obci hodně sportuje. 
S několika tenisty z našeho oddílu 
bychom letos v květnu chtěli založit 
tradici v pořádání tenisového turnaje ve 
dvouhrách.
 Samozřejmě sledujeme i větší 
sportovní projekty, jako např. 
cyklostezky. Jejich problematika je 
však velmi široká a obsáhlá. Byl by to 
rozhovor na delší dobu.

Děkuji za rozhovor a přejme si společně, 
aby se vše podařilo tak, jak je plánováno.

Rozhovor vedl 
PhDr. Stanislav Balík,Ph.D.

Čl. 1
Směrnice upravuje podmínky pro přidělování a hospodaření 
s obecními byty ve vlastnictví obce Bludov ve smyslu zákona 
40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Žádosti o přidělení obecního bytu

1. Žádosti o přidělení obecního bytu se podávají na Obecní 
 úřad Bludov (dále jen OÚ Bludov), Jana Žižky 195, odbor 
 ekonomicko – správní (dále jen OES) na základě 
 oznámení obce Bludov pronajmout uvolněný obecní 
 byt za stanovených podmínek, a to na úřední desce OÚ 
 Bludov, na internetových stránkách obce (www.bludov.cz)
 v měsíčníku Bludovanu a vyhlášení v obecním rozhlase.
2. Žádost o přidělení obecního bytu podává žadatel volnou 
 formou při dodržení stanovených podmínek:
 a. žadatel je občan ČR  nebo jiného státu s trvalým 
  pobytem na území ČR
 b. žadatel je starší 18-ti let a způsobilý k právním 
  úkonům
 c. žadatel nevlastní byt nebo dům s bytem (část domu 

  s bytem) a nemá uzavřený nájemní vztah na dobu 
  neurčitou k žádnému bytu (v případě manželů platí tato 
  podmínka pro oba manžele samostatně)
 d. žadatel poskytuje osobní údaje v rozsahu této Směrnice 
  nebo dle vlastního uvážení v souladu s § 5 odst. 
  2 a odst. 4 a § 9 písm. a) z.č. 101/2000 sb., o ochraně 
  osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů
 e. podáním žádosti žadatel vydává souhlas OES OÚ 
  Bludov a komisi sociální k nakládání s osobnímu údaji 
  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
  osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
  pozděkších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., 
  o archivnictví a spisové službě a o změně některých
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Žádosti o přidělení každého uvolněného obecního 
 bytu, které splňují podmínky uvedené v odst. 2 je možno 
 podat osobně nebo zaslat poštou, vždy nejpozději do 14-ti 
 kalendářních dnů od oznámení záměru pronajmout obecní 
 byt způsobem dle bodu 1 této směrnice na OÚ Bludov, 
 Jana Žižky 195, OES. Žádost se podává na každé 
 oznámení pronajmout uvolněný obecní byt samostatně.

Informace pro občany 
Rada obce schválila  postup pro přidělování obecních bytů

Směrnice rady obce Bludov k přidělování obecních bytů č. 1/2005

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU



Bludovan 3

Bludovan 2/2006

 Je v zájmu žadatele, aby v žádosti byly uvedeny údaje dle 
 podmínek hodnocení žádostí.

Čl. 3
Zpracování podaných žádostí o přidělení obecního bytu

1. Ve stanoveném termínu uzavře OES přijímání a evidenci 
 žádostí o přidělení obecního bytu na základě příslušného 
 oznámení.
2. Přijaté žádosti budou po uplynutí termínu oznámení 
 předloženy do jednání nejbližší sociální komise, která je 
 posoudí a podle zveřejněných pravidel navrhne radě obce 
 (dále jen RO) vybraného žadatele k přidělení obecního 
 bytu.
3. Po schválení žadatele v RO a vydání příslušného usnesení 
 vyzve OES písemně schváleného žadatele k podpisu 
 nájemní smlouvy a protokolu o převzetí bytu.

Čl. 4
Uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu

1. Smlouva o nájmu obecního bytu je uzavírána mezi Obcí 
 Bludov jako pronajímatelem zastoupeným starostou obce 
 a radou obce schváleným žadatelem jako nájemcem.
2. Nájemní smlouvu musí žadatel o nájem bytu schválený 
 RO uzavřít s pronajímatelem nejpozději do 30-ti dnů 
 od prokazatelného obdržení písemného souhlasu 
 k uzavření nájemní smlouvy na základě usnesení RO 
 na nájem obecního bytu. V odůvodněných případech lze 
 na základě písemné žádosti lhůtu na dobu nezbytně 
 nutnou prodloužit. Po uplynutí této lhůty platnost souhlasu 
 zaniká.

Čl. 5
Podmínky pro hodnocení žádostí o přidělení 

obecního bytu

1. Každá v daném termínu přijatá a zaevidovaná žádost 
 o přidělení obecního bytu na OÚ Bludov, Jana Žižky 195, 
 OES na základě oznámení záměru obce pronajmout 
 obecní byt bude hodnocena sociální komisí na základě 
 následujících údajů, které by měl žadatel v žádosti uvést. 
 Pokud požadované údaje neuvede, bude žádost hodnocena 

 bez nich nebo podle rozhodnutí sociální komise vyřazena 
 z hodnocení. Sociální komise ohodnotí každou žádost 
 a stanoví pořadí zájemců dle naléhavosti a potřebnosti.
2. Základní kritéria pro hodnocení žádosti
 a. trvalé bydliště v Bludově  
       (uveďte, zda bydlíte v Bludově a jak dlouho)
 b. zaměstnání – pracoviště 
  (uveďte místo svého zaměstnání v Bludově či jinde)
 c. počet členů žadatelovy rodiny
  (uveďte členy rodiny, kteří se případně přestěhují 
  s Vámi)
 d. dosavadní způsob bydlení
  (např. nájem, podnájem apod...)
 e. důvod podání žádosti o obecní byt
  (uveďte proč žádáte o přidělení obecního bytu)
3. Náležitosti, které by měl žadatel o přidělení obecního 
 bytu k žádosti prokazatelně doložit:
 a. v žádosti uvést a doložit přesné datum trvalého pobytu 
  v Bludově
 b. kritérium pracoviště se posuzuje dle platné pracovní 
  smlouvy, jmenování nebo volby do funkce v době 
  podání žádosti. Kritérium místa podnikání se posuzuje 
  podle živnostenského oprávnění žadatele.
 c. způsob bydlení uvést v žádosti jmenovitě s kým je 
  vedena společná domácnost, u podnájmu, nájmu, 
  ubytovacího zařízení doložit uzavřenou nájemní 
  smlouvu.

Čl. 6
Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Po schválení žadatele v RO a vydání příslušného usnesení 
 a podpisu nájemní smlouvy a předání bytu bude 
 u ostatních žádostí ukončeno řízení.
2. V odůvodněných případech může RO rozhodnout 
 o přidělení bytu i mimo rámec této směrnice.
3. Tato směrnice byla schválena usnesením rady obce 
 Bludov č. 1399/R/05 ze dne 1. a 5. prosince 2005 
 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.
4. Zrušuje se Směrnice na postup při přidělování obecních
 bytů schválená radou obce Bludov dne 05.06.2000.

