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Datum vydání:  28. duben 2006

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta obce Bludov podle §14c, písm. a) zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sně,movny se uskuteční 2. června 
 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  a dne 3. června 
 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební 
 místnost v Kulturním domě Bludov, č.p. 353, ve volebním 
 okrsku č. 2 je volební místnost v Kulturním domě Bludov, 
 č.p. 353.
3. Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti 
 a státního občanství České republiky platným občanským 
 průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb 
 hlasovací lístky. V den voleb může obdržet hlasovací lístky 
 i ve volební místnosti.

8. května
Bludoveček
B. Němcové
Čapkova
Dr. Březiny
Husova
Jiráskova
Krátká 
Lázeňská
Masarykova
Na Viskách
Nádražní
Nerudova
Palackého

Bohutínská
Družstevní
Hrabenovská
Jana Žižky
K Zámečku
Komenského
Kroupova
Na Baloně
Na Hradě
Nová Dědina
Pod Baštou
Plk. Karla Hlásného
Rudolfa Kordase
Řed. Fr. Léhara

Volební okrsek č. 2

Ing. Pavel Ston
starosta obce

Volební okrsek č. 1

5.   Volební okrsky jsou rozděleny takto:

Polní
Příční 
Stará  
Špalkova
Tyršova
Vančurova
Vitonínská
Zahradní

Slepá
Sokolská
Školní
Tř. A. Kašpara
U Rybníčku
Úzká
Ve Sléví
V Potokách
Za Školou
Ztracená
Žerotínova

Jaké důvody vedly obec k tomu, že 
přestavuje část mateřské školy na byty? 
Má to nějakou souvislost s nedostatkem 
stavebních míst v Bludově a se slibem 
některých stran v minulých volbách 
ohledně možností výstavby? 
 V otázce je již část odpovědi 
naznačena. Ve volebních programech 
některých stran v minulých volbách a 
následně i v programovém prohlášení 
rady byl zdůrazněn požadavek na 
zlepšení situace v bydlení v naší obci. 
Poté, co jsme zejména v roce 2003 
neuspěli s výkupem mnoha pozemků 
pro možnou výstavbu rodinných domků 

od soukromých osob, jsme právě ve 
výstavbě obecních bytů spatřovali 
možnost, jak vylepšit bytovou situaci 
v naší obci.
 Jsou tu však i ekonomické důvody. 
Prostory ve školce, které budou 
rekonstruovány, leží již delší dobu ladem. 
Jejich pronájem před časem skončil. Tyto 
prostory si nikdo nechtěl pro podnikání 
pronajmout. Chátraly a bylo nutno je 
v zimním období alespoň temperovat. 
To představovalo naprosto neefektivní 
výdaje. Finanční projekt na výstavbu 
nových bytových jednotek přinese 
naopak pozitivní přínos do obecních 
financí.

Výstavba bytů v budově mateřské školy

Počítá obec s tím, že se jednou tyto byty 
odprodají do soukromého vlastnictví?
Ne. Odprodej bytů do soukromého 
vlastnictví možný není. Jednou 
z podmínek přijetí dotace na výstavbu 
těchto bytů je, že obec nepřevede 
vlastnictví bytového domu ani 
bytových jednotek na jinou osobu.
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Životní prostředí 
Vážení občané, věnujte prosím pozornost těmto informacím: 

 O D P A D Y : 
Upozorňujeme Vás, že od 4.května 2006 přecházíme na „letní“ 
svoz komunálu. To znamená, že svozy budou probíhat po 
14 dnech. 
Připomínáme termíny: 
4.5.2006 (18.týden), 18.5. (20.týden), 1.6. (22.týden), 15.6. 
(24.týden), 29.6. (26.týden), 13.7. (28.týden), 27.7. (30.týden),
10.8. (32.týden), 24.8. (34.týden), 7.9. (36.týden), 21.9. (38.týden)
Svozy plastů: 27.5.2006, 29.7.2006, 7.10.2006, 2.12.2006.
Svozy nebezpečných a objemných odpadů: 
13.5.2006 a 11.11.2006

POZOR NOVINKA!!! 
K 1.5.2006 bude v naší obci zahájen svoz papírových 
nápojových kartonů (obaly od mléčných výrobků, džusů, vína 
apod.), kterým se  většinou říká „ krabice „. 
Kartony budete ukládat do předepsaných typů  pytlů, které si 
vyzvednete na obecním úřadě na odboru výstavby a životního 
prostředí. Pytle s kartony odložíte v uvedených termínech 
k popelnici a pracovníci svozové firmy jej odvezou autem , 
které bude sbírat jen tyto pytle. 
Termíny, kdy budou sváženy pytle s kartony: 
18.května, 15.června, 13.července, 10.srpna, 7.září, 
5.října, 2.listopadu, 30.listopadu, 28.prosince. 
 

Kdo se bude moci o tyto obecní 
byty ucházet? Bude nějaká skupina
upřednostněna?
Těchto 17 bytů bude v souladu 
s podmínkami dotace sloužit „příjmově 
vymezeným osobám“. Příjmově 
vymezenou osobou může být buď 
samostatně žijící osoba, která prokáže, 
že její průměrný měsíční příjem 
v období 12 kalendářních měsíců před 
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 
0,8 násobek průměrné měsíční mzdy 
(ta činí v současné době cca 19 300 Kč) 
nebo osoba s dalšími členy domácnosti, 
která prokáže, že průměrný měsíční 
příjem domácnosti nepřesáhl v období 
12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné 
měsíční mzdy.
 Uchazeč o byt nesmí mít vlastnické 
nebo spoluvlastnické právo k bytovému 
domu, rodinnému domku nebo bytu, 
ani je neužívá právem odpovídajícím 
věcnému břemeni. Tyto podmínky musí 
splňovat i další členové domácnosti, kteří 
mají v bytě bydlet.

Kdy se budou moci uchazeči přihlásit a 
kdy se bude rozhodovat o nájemnících?
 V Bludovanu č. 2/2006 jsme 
zveřejnili platnou Směrnici rady obce 
Bludov k přidělování obecních bytů. 
Postupovat se bude právě podle této 
směrnice. O nájemnících se tedy bude 
rozhodovat až po ukončení celé stavební 
akce, kdy obec oznámí na úřední desce a 
na svých internetových stránkách záměr 
pronajmout tyto byty. Teprve potom 
budeme přijímat žádosti o umístění 
v těchto nájemních bytech. Toto by mělo 
nastat v listopadu či prosinci 2006.

Kdo bude rozhodovat o tom, komu se 
byty pronajmou?
 Hlavní tíha výběru uchazečů pro tyto 
byty bude na sociální a bytové komisi 
naší obce. Ve shodě této komise s radou 

obce by měli být při výběru upřednostněni 
sociálně potřební občané Bludova.

Kolik bude celá akce stát a jakým 
způsobem se bude financovat?
 Cena přestavby objektu MŠ na 17 
bytů, která vzešla z veřejné obchodní 
soutěže, činí cca 16 300 000 Kč. Finanční 
projekt na financování této akce je velice 
zajímavý a z hlediska dopadu do rozpočtu 
obce bude každoročně znamenat přínos 
cca 200 000 Kč.
 Na výstavbu jsme získali dotaci 
ze Státního fondu rozvoje bydlení ve 
výši Kč 550 000 na každý byt, celkem 
tedy 9 350 000 Kč. Zbývající část - cca 
7 000 000 Kč - pokryjeme dlouhodobým 
investičním úvěrem. Dlouhodobým 
jednáním s několika peněžními ústavy se 
mně podařilo dohodnout velmi výhodné 
úvěrové podmínky. Právě ty umožní, 
že rozdíl mezi příjmy z nájemného a 
povinnými splátkami úvěrů a úroků 
bude pro rozpočet obce plusový v částce 
již zmíněných 200 000 Kč. Obec tedy 
nebude ze svého rozpočtu fakticky na 
výstavbu nic přispívat, úvěr se bude 
splácet z vybraného nájemného a navíc 
ještě ročně zbude těch cca 200 000 Kč.