Ing. Jaroslav Balhar, v.r.         Ing. Pavel Ston, v.r.
      místostarosta                  starosta

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2005

Počet obyvatel 
k 31. 12. 2004 3 165

Pro 
srovnání
rok 2004

Narození
z toho chlapci  8

25 28
děvčata 17

Úmrtí 24 25

Odhlášení 75 45

Přihlášení 51 45

Počet obyvatel 
k 31. 12. 2005 3 142

V matričním obvodu 
Bludov bylo v roce 2005 
uzavřeno celkem 61 sňatků

v roce 2004 
uzavřeno 
50 sňatků

z toho v Bludově 60
 - občanských 45 34

 - církevních 15 14

v Chromči 1
 - občanských 0

 - církevních 1 1

V Bludově dne 06.02.2006, Ludmila Petruželová
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Mladí dostanou půjčku 150 tisíc na modernizaci bytu
     3.2.2006, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj Vláda ČR 
schválila nařízení o použití prostředkù Státního fondu rozvoje 
bydlení na modernizaci bytù pro mladé. Díky tomu mohou 
lidé do 36 věku let získat nízkoúročený úvěr v hodnotě až 
sto padesáti tisíc korun.

Kdo může požádat o úvěr a na co lze použít?

ÚVĚR

 Lze poskytnout žadateli, který žije v manželství, 
 ve kterém alespoň jeden z manželů v roce podání 
 žádosti nedosáhl 36 let, nebo nežije v manželství, nedovrší 
 v roce podání žádosti 36 let a má ve své výchově (střídavé 
 výchově nebo pěstounské péči) alespoň jedno nezletilé 
 dítě. 

 Slouží na modernizaci bytu, tj. na stavební úpravy nebo 
 udržovací práce a to i na bytovém domě nebo rodinném 
 domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
 žadatele. Úvěr je dále určen na modernizaci bytu ve 
 vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele včetně 
 stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se 
 společných částí domu. Modernizovat lze také byt 
 v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve 
 vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem 
 a zároveň nájemcem takového bytu. 
 Může být také použit na připojení bytového domu nebo
  rodinného domu nebo domu s byty ve vlastnictví
  k veřejným sítím technického vybavení, je-Ii žadatel
 vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby.

 Lze poskytnout do výše 150 000 Kč a úročí se 2 % 
 úrokovou sazbou ročně. Úročení vyčerpané části úvěru 
 začíná dnem zahájení čerpání úvěru. Příjemce musí zahájit 
 čerpání úvěru do 1 roku ode dne uzavření úvěrové 
 smlouvy.

 Lze čerpat do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. 
 Úvěr je splatný nejdéle do 10 let ode dne, kdy bylo 
 započato s jeho čerpáním. Úvěr se splácí pravidelnými 
 měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku 

 na účet uvedený v úvěrové smlouvě. Příjemce nebo
 nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky, 
 které vedou k předčasnému splácení úvěru nebo jeho 
 části.

Je jednorázový, anebo může člověk žádat opakovaně?
Úvěr nelze poskytnout žadateli příjemci opakovaně.

Kdo bude úvěr poskytovat a z čeho?
Tato forma státní podpory mladých rodin se bude poskytovat 
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Návrh 
tedy nemá přímý dopad na státní ani ostatní veřejné rozpočty.
Při předpokládaném počtu 6,5 tis. příjemců úvěru ročně 
představuje počáteční čisté výdaje SFRB objem 975 mil. Kč 
v 1. roce. Schválený rozpočet SFRB pro rok 2006 počítá 
s objemem 1 mld. Kč na tuto novou formu podpory mladých  rodin.

Kdy mohu o úvěr požádat?
Účinnost návrhu je od 1. března 2006. Poskytuje se tak určitý 
čas na zajištění technických podmínek pro realizaci navrhované 
formy podpory ze strany poskytovatele. Žadatelé tedy mohou 
začít posílat žádosti od 1. březnu 2006 na adresy SFRB:

pracoviště Praha
ul. Dlouhá 13, 11000 Praha 1
telefonické spojení: 221 771 611, 
faxové spojení: 221 771 636
E-mail: sekretariat@sfrb.cz

pracoviště Olomouc
Dolní námìstí 9, 
77100 Olomouc
telefonické spojení: 58 520 61 21
faxové spojení: 58 523 43 03

Formuláøe žádosti bude možné od 15. 2. 2006 stáhnout 
na webových stránkách SFRB:

http://www.sfrb.cz/?wa=WWW06E2+FI&zoneid 
=459&bannerid = 6023

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

na březen 2006
So     4. 3.  14:00 Oblastní kolo 
   trampské porty 

Út     7. 3.  17:00 Koncert KPH - zámek

Ne   12. 3. 15:00 Divadelní pohádka

Út  14. 3. 18:00 Cestopisná přednáška

Pá   17. 3. 18:00 Koktejl operetních 
   melodií 
So 18. 3. 18:00 Recitál M. Palečka

So 25. 3. 15:00 Přehlídka harmonikářů

Pá 31. 3. 16:00 Dětská diskotéka

POZVÁNKA
přijme  účetní

se znalostí problematiky účtování  obcí,
popřípadě  programu GORDIC.

Pracovní poměr na dobu určitou.
Platové zařazení dle platných předpisů.

Nástup ihned.

Žádosti  zašlete na adresu :
Obecní úřad Bludov, 

Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
Informace u vedoucího

ekonomicko-správního odboru
nebo na tel. 583 301 430

Obecní úřad Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V březnu 2006  oslaví :

Matějíčková Jaroslava       8.května             70 

Krušínská Alena       Na Baloně             70 

Straková Zdeňka                   Žerotínova             70 

Macek Alois                        Za Školou              70

Jurková Božena       8.května                70

Fujašová Eva                     Lázeňská    75  

Zatloukal Josef                Úzká    80 

Kulhaj Josef                        8.května    82

Skoumalová Květoslava       Lázeňská   83

Kubíčková Ludmila               Bludoveček  84

Jurásková Josefa                B.Němcové    85

Hojgrová Anna                   8.května    87

Pazour František          Jana Žižky   95

Dne 30. března 2006 uplyne 30 let od
úmrtí paní

Marie Tiché
Vzpomeňte s námi. 
Dcera Marie Matějíčková s rodinou.

Dne 29. března 2006 by se dožila 50 let
paní 

Naďa Špičková
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Rodiny Špičkova a Pavlasova.

Hasiči gratulují:
dne 30. března se dožívá 95 let pan

František Pazour

Dne 6. března 2006 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí naší  maminky, paní

Josefy Kotrlé
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

březen 2006

PRODEJE  v kulturním domě

Čtvrtek 2. 3., Pátek 10. 3,
Úterý a Středa  14. a 15. 3. - levný textil
Čtvrtek 16. 3., Úterý 21. 3., Čtvrtek 23. 3.

Odešla, jak si to osud přál,
ale v našich srdcích žije dál

Kulturní dům Bludov 
a Česká tábornická unie - Jesenická oblast

srdečně zvou všechny příznivce trampských, 
folkových a country písniček na

Oblastní kolo TRAMPSKÉ PORTY

v sobotu 4. března 2006 
  začátek ve 14:00 hod. 

Kulturní dům Bludov

-vstupné 20 Kč-

Již tradičně první sobotu v měsíci březnu, což je 4.3.2006, se 
sejdou v Kulturním domě v Bludově příznivci a vyznavači trampské, 
country, bluegrassové a folkové muziky. Na soutěž, která je pořádána 
Jesenickou oblastí České tábornické unie se sídlem v Šumperku se 
sjedou soutěžící, aby bojovali o postup do mezinárodního semifinále, 
které se uskuteční v Ústí nad Labem v měsíci červnu. Samotná soutěž 
bude zahájena ve 14,00 hod. a její délka bude limitována počtem 
soutěžících. Odborná porota vyhlásí pořadí v interpretační soutěži 
a udělí své uznání za výjimečný výkon. Diváci budou mít možnost 
věnovat svůj hlas soutěžícím podle svého úsudku, a tak určit vítěze 
v divácké soutěži. Bude to jistě nevšední zážitek, a tak pokud budete 
mít čas a chuť poslechnout si pěkné písničky v příjemné  atmosféře, 
přijďte povzbudit soutěžící v sobotu 4.3.2006 do Kulturního domu 
v Bludově. Na Vaši účast se těší soutěžící i pořadatelé.

                        ČTU Jesenická oblast 

Dne 15. března vzpomeneme 3. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila paní

Jana Riedlová  z Bludova

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel 
a dcery Jana a Vladislava s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. dubna 2006 by oslavila své 
80. narozeniny naše milovaná maminka, 
babička, prababička paní

Marie Vlčková  rozená Ospálková

Dne 30. ledna 2006 uplynulo již 16 roků, co 
nás navždy opustila.

Dne 28. března vzpomeneme 12. smutné 
výročí, co nás navždy opustil náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan

Zdenek Vlček
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
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výstup na nejvyšší horu Evropy 
a Rakouska
  Mt. Blanc – Francie, 4810 m.n.m.
  Grosslockner- Rakousko, 
  3787 m.n.m.

Kulturní dům Bludov Vás zve 

v úterý 14. března 2006 v 18:00 hodin na

cestopisnou přednášku

Kruh přátel hudby Bludov  
Vás zve na

Klavírní koncert KPH

V úterý 7. března 2006 v 17:00 hodin 
Zámek Bludov

Účinkuje
Miron ŠMIDÁK

Program
W.A.Mozart, B.Martinů 
S.Skrjabin, B. Smetana

Vstupné 30.- Kč

Kulturní dům Bludov
uvádí v podání divadelního souboru Václavov

Pohádku se zpěvy

JAK ČARODĚJKA 
K ŽENICHOVI PŘIŠLA

V neděli 12. března 2006 
v 15:00 hodin

Kulturní dům Bludov

Vstupné 20.- Kč

®

 Současně proběhne prodej knihy 
Idioti na plavbě kolem světa  

s autogramiádou autora -Ivana Orla 

s diapozitivy s Vladimírem Šimkem 

- vstup volný -

Kulturní dům Bludov vás zve 
na hudební pořad

KOKTEJL OPERETNÍCH 
MELODIÍ 

NEJKRÁSNĚJŠÍ MELODIE A VESELÉ SCÉNY 
ZE SVĚTOVÝCH I ČESKÝCH OPERET…

E.KÁLMÁN – CIRKUSOVÁ PRINCEZNA, 
F. LEHÁR – VESELÁ VDOVA, 

J. STRAUSS – CIKÁNSKÝ BARON, 
J. STELIBSKÝ – OSTROV MILOVÁNÍ, 

JÁRA BENEŠ – ULIČNICE, R. PISKÁČEK - TULÁK 

HRAJÍ A ZPÍVAJÍ HERCI SLEZSKÉHO DIVADLA V OPAVĚ: 
Z.MERVOVÁ A.PLACHKÁ, A.SOKOLOVÁ, K.SMOLKA, 

I.MELKUS, A.VOVK, K.HOLEŠ 

Pátek 17. března 2006
v 18:00 hodin

Vstupné 30.- Kč

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče do

ZOO Ostrava
Tatra muzeum 

Kopřivnice
Sobota 6. května 2006

odjezd v 6:30 hod. od kulturního domu

Přihlášky v KD Bludov. 
Možno přihlásit i děti 
samostatně (dozor zajištěn), 
mohou se přihlásit
i pouze dospělí.

děti a důchodci 300,- Kč
dospělí 350,- Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Výuka tanců latinskoamerických, 

standardních, country,
ale i moderních a etnických 

pod vedením 
pana Michala Juráska, absolventa 

taneční konzervatoře. 

6. lekcí v ceně 250,- na osobu
březen - duben 2006 /středy od 20:00 do 22:00 hod./

přihlášky tanečních párů i jednotlivců 
v KD Bludov do 15. března 2006

Nestyďte se přijít mezi nás, objevit nové schopnosti 
a možnosti pohybu, získat sebedůvěru a pobavit se.
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Kulturní dům Bludov vás zve na

Recitál písničkáře 
Miroslava Palečka

Sobota 18. března 2006 v 18:00 hodin
Kulturní dům Bludov

Písničkář Miroslav Paleček je vnímán hudební veřejností jako součást 
dvojice Paleček&Janík, která v divadle SEMAFOR a na naší hudební 
folkové scéně působí už víc jak 38 let. Je však také znám jako originální 
interpret písní V+W+J a autor osobitých písní. Písničkář Miroslav Paleček 
je léta vnímán hudební veřejností jako součást dvojice Paleček&Janík, 
která v divadle SEMAFOR a na naší hudební folkové scéně působí už 
víc jak 38 let. 
 Na druhé straně je však také znám jako originální interpret písní 
V+W+J a autor osobitých písní, které se z různých důvodů nestaly 
součástí společného repertoáru P&J. Spolu s Ivo Jahelkou se podílel 
autorsky i interpretačně na vytvoření úspěšného tématického CD 
„Tenisová akademie“, koncem r.2005 vyšlo jeho první autorské sólové 
album „Každej je nějakej“ (F&C č.11, 12/2005). Výběr písní z těchto 
aktivit tvoří základ nabízeného recitálu, ve kterém nechybí ani věčné 
hity jako „Hele lidi“, „Prodavač limonád“, „Úsměv“, „Valčíček“, „Navěky 
tu přeci nejsi“ atp. Větší prostor dostanou písně Osvobozeného divadla, 
dostane se i na povídky a pohádky M.Janíka. Nestárnoucím písničkám 
nechybí melodičnost, nadhled, humor a svérázný písničkářský pohled 
na svět, který je posluchači sdělován kultivovaným a srozumitelným 
jazykem.
 Výběr písní z těchto aktivit tvoří základ nabízeného recitálu, ve 
kterém nechybí ani věčné hity jako „Hele lidi“, „Prodavač limonád“, 
„Úsměv“, „Valčíček“, „Navěky tu přeci nejsi“ atp. Větší prostor 
dostanou písně Osvobozeného divadla, dostane se i na povídky a 
pohádky M.Janíka. Nestárnoucím písničkám nechybí melodičnost, 
nadhled, humor a svérázný písničkářský pohled na svět, který je
posluchači sdělován kultivovaným a srozumitelným jazykem.

Vstupné 30.- Kč

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Kopie dopisu, jímž žádala sokolská jednota o přidělení bludovského zámku, aby 
na jeho místě mohla postavit prostornou tělocvičnu

Po válce
 Mezi prvními spolky, které po 
květnu 1945 obnovily činnost, byl i 
bludovský Sokol. Zachoval se doklad 
„Oznámení o obnovení činnosti“ z 8. 
listopadu 1945 adresovaný Okresnímu 
národnímu výboru v Šumperku, kde se 
sděluje, že činnost byla obnovena 8. 
července 1945. Je zde seznam valnou 
hromadou zvolených funkcionářů: 
starosta Rudolf Kordas, místostarosta 
František Kubíček, jednatel Alois 
Svozil, pokladník Václav Blažek, 
náčelník František Člupný, náčelní 
Ludmila Stonová, vzdělavatel František 
Escher. MNV Bludov odevzdal Sokolu 
bezplatně zpět sokolovnu. Dluhy, které 
nebyly splaceny (ne že by nebylo peněz, 
ale z daňových důvodů se nespěchalo 
s jejich uhrazením), splácela po roce 
1939 po převzetí sokolovny obec 
Bludov, předtím byli donuceni zaplatit 
843,10 RM Jaroslav Poisl a Rudolf 
Kordas, kterým přispěli i ostatní členové 
Sokola. Vrací se to, co bylo za války 
uschováno u členů – sokolský prapor 
od Julie Plodové, knihy ze sokolské 
knihovny vrátili Kulil a Jeklová. Od 

J. Zatloukala se vrací některé cvičební 
nářadí. U Václava Blažka přečkal 
válku kamenný sokol ze střechy 
sokolovny, basa a razítko jednoty. 
U Kubíčků byla skříň se žákovskými 
kroji a razítko kina. Noty byly 
v úschově u L. Stonové a u R. Kordase. 