Kdo rekonstrukci provádí?
 Jak jsem již zmínil, na dodávku 
této stavební akce bylo zorganizována 
v souladu se zákonem veřejná obchodní 
soutěž. Nejvýhodnější podmínky nabídla 
firma SAN-JV s.r.o. Šumperk. S touto 
firmou byla podepsána Smlouva o dílo na 
dodávku této investice.

Kdy práce začaly a kdy se plánuje jejich 
ukončení?
 Práce byly započaty 16. ledna a budou 
dokončeny v termínu do 15. listopadu 
2006. 

Omezuje výstavba provoz mateřské 
školy?

 Nic není zadarmo. Je jisté, že 
dosavadní i pokračující výstavba 
omezovala a bude omezovat tu větší, tu 
menší měrou provoz mateřské školky. 
Nalhávat si, že tomu tak není, by bylo 
falešné. Jsem ale přesvědčen, že většinu 
negativních dopadů na provoz mateřské 
školky lze eliminovat vzájemnými 
dohodami a vhodnou organizací výstavby. 
Věřím také, že po dokončení této 
investiční akce celková pozitiva budou 
větší než negativa.

Myslíte si, že byty nějakým způsobem 
školku v budoucnosti omezí?
 Nemyslím si to. Pokud ano, tak 
omezení bude skutečně minimální.

Má obec nějaké další představy o 
výstavbě ať již bytů či rodinných 
domků?
 V tomto volebním období se podařilo 
zásadním způsobem zrekonstruovat 
obecní byty na č.p. 69 (u Bludovského 
mlýna). Myslím, že v současné době jsou 
tyto byty na velmi slušné úrovni. Chceme 
si uvolnit ruce odprodejem zbývajících 
bytů v naší panelové výstavbě. Pokud 
se ještě v letošním roce dohodneme a 
schválíme rozdělení spoluvlastnického 
podílu s Ing. Mornstein-Zierotinem, měla 
by se obec stát výlučným vlastníkem 9 
bytů na Nové. K přístupu k těmto bytům 
je více variant, mezi něž patří např. 
shánění dotačních prostředků na jejich 
zásadní rekonstrukci nebo jejich odprodej 
podnikatelskému subjektu, který by je 
dokázal zvelebit a nabídnout k prodeji 
či pronájmu. Výstavbu rodinných domků 
chceme podporovat v rámci, v současné 
době, dost omezených prostředků.

Děkuji za rozhovor.
Rozhovor vedl 

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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Jak správně třídit nápojové kartony? 
Nápojové kartony je možné dál třídit a zpracovat za 
předpokladu, že nebudou znečištěny komunálním, popřípadě 
jiným odpadem. Pokud z nápojového kartonu dopijete 
nápoj, vypláchněte jej troškou vody, rozložte rohy a stlačte, abyste 
zmenšili objem nezabírající Vám doma místo. Nashromážděné 
kartony odložte do pytle. Pytle odveze v uvedené termíny 
svozová firma k dalšímu dotřídění a zpracování. 

PROSÍME, ODKLÁDEJTE DO PYTLŮ KARTONY 
STLAČENÉ A BEZE ZBYTKŮ NÁPOJŮ! 
Proč nápojové kartony sbírat? 
Pokud se nápojový karton správně vytřídí, nabízejí se  dvě 
možnosti jeho využití:

1. v papírnách – oddělením jednotlivých vrstev nápojového
kartonu vířivým rozvlákněním.na sítech se zachytí kvalitní 
papírová vlákna, která jsou surovinou pro výrobu papíru.
Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně,
při výrobě páry nebo pro ohřev vody.
 
2. na speciální lince – nápojové kartony se rozdrtí a drť se 
za tepla lisuje do desek, které je možné použít například jako 
stavební izolace.

Na dotazy Vám rádi odpovíme na tel.: 583 301 438,
737 549 522.                                                                 

Tolarová Hana
              Odbor výstavby a živ.prostředí

Zajišťování pečovatelské služby pro občany
Již v roce 1997 tehdejší zastupitelstvo 
obce  zřídilo dle příslušných ustanovení 
§ 88 zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení  § 32 zákona 
ČNR č.114/1988 Sb. o působnosti 
orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu 
s § 49 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterou se provádí  zákon o sociálním 
zabezpečení a zákon ČNR  o působnosti 
orgánů ČR v sociálním zabezpečení, 
pečovatelskou službu v obci, jejímž 
výkonem pověřilo  Obecní úřad Bludov.
  Toto pověření se týká pouze 
zajišťování dovozu obědů  starším 
občanům do domácností. Poskytování 
pečovatelské služby se přiznává 
na základě doporučení ošetřujícího 
praktického lékaře pro dospělé. Obědy 
je možno kupovat a dovážet pouze ze 
školní jídelny. K odběru obědů je třeba 
mít dvě vlastní sady nerez jídlonosičů,
nejlépe  čtyřdílných. Za jeden dovoz 
se v současné době platí 4,- Kč.

 Občan, který má zájem o dovážení
obědů, nebo osoba, která tuto službu
pro něho vyřizuje, musí postupovat
následovně :

- Vyzvednout si na pokladně obecního 
 úřadu  tiskopis „Návrh na zavedení 
 pečovatelské služby“
- S tímto tiskopisem navštívit 
 praktického lékaře, který mu ho 
 potvrdí a doporučí zavedení služby
 - dovoz obědů
- Potvrzený a žadatelem podepsaný 
 tiskopis předat zpět na pokladnu  
 obecního úřadu, který vydá nejpozději 
 do jednoho měsíce  rozhodnutí 
 o poskytování pečovatelské služby 
 – dovozu obědů
- Po obdržení  písemného rozhodnutí 
 obecního úřadu si může  žadatel sám 
 zajistit  obědy ve školní jídelně.  

 V žádném případě nelze dohodnout  
dovoz obědů pouze s pracovníkem 
obecního úřadu, který  obědy rozváží.. 
Bez  doporučení lékaře a vydání 
rozhodnutí nelze obědy dovážet, 
neboť obec tuto službu dotuje ze
svého rozpočtu.

Duben 2006     
     Ing. Jan Šaj

vedoucí ekonomicko-správního  
odboru  obecního úřadu

 Dne 16. března 2006 v 18:00 - 21:45
proběhlo dvaadvacáté zasedání 
zastupitelstva obce, první v roce 2006. 
Přítomno bylo 14 zastupitelů, MVDr. 
Josef Hlásný, CSc. byl pro nemoc 
omluven. Starosta obce Ing. Pavel Ston 
pověřil Ing. Jana Šaje vyhotovením zápisu, 
ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo 
Oto Bösera a Marii Znojovou. Navržený 
program schůze a ověřovatele schválilo 
zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy.

Kontrola úkolů
Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo 
s návrhem rady obce, aby se novým 
členem finančního výboru stal MVDr. 
Pavel Jílek. Starosta informoval 
zastupitelstvo ohledně vývoje, k němuž 
došlo v kauze reklamních ploch JUDr. 
Sadila (vyřešení této kauzy si rada 
stanovila jako podmínku pro přípravu 
nové vyhlášky o reklamních plochách 
v obci). V únoru 2006 zamítl krajský soud 
odvolání JUDr. Sadila proti rozhodnutí 

MěÚ v Šumperku nařizující odstranit 
reklamní plochy. Tím zanikla jakákoliv 
další možnost odvolání. Rozhodnutí MěÚ 
Šumperk je platné a je povinností JUDr. 
Sadila odstranit předmětná reklamní 
zařízení do 14 dnů od nabytí právní moci 
rozhodnutí. Na celou záležitost nedohlíží 
náš obecní úřad, ale odbor výstavby, 
oddělení přestupků MěÚ Šumperk, odbor 
výstavby. V platnosti stále zůstávají úkoly 
týkající se smlouvy se ZOD a (staro)
nové katastrální hranice mezi obcemi 
Bludov a Chromeč.