Bludovská sokolská jednota měla v den 
konce války 130 členů, z toho 70 mužů 
a 60 žen. Začít cvičit se mohlo až po 
vyklizení sokolovny. Před koncem 
války zde totiž byl Němci uskladněn 
materiál pro instalaci telefonních a 
telegrafních ústředen. První poválečná 

Tělocvičná jednota Sokol v Bludově
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století – XII. pokračování
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slavnost spojena se znovuotevřením 
sokolovny se konala 16. září 1945. 
Této slavnosti se zúčastnily i ostatní 
bludovské spolky – orli, hasiči, junáci 
a příslušníci všech politických stran. 
 Státní záměr o sjednocení 
tělovýchovných spolků do jednoho se 
nezdařil, a tak od 1. ledna 1946 pracoval 
Sokol podle předválečných stanov a pod 
původním názvem. Na podzim 1945 
bylo pořízeno ústřední topení. Rozpočet 
byl 76 000 Kčs, zvýšením cen stoupl 
na 169 797 Kčs. Hotovost spolkové 
pokladny nestačila – 80 000 Kčs 
bylo uvolněno z vázaného vkladu, 
členové zapůjčili 51 000 Kčs, které 
později pokladník na přání dle 
možnosti vracel. Zbytek byl uhrazen 
z výtěžku plesu – 28 366 Kčs, ze 
sehraných divadel – 5000 Kčs
a z výtěžku Silvestra 11 271 Kčs (rozdíl
5840 Kčs je asi úrok). 
 Jako první divadlo byla sehrána 
stejná hra, jako při otevření sokolovny 
v roce 1905 – Vrchlického Noc na 
Karlštejně. V r. 1945 následovaly ještě 
„Na vlastním gruntě“ a „Vesnička pod 
horami“. Aby mohla být divadla hrána, 
muselo se koupit mimo jiné 150 m2 
plátna k vytvoření horizontu na jevišti 
a nových kulis – vše bylo za války 
zničeno. Tělocvična byla pronajata místní 
škole k tělovýchovným účelům. Knihy 
ze sokolské knihovny v počtu 65 svazků 
byly předány obecní knihovně. Kino 
bylo znárodněno. Jeho provoz započal 
v r. 1946 za nových podmínek – Sokol 
dostával pouze 10 % hrubého zisku. 
 Členové po pořízení ústředního 
topení začali hojně cvičit i v zimě. Za 

Sokolský průvod Bludovem po roce 1945

Ludmilu Stonovou převzala cvičení žen 
Anna Dvořáková, která byla zvolena 
do okrskového a župního náčelnictva. 
Mimo jiných aktivit absolvovala Anna 
Dvořáková státní kurz lidových tanců 
v Brně. Velmi dobře si vedli dorostenci 
pod vedením Jana Baslera, nově 
byl založen odbor házené za vedení 
Jana Snášela. Divadelní odbor sehrál 
v roce 1946 8 divadelních představení 
– z nich dvě v Rudě nad Moravou. 
Uspořádalo se 8 tanečních zábav, 
3 vycházky, vzdělávací škola, veřejné 
cvičení a tělocvičná akademie. Bylo 
proneseno 18 veřejných proslovů 
a 11 přednášek. Občané se snažili 
„dohonit“ vše, co za války zameškali. 
 Dne 29. června 1947 bylo uspořádáno 
na oslavu padesátiletého trvání bludovské 
jednoty veřejné cvičení za účasti 
okolních jednot. Cvičení se vydařilo, 
okolní jednoty pomohly k velkému 
průvodu obci a dodaly postačující 
počet cvičenců. Čtyřem žijícím 
zakladatelům – Rudolfu Kordasovi, 
Františku Plodovi, Petru Plodovi 
a Josefu Zatloukalovi – byly předány 
diplomy. Vzrostl počet členů – začátkem 
roku 1947 měla jednota 212 členů, 
z toho 124 mužů a 88 žen. V těchto 
počtech není zahrnut dorost ani žactvo. 
Připravovalo se rozšíření sokolovny 
o sál na severní straně, který by sloužil
pouze ke cvičení. Odpadlo by pak
pracné uklízení židlí po divadlech,
zábavách  a  plesech. 
 V roce 1947 uspořádal Sokol 
7 přednášek, 1 ples, 6 tanečních 
zábav, 13 rozhovorů, jednu akademii, 
1 mikulášskou besídku s loutkovým 

divadlem, 12 divadel (6 veseloher 
a 6 činoher), jarní a podzimní ideovou 
školu pro nové členy, 1 silvestrovský 
večer atd. K 31. prosinci 1947 měla 
jednota 150 členů a 98 členek, celkem 
tedy 248. Členové připravovali v roce 
1947 cvičení prostných pro XI. 
všesokolský slet, který se měl konat 
v roce 1948 v Praze. Zůstalo však
jen  u  plánů.

Po Únoru 1948
Dne 29. února 1948 – čtyři dny po 
bolševickém puči, tzv. Vítězství 
pracujícího lidu – se ujímá moci 
v Bludově Břetislav Březina, učitel 
a později ředitel bludovské školy. 
Stal se předsedou Místního akčního 
výboru Národní fronty (MAV NF) 
– orgánu, který řídil veškerý život 
v obci. Ze čtrnáctičlenného MAV 
NF bylo jedenáct členů (převážně 
funkcionářů) Sokola Bludov. 
Koneckonců, Břetislav Březina byl 
posledním předúnorovým vzdělavatelem 
Sokola, tedy jakýmsi ideovým vůdcem.
Přesto, že v dotazníku české obce 
sokolské o sjednocení tělesné výchovy 
v r. 1946 připojují členové Kordas, 
Svozil a Kubíček dodatek, ze „bludovská 
jednota přistoupí ke sjednocení pod 
podmínkou, že sjednocení bude oproštěno
od vlivů stranicko - politických“ – již
v r. 1948 nabírá na síle „spirála 
zloby a nenávisti“. Mezi občany 
zavládla atmosféra strachu. Obec 
ovládla skupina průměrných, mnohdy 
neschopných (či všehoschopných?), 
ale hlavně poslušných členů KSČ. 
Bezohledně bez jakýchkoli zábran 
jsou likvidovány ostatní spolky. Orel a 
Svatopluk jako první – již 17. března 
1948 jsou vyhnáni z Národního domu. 
I v sokolské jednotě se opouští sokolské 
ideály a zásady. Končí soutěž mezi 
spolky o přízeň bludovských občanů, 
z níž měla obec tak velký občanský, 
kulturní a sportovní prospěch. Nemíním 
zde připomínat žádný z bludovských 
politických procesů, nebudu připomínat 
nenaplněné touhy dětí po vysněném 
povolání. Mnozí jste to zažili nebo 
si to připomeňte od svých předků. 
Rozbouřená situace, která dolehla i 
na bludovskou sokolskou jednotu, se 
zklidnila až po roce 1955, kdy se do 
rodného Bludova vrátil z Častolovic 
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Ladislav Straka z čp. 53. Stal se předsedou 
(ne už starostou) tělovýchovné jednoty 
Sokol, která měla původní označení 
ve svém názvu už jen z milosti. Česká 
obec sokolská byla totiž po únoru 1948 
také rozehnána. Ladislav Straka utlumil 
politické vášně – připomeňme např., 
jak 3. března 1949 žádal Sokol Bludov 
Národní pozemkový fond o přidělení 
bludovského zámku. „Svoji žádost 
odůvodňujeme tím, že naše tělocvičná 
jednota vlastní dosavadní tělocvičnu, 
která dnešní sloučené tělovýchově 
naprosto nevyhovuje, jak po stránce 
zdravotní, tak i prostorové. V důsledku 
toho žádáme přidělení jmenované 
zámecké budovy, ježto hodláme na místě 
vybudovat novou tělocvičnu, která by 
vyhovovala dnešním požadavkům.“ 
(ofocený dopis žádající zámek, je pro 
tento článek ofocen). Místo politice se 
začalo členstvo pod Strakovým vedením 
věnovat tělovýchově a kultuře, tedy 
opět tomu, k čemu byl Sokol založen. 
Rozvíjely se především jednotlivé 
sporty – fotbal (kdysi stál jakožto 
Sportovní klub mimo sokolský spolek), 
házená, později stolní tenis, tenis atd.

Po roce 1989
 Že pořekadlo „život tropí hlouposti“ 
je pravdivé, se projevilo i u nás 
v Bludově. Jak jsme uvedli, nastupující 
komunistická moc se v roce 1948 
opírala do značné míry o činovníky či 
odchovance Sokola. Paradoxně se základ 
Občanského fóra, sdružení odpůrců 
komunistického režimu, které vzniklo i 
v Bludově, v listopadu 1989 zformoval 
právě z členů tenisového oddílu Sokola 
Bludov. K těmto několika občanům 
se postupně přidali další, ochotni se 
podílet na obnově všeho toho, co se za 
vlády jedné strany nepovedlo. Mimo 
jiné jeden z ustavujících členů vrátil 
součastný starosta Sokola sokolovně 
nákladnou rekonstrukcí původní podobu.
 O tom, jak uplynulých více než 
padesát let od Února postihlo lidské 
myšlenky a jak de facto zničilo sokolské 
myšlenky, může posloužit odpověď 
jednoho ze starostů bludovského Sokola 
po r. 1989. Na mou otázku, zda by nesl 
v průvodu obcí sokolský prapor tak, jak 
ho nosíval  Rudolf Kordas, odpověděl: 
„Ty, ty ses zbláznil, já nemám se Sokolem 
nic společného. S „obcí sokolskou“ jsme 
soud o sokolovnu vyhráli a nemáme 

s nima už nic společnýho. Já chodím 
hrát volejbal a ostatní mně nic neříká.“
Je to tak. Čas oponou trhnul a z ideálů 
zazděných ve skleněné lahvi v základech 
sokolovny nezůstalo mnoho. Mnohé 
odvál čas jako překonané, něco bylo 
odloženo jako příliš náročné. Nezůstalo 
v Bludově mnoho spolků, které by 
zůstaly věrné nejenom své funkci 
zábavné či funkci vyplnění volného 
času, ale především svému původnímu 
poslání výchovnému. K částečné 
výchově mládeže v Sokole dochází 
již snad jenom v oddíle fotbalovém či 
stolního tenisu. A formování dospělých 
přednáškami, akademiemi, společnou 
prací na cvičení divadel? Dávno pryč. 
Výchovu k primitivnímu pokrokářství, 
antikatolicismu, popírání všeho, co 
člověka přesahuje, úspěšně převzala 
škola, média a další. Zde už není místo 
pro někdejšího hlavního nositele těchto 
myšlenek. Ale kdo zajistí výchovu 
k pospolitosti, obětavosti a touze po 
svobodě? V těchto oblastech převzal 
po Sokolu štafetu Junák, který ze 
sokolských myšlenek před sto lety vyšel.
 Na bludovské sokolské jednotě 
můžeme pozorovat, jak závažná je 
úloha jednotlivce ve společnosti. 
Z publikovaných textů jsme si mohli 
všimnout, že jeho činnost byla 
neodmyslitelně spojena s osobou 
Rudolfa Kordase – jak období 
zakladatelské, tak meziválečné a 
poválečné. Kdo ví, jak by se sokolská 
činnost v Bludově odvíjela, když by 

mu nebylo vyměřeno tolik let aktivního 
života, či kdyby se náhodou usadil 
na zcela jiné škole v našem okrese. 
Podobně můžeme uvažovat o vlivu 
osobnosti vzdělavatele Sokola Břetislava 
Březiny na temné období padesátých 
let. Buď jak buď – chce-li dnešní 
bludovský Sokol dosáhnout někdejší 
zašlé slávy, musí nalézt osobnost nejen 
organizačně zdatnou, ale i ostře ideově 
profilovanou. Na rozdíl od Orla a 
Svatopluka, svých někdejších hlavních 
soupeřů, o tom může alespoň snít.

Použitá literatura a prameny:
Janíčková, P. (2002): Spolky a spolkový 
život v Bludově do r. 1918, diplomová 
práce Krátký životopis R. Kordase 
z 18.11.1953, SOA Šumperk.
Odbojová skupina tzv. Taroková partie 
– autor Hynek Minář, SOA Šumperk.
Proslov ke spolužákům na učitelském 
ústavu v r. 1951 v Přerově, Rudolf 
Kordas SOA Šumperk.
Spurný, F. a kol. (1979): Bludov dříve 
a nyní, Bludov.
Životopis Rudolfa Kordase z 26.6.1958, 
SOA Šumperk.

Fotografie:  
SOA Šumperk,
Soukromý archiv Zd. Elgnera
Soukromý archiv M. Kubíčkové

Stanislav Balík st.
listopad 2005

Stolní tenista Zdeněk Elgner v roce 1975
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Kdo je na fotografiích?
Vážení spoluobčané,
každého autora čehokoliv – tedy i obyčejného článku 
v Bludovanu – potěší, když zjistí, že to, co napsal, někdo četl. 
Nedivte se tedy, že potěšilo i mě, že vzpomínky na bludovské 
spolky, které v bludovském měsíčníku otiskujeme již třetím 
rokem, některé z vás zaujaly. Svědčí o tom kupř. i to, že se 
s vaší pomocí podařilo shromáždit další fotografie, převážně 
unikáty, dosud nikde nepublikované. Jsou však poznamenány 
tím, že na ně nikdo nenapsal jména osob, které jsou na 
snímcích zachyceny.
 Prosím vás proto, prohlédněte si obrázky, které v tomto 
čísle zveřejňujeme, zapátrejte ve své paměti, zavzpomínejte, 
zda vám některá podoba není blízká, zda vám nepřipomene 
někoho z obrázků doma pečlivě opatrovaných, zděděných 
po rodičích či prarodičích, případně z obrázků již dávno 
zničených.
 Po pečlivém zvážení všech známých skutečností lze téměř 
s jistotou určit, že na fotografii č. 1 je část členů čtenářského 
spolku Svatopluk – pravděpodobně při oslavě patnáctého 
výročí trvání spolku v r. 1896. Svědčí o tom i to, že je zde 
ještě i Rudolf Kordas s učiteli Talpou a Valentou – tedy ještě 
před tím, než spolek v roce 1897 opustili. 
 Jsou zde i všichni pánové z obr. č. 2. Poněvadž jsou 
stejně oblečeni, jako na obr. č. 1, lze téměř s jistotou tvrdit, 

že fotografie vznikla ve stejný den. Muž sedící uprostřed je 
Hynek Merta – ten, kdo na svůj náklad nechal vymalovat 
bludovský kostel a jehož fotografie byla při opravě Národního 
domu spálena spolu s oponou z jeviště na ohníčku v zahradě 
dnes Kulturního domu. Na fotografii je představenstvo 
bludovské záložny.
 I na obr. č. 3 jsou bludovští občané. K tomuto tvrzení mne 
opravňuje hlavně to, že pochází ze stejného zdroje (archivu), 
jako obě předchozí. Dále pak i to, že podobu některých 
žen (hlavně z druhé řady zdola) lze rozpoznat ještě dnes 
na některých bludovských občanech a občankách. Matoucí 
jsou však okna budovy, před kterou fotografie vznikla. 
Neuvědomuji si, že bych tak velká okna na některé bludovské 
budově (buď v reálu či na obrázku) viděl. 
 Poslední, čtvrtá fotografie, zachycuje bludovské sokoly 
na některém sletu v Praze. Poznal jsem (opět podle podoby 
potomka) toho vlevo. Nechci vás svými domněnkami 
ovlivňovat, proto neuvádím jména.
 Prosím Vás, zavzpomínejte, prohlédněte rodinné archivy 
a hlavně - pokud nabudete alespoň podezření, že jste 
kohokoliv poznali, sdělte mi to.

Stanislav Balík st.
leden 2006

Za zapůjčení fotografií děkuji p. Zd. Holinkovi z čp. 339

Fotografie č. 1
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Fotografie č.3

Fotografie č. 2

Fotografie č. 4
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Hodnocení 1. pololetí školního roku 2005 / 2006
 Školní rok byl zahájen v úterý 3.9.2005. Nastoupilo 
celkem 304 žáků do 14 tříd. Na I. stupni je 6 tříd s 138 žáky 
( 75 chlapců a 63 dívek ), na II. stupni 8 tříd se 166 žáky 
( 76 chlapců a 90 dívek ). O výuku se stará celkem 21 
pedagogických pracovníků včetně vedení a vychovatelek.
První pololetí bylo ukončeno vydáním výpisu vysvědčení
v úterý 31. ledna 2006.
 Na I. stupni bylo s vyznamenáním 108 žáků (to je 78 %),
dostatečných 5 žáků (to jsou 4 %) a nedostatečných 2 žáci
(to je 1 %). Pochvalu dostalo 20 žáků. Druhý stupeň
z chování obdržel 1 žák. 
 Na II. stupni bylo 72 žáků (to je 43 %)
s vyznamenáním, 34 žáků (to je 20 %) dostatečných a 4 žáci
(to jsou 2,4 %) byli hodnoceni nedostatečně. Pochváleno 

bylo 12 žáků , napomenutí dostalo 15 žáků, důtku
třídního učitele 7 žáků a důtku ředitele školy 3 žáci.
Druhý stupeň z chování 2 žáci a třetí stupeň z chování
1 žák.
 Letos opustí školu celkem 43 žáků devátých tříd 
a 1 žákyně z osmé třídy. Z nich se hlásí na střední školu
30 žáků a na učební obory 14 žáků.
 Do první třídy je na nový školní rok zapsáno zatím 29 žáků.
Snažili jsme se připravit optimální podmínky pro výuku. Jako 
priority jsme si určili materiální vybavení, pracovní prostředí 
a vzájemné vztahy. Vyústěním této snahy by měli být spokojení 
žáci a učitelé a v neposlední řadě i spolupracující rodiče.

Mgr. Petr Pešák

 První předškoláci zamířili v pátek 20.ledna 2006 k zápisu do prvních tříd. Děti a jejich rodiče hořeli zvědavostí, 
zda projdou vstupními pohovory. Také učitelé čekali s napětím, zda přijde dostatek dětí. Stalo se a budou otevřeny dvě první 
třídy, ve kterých v příštím školním roce z rozhodnutí pana ředitele Mgr. Petra Pešáka budou učit Mgr. Irena Dokoupilová
a Mgr. Soňa Likavcová.
Těšíme se , až v září děti přivítáme.

Zápis do 1.tříd



Bludovan 13

Bludovan 2/2006

Den slabikáře
 7.11.2006 měli naši prvňáčci slavnostní den. Dostávali Slabikář - knihu, která je nezapomenutelná v životě každého člověka.
Tento den jsme trochu oslavovali, zahráli jsme si hry a paní učitelky četly ukázky ze Slabikáře. Děti byly nadšené novou knihou 
a těšily se na nové učení.

Jarmila Březinová, Irena Dokoupilová

       Součástí vyučování na základní škole je „Pobyt v přírodě“ - zimní a letní. Ten první proběhl v tomto roce ve čtvrtek 2.2.2006.
Po teoretické přípravě ve třídách v 1. hodině, kdy se probírala témata – jak se chovat v přírodě, první pomoc při úrazech, 
správný styl pochodu  a podobně se žáci podle zájmu rozdělili do několika skupin. Zdatní lyžaři , celkem 46 ze školy,  vyjeli 
autobusem na sjezdovku do Štědrákovy Lhoty. 28 žáků lyžovalo u vleku na bohutínském kopci. 38 žáků využilo nového 
kluziště  TJ Sokola Chromeč a bruslilo.Zbytek žáků 2. stupně absolvoval pochod kolem Bludova se závěrem na Vlčím dole.
První stupeň jako obvykle po teoretické přípravě si  užíval kopečků nad školou a boboval.
Protože počasí bylo pěkné , slunečné, pobyt byl příjemným zpestřením výuky.
Celá akce byla hodnocena dětmi i učiteli jako zdařilá.

                                                                 Mgr.Jindřich Blaťák

Pobyt v přírodě  2. 2. 2006

lyžovačka na bohutínském kopci 1. stupeň - bobování nad Bludovem
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bruslení na kluzišti v Chromči bruslení na kluzišti v Chromči

Lyžařský výcvik  21. - 28. 1. 2006

1. družstvo (nejlepší) společné foto

pedagogický dohled

     Pěkného úspěchu dosáhli žáci naší školy v okresním finále ve šplhu 2.- 5. tříd. Družstvo žáků 5. tříd ve složení Libor Svoboda, 
Tomáš Ondráček, Veronika Cikrýtová a Barbora Horká ve své kategorii vyhrálo. 3. místo v jednotlivcích obsadila Lucie 
Strouhalová ze 3.A, Veronika Cikrýtová a Tomáš Ondráček z  5.A.

Šplh (okresní kolo)  8. 2. 2006
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Naše škola a ZOH v TURÍNĚ

Mateřská škola   - Plavu si, a vím už jak -

 Název tohoto příspěvku neodpovídá situaci při pohledu z 
okna. Přesto je tradičně aktuální pro předškolní děti z mateřské 
školy. Nejstarší děti dokončily koncem ledna předplavecký 
výcvik v šumperském bazénu.
 Cílem tohoto výcviku je, aby děti překonaly strach z vody, 
zlepšily svou fyzickou kondici, posílily imunitu a v neposlední 
řadě dodržovaly smluvená pravidla chování v mimořádných 
situacích. Podařilo se. Bludovské děti byly kvalifikovanou 
cvičitelkou firmy Aquatol chváleny ve vodě i na suchu.

10 lekcí výcviku je motivováno pohádkou, obohaceno 
o kvalitní pomůcky. Děti si hrají na vodníka, hledají poklad 
pod vodou, roztáčí kolotoč v poloze na zádech a pod.
 Vyvrcholením výcviku je poslední ukázková hodina pro 
rodiče. Letost s námi jelo 16 rodičů. S pýchou filmovali 
a fotili své děti, jak přeplavaly s deskou velký bazén 
a skočily do hluboké vody. Nemyslete si, ono najít v té dětské 
dušičce odvahu na to, že se za ním ta voda zavře, není vůbec 
jednoduché.
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 A proto si přejeme, aby nám přírodní i technické podmínky 
umožnily využít bazén na naší zahradě, čímž bychom položili 
základy pro úspěšné plavecké výcviky.
 Při této příležitosti vyslovuji ještě jedno přání, které vyplývá 
z poslání celé naší práce. “Ať ty naše děti proplují tím životem 
dobře na souši i ve vodě”.

Diasová Vlasta, uč. mateřské školy.

 V sobotu 18. února 2006 začal v Šumperku skautský 
zdravotnický kurz. Jeho další dvě pokračování se uskuteční 
v březnu, celkově bude trvat 40 hodin čistého času. Jeho 
absolvování je nezbytnou podmínkou pro budoucí vedení oddílů. 
Chce-li tedy skaut/ka vést v budoucnu oddíl, popř. pomáhat 
jako zástupce vůdce, musí mít složenou náročnou skautskou 
zdravotnickou zkoušku. 
 Z bludovského střediska se první části kurzu zúčastnilo 
pět nadějných skautek a skautů. Po krátkém hledání jsme se 
v budově šumperské zdravotnické záchranné služby v nemocni 
konečně dostali do poměrně malé místnosti s číslem 321, kde 
měla započít přednáška. Abychom stihli zvládnout tak nabytý 
program, museli jsme ihned začít hledat nějaké volné místo. 
Někteří se vtěsnali na židle, jiní si sedli na zem a začali jsme 
naslouchat a posléze i horlivě zapisovat vše, co nám přednášející 
říkali. Přednášky byly velmi zajímavé nejen svým obsahem, ale i 
samotnými přednášejícími. Každé dvě hodiny přišel nějaký jiný 
(lékař či záchranář), ale všichni s námi měli ohromnou trpělivost 
a snažili se rozšířit naše vědomosti v oblasti zdravovědy. Je to 
velmi důležité, neboť bychom měli být připraveni na případnou 
pomoc těm, kdo ji budou potřebovat. Na první (ze tří) částí jsme 
se dozvěděli mnoho důležitých informací, které třeba jednou 
použijeme v praxi a možná, možná někomu zachráníme i život. 
 Po skončení přednášky jsme odcházeli do svých domovů o 
něco připravenější na situace, které se třeba nestávají denně, ale 
přece jen se stávají. Je ale potřeba především jednat, a proto se 
již těšíme na další pokračování, které bude mimo jiné obsahovat 
i praktickou část, která je neméně důležitá než teoretická… A 
v půlce března nás čeká závěrečný test, který ukáže, kolik umíme 
a kolik jsme se naučili.   

Jiří Znoj - Cvrček, 2. chlapecký skautský oddíl Bludovit

Skautský zdravotní kurz

- placená reklama -

Dovolujeme si Vám nabídnout k prodeji knihu s 
názvem „ Idioti na plavbě kolem světa „ od autora 
Ivana Orla, která popisuje 4-letou stavbu repliky 
dřevěné plachetnice VICTORIA a 5-letou plavbu 
kolem světa. Kniha je doplněna 280 barevnými 

fotografiemi a 170 ilustracemi.   
Kniha bude v prodeji v informačním centru KD 

v Bludově od 15.3.2006 za akční cenu 349,- Kč. 

Kdo se ujme”Zimního přikrmování 
ptáků v příštích letech?”
Stala se mě taková příhoda, zpozdil jsem se o dva dny 
s podáním žádosti o finanční příspěvek s podpůrného 
fondu a zimní přikrmování ptáků. Na podatelně místního 
obecního úřadu mě úřednice žádost nepřijali. Touto 
cestou prosím Svaz ochránců přírody nebo každou jinou 
organizaci, která by se tohoto úkolu zimního přikrmování 
ptáků ujala. Ročně jsem dostával od obce 3.000,- Kč. 
Doufám, že by se tato částka dala získat od sponzorů v 
naší obci. Letošní zima byla náročná ve spotřebě krmení, 
až dvakrát do týdne jsme krmítka plnily tak, že mé zásoby 
končí v měsíci únoru, snad již bude jaro.

Zprávu podává Pavlů František



Sněženky,
sněženky mám rád, je to takové malé 
nic, ale už je to neklamná známka toho, 
že se blíží delší dny, teplo a vůbec to 
příjemnější životnější roční období.
 Ve Švýcarsku říkají sněženkám (kosí 
kvítek), protože když kvetou, je slyšet 
kosy zpívat. Podle toho, jak dlouho 
sněženky kvetou, se hádávalo, jak bude 
dlouhé léto. Kdo na jaře spatří první 
sněženku, má si jí potřít oči a bude celý 
rok dobře vidět a oči ho nezlobí.
 Na Kladensku se tvrdilo, že kdo najde 
první sněženku už v listopadu, bude na 

Štědrý den šťastný. Nu což, někdy se 
to podaří i bez sněženek. A ještě jedna 
pověst je o sněženkách. Když Pánbů 
stvořil sníh, navrhl mu, aby si pro sebe 
vybral barvu sám. A tak sníh, který byl 
marnivý, škemral u trávy o zelenou, 
u růží o červenou, byl i u fialky a žlutou 
sháněl u  slunečnice. Nepochodil. Kytky 
ho odbyly. A tak si sedl a naříkal, že 
skončí jako vítr, který nikdo nemá rád, 
protože není vidět.
 Jen ta sněženka, skromňoučký kvítek 
mu nezištně povídá: “Kdybys nepohrdl 
mým skromným kabátkem, vem si ten”, 
od té doby je sníh bílý, ale sněženkám 

ZOČZS BLUDOV neublíží (z knihy Dr.Václava Větvičky).
 Všichni přátelé a zahrádkáři 
netrpělivě čekáme na první sněženku,
a proto, než se ukáže, chci všechny pozvat
na výroční členskou schůzi ZOČZS 
na sobotu 25. března v 15:00 hodin do 
restaurace na Vlčák.
 Program bude upřesněn na setkání. 
A prosím všechny, každý, kdo přijde, 
donese maličkost do tomboly, jen pro 
radost nás všech.
 Ať zvonky rozezní ve Vašich duších 
naději na spokojeně prožitý rok 2006.

Předseda ZOČZS Bludov, 
Jitka Sokolová. 

 Bludovská firma OTEX Bludov 
s.r.o., úspěšně podniká ve svém provozu 
Šumperk - Temenice, za účinné pomoci 
europrogramu, prostřednictvím Podpory 
podnikání Kraje Olomouc - program 
SROP.
 Firma OTEX exportuje především 
technické tkaniny s akcentem na 
jejich úpravu. Pomocí pro podnik je 
spolufinancování technologie výroby 

Působnost Europrogramů u malých a středních podniků
při dobrém zajištění vlastního odbytu 
a zamětnání nových nezaměstnaných 
pracovníků.
 Základem pro podnik je nutné 100% 
profinancování plateb v uznatelných 
nákladech, které lze v rámci programu 
SROP spolufinancovat. Po realizaci 
projektu SROP 35% uznatelných 
nákladů na technologii výroby hradí 
Strukturální fondy Evropské unie, 

dalších 14% je pak hrazeno z rozpočtu 
Olomouckého kraje.
 Souběžně s výrobou technických 
tkanin podnik vyrábí ložní a stolní 
prádlo, kompletní potřebu textilu pro 
zdravotnictví. Je rozvíjena výroba 
přikrývek z kvalitního dutého vlákna. 
OTEX Bludov s.r.o. také již několik let 
provozuje chráněnou dílnu.
Marie Kašparová, jednatelka podniku.

JAK JSEM SE (NE)STAL AGENTEM STB 
/JAN VANĚČEK/  
nastanou situace, které nás nejen 
rozčílí, ale hlavně donutí dodat si odvahy 
a nenechat si to líbit. A právě o tom je
tato kniha.
ROXELANIN MEČ  /PAVEL HEJCMAN/ 
román o vzrušujících osudech chudého 
moravského šlechtice.
SYN CIRKUSU /JOHN IRVING/ 
“indický” román s výraznou detektivní 
linií.
SAMURAJOVA ZAHRADA 
/GAIL TSUKLYAMOVÁ/ 
životní příběh.....
BALZAC A ČÍNSKÁ ŠVADLENKA 
/DAI SIJIE/ 
humorný příběh dvou dospívajících 
chlapců nepostrádá milostnou zápletku 
a je psán poetickým jazykem.
DVOJITÁ LÉČKA /MICHAEL A. HAWLEY/  
detektivní příběh.
MEDVĚDI ZABIJÁCI /MIKE CRAMOND/ 
kanadský autor shrnul v této knize 
své celoživotní zkušenosti o chování 
medvědů ve vztahu k člověku.

Z  N O V Ý C H  K N I H

KDYŽ NEMÁM, CO JSEM NECHTĚLA 
/IRENA FUCHSOVÁ/
román ze zákulisí divadla.
POLIBEK NA ROZLOUČENOU 
/STELLA CAMERONOVÁ/ 
detektivka - kdo odhalí pravdu, stane se 
jen další kořistí romantického vraha......
ZDENKA SULANOVÁ /ALEŠ CIBULKA/ 
příběh herečky, která jako půvabná 
dívenka Madla zpívala Evropě....
JENOM KLÍDEK /FRANK M. REIFENBERG/  
román ze současnosti.
PÁNOVÉ V NEJLEPŠÍCH LETECH 
/VLADIMÍR PŘIBSKÝ/  potřebují raketu, 
lahvové pivo,  milenku a ibalgin... příběh 
pozdní lásky padesátiletého ženatého 
architekta Adama plný vtipných dialogů 
a inteligentního humoru.

KRÁSKA ZE SANTA FE /JOAN JOHNSON/  
dobrodružný příběh.

LÁSKA JAKO TRÁM /FRIEDA BIRKNER - 
MAHLEROVÁ/ romantický román pro ženy.

HISTORKY Z KONCE SVĚTA /JAN RYBÁŘ/ 
50 novinářských historek a 150 fotografií 
z podivuhodných míst

PRO MLÁDEŽ

ČAS NĚHY /LENKA LANCZOVÁ/ 
další román oblíbené autorky.

FOTBALOVÍ GANGSTEŘI /BRIGITTE 
JOHANNA HENKEL-WAIDHOFER/ 
trojka na stopě - napínavé případy 
dětských detektivů.

BEZDOMOVCI HONÍ KLUKY /HILARY 
McKAYOVÁ/  
úspěšný humoristický román.

KRÁSA NENÍ VŠECHNO 
/VLASTA SVOBODOVÁ/ 
dívčí román.

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE  
/J.K.ROWLINGOVÁ/ 
nová dobrodružství, radosti i smutky 
Harryho a jeho věrných přátel a ochránců 
aneb Bradavice otevřeny pošesté!

SEDM DIVŮ SVĚTA /HANS REICHARDT/ 
zajímavá a poučná kniha 
z encyklopedické řady 
CO – JAK – PROČ.

HOLINKOVÁ S.

Bludovan 2/2006
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KLÍČ K RODNÝM 
CHALOUPKÁM  /PETR 
KOVAŘÍK/ 
průvodce po rodištích 
osobností českých dějin

KRÁLOVSKÝ PURPUR 
/WOLFRAM FLEISCHHAUER/ 
historická kniha

DÝCHEJ - ANNE /SOPHIE 
BRASMEOVÁ/ 
poutavý příběh ze 
současnosti

ZÁHADA ZLATÉ ŠTOLY 
/VLASTIMIL VONDRUŠKA/ 
aneb hříšní lidé Království 
českého – příběhy.

VANILKA A ČOKOLÁDA /
SVEVA CASATI MODIGNANI/ 
román o manželství.

PSÁNO KRVÍ /CAROLINA 
GRAHAMOVÁ/  
midsomerské vraždy 
– detektivka.

ZTRACENÍ VOJÁCI  /JAMES 
WEBB/  poválečný román
PŘÍSTAV BEZPEČÍ  /
DANIELLE STEEL/ 
další román známé a 
oblíbené autorky.

ČÍM SE LIŠÍ TATO NOC 
/IRENA DOUSKOVÁ/  
povídkový soubor.

S.HOLINKOVÁ

V Ý M Ě N N Ý  
S O U B O R  

K N I H

Mateřské centrum
Kulturní dům Bludov nabízí maminkám 

na mateřské dovolené a jejich dětem možnost 
pravidelně se setkávat 

každé úterý dopoledne od 9:30 hod. 
v MATEŘSKÉM CENTRU 

v Kulturním domě Bludov. 

Kontakt maminek a pohybová aktivita 
předškolních dětí. Cvičení pro děti probíhá 

formou her a říkanek, rozvíjí pohybové schopnosti 
a napomáhá začlenění do kolektivu vrstevníků.

Ved. Miroslava Vykydalová
VSTUPNÉ 10,- Kč.

Pionýrská skupina Bludov pořádá

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Hynčice pod Sušinou 

2006
od 1. do 11. července 2006

pro děti od 6 do 15 let,
 ubytování ve zděné budově, 

strava 5x denně
cena 2350.- Kč

přihlášky v Kulturním domě Bludov, 
tel.: 583238177, 583238548, 736609734.

- placená reklama -
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Farní knihovna nabízí
Velký náčelník dává - Základní kurz křesťanské nauky: 

Josef Soukup.

Lidé cesty: Anthony E. Gilles

Lidé smlouvy: Anthony E. Gilles

Lidé víry: Anthony E. Gilles

Dokumenty II. vatikánského

koncilu: 8. 12. 2005 bylo 40. výročí

ukončení vati. koncilu

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

                                                                                           J.M.

Kulturní dům Bludov připravuje

Kurz jógy – 8 lekcí, cena 200.- Kč.

Zahájení v pátek 12. května 2006 
v 17:00 hodin. 

Další termíny – pátek 18. května, 
a pak dalších 8 čtvrtků vždy 

od 17:00 do 18:30 hodin. 
/25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6/ 

Přihlášky do 30. 3. 2006

Uskuteční se v případě dostatečného 
počtu zájemců.

 opět v provozu
Každé sudé pondělí od 13:30 hodin

Objednávky na tel. 737843650

Pedikúra
V Kulturním domě Bludov

Prodám družstevní byt 3 + 1 v Bludově. 
Tel.: 604 700 178

Dětský maškarní karneval
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Největší výšky z památných stromů Bludova dosahuje 1.tajenka v zámeckém parku - 35 metrů. Pokud jde o stáří 
jednotlivých stromů lze téměř přesně určit věk dubu letního a javoru babyky u kostela. Byly zasazeny pravděpodobně v roce 
1838 součastně s vybudováním hrobky. Rostla zde ještě lípa velkolistá, která však v roce 1993 spadla a téhož roku zde byla 
vysazena lípa nová. Javor babyka je unikátní tím, žě je jediným památným stromem svého druhu v olomouckém kraji. 
Naším nejznámějším stromem je tzv. 2. tajenka u křižovatky před zámkem. Má 27 metrů a dosahuje největšího obvodu 
z našich památných stromů, a to 735 cm. Její stáří se pohybuje pravděpodobně mezi 600 a 700 lety.

Správné znění tajenky z Bludovanu 1/2006 zní:  „Jedná se o stav mysli“
Vylosována byla Jana Millerová, Dr.Březiny 727, Bludov, která získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. března 2006.