22. jednání Zastupitelstva obce Bludov

Příprava kalendáře 2007

V souvislosti s přípravou 
kalendáře pro r. 2007 dovoluji si 

vás, kteří vlastníte staré 
fotografie Bludova 

či bludovských událostí 
do roku 1948, požádat o jejich 
zapůjčení. Věřím, že kalendář 

s těmito historickými 
fotografiemi bude milým 

ohlédnutím za naší 
minulostí a že si tak připomene 

známá místa, která již dnes 
vypadají zcela jinak.

Předem velmi děkuji. 
Ing. Jaroslav Balhar, 

místostarosta

Vážení občané.
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Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl místostarosta Ing. 
Jaroslav Balhar. Rada se od posledního 
jednání zastupitelstva sešla na 
3 řádných zasedáních. Na základě žádosti 
a po zveřejnění na úřední desce rada 
rozhodla o tom, že obecní pozemky, 
které měl v nájmu František Zatloukal 
st., budou pronajaty jedinému zájemci 
- jeho synu Františku Zatloukalu ml. 
Nájemní smlouva byla uzavřena na 
dobu neurčitou za nájemné 800,- Kč/
ha. Rada dále projednala, schválila a 
pověřila starostu podpisem Smlouvy 
o dílo s firmou SAN-JV s.r.o. na akci 
„Přestavba MŠ na 17 b.j.“ Rada rozhodla 
ve výběrovém řízení ohledně zadání na 
hřiště na Farském. Rada obce vybrala 
jako nejvýhodnější nabídku firmy APC 
Consulting s.r.o. Přerov. Rada vzala na 
vědomí roční uzávěrky hospodaření ZŠ a 
MŠ v roce 2005.
 V následné diskusi se Karel Bank 
zeptal, proč nejsou pro obecní zakázky 
oslovovány bludovské firmy (v poslední 
době šlo o servisní smlouvy na vodu, 
plyn, ústřední topení). P. Balát z OÚ 
odpověděl, že bludovské firmy jsou 
oslovovány, ale nemají zájem o tuto práci, 
neboť nejsou schopny držet pohotovost 
v sobotu a neděli. Ing. Karel Janíček 
připomněl, že po rekonstrukci hřiště na 
Farském ubude místa na sportovní vyžití 
těch, kteří nejsou organizováni. Starosta 
odpověděl, že si myslí, že právě tato 
rekonstrukce podnítí zájem o sport, a 
navíc bude hřiště využívat škola. Hřiště 
nebude uzavřeno „neorganizovaným“ 
dětem – pouze jejich pobyt bude upraven 
provozním řádem, na jehož dodržování 
bude dohlížet správce hřiště. JUDr. 
Josef Sedláček podpořil starostův názor 
a připomněl, že by na hřišti měl být i 
prostor pro skok do výšky, šatny apod. 
Do diskuse se zapojil i Ing. Jan Basler a 
další z pléna. Starosta pak nechal hlasovat 
o přednesené zprávě. Zastupitelstvo poté 
zprávu všemi hlasy schválilo.

Zpráva o hospodaření obce 
k 28. 2. 2006
Zůstatek finančních prostředků obce 
na bankovních účtech činil ke dni 
28. 2. 2006  4 217 tis. Kč. Z investičních 
výdajů byly hrazeny v prvních dvou 
měsících roku pouze výdaje na akci 
„Kanalizace a ČOV“. Dostatečná zásoba 
peněžních prostředků na účtech obce 
umožňovala hradit veškeré závazky 
obce v předepsaných lhůtách splatnosti. 
Zastupitelstvo zprávu jednomyslně 
schválilo.

Majetkoprávní záležitosti
odprodej pozemku p.č.829/4 manželům 
Kranichovým
Zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání 
v roce 2005 schválilo prodej pozemku 
v Potokách (za sokolovnou) za cenu 330 
Kč/m2 prostřednictvím realitní kanceláře 
MH reality. Manželé Petr a Vanda 
Kranichovi z Bludova projevili v realitní 
kanceláři zájem o koupi tohoto pozemku 
– jedná se o poslední dosud neprodaný 
pozemek v této oblasti. Zastupitelstvo 
prodej tohoto stavebního pozemku o 
výměře 937 m2 13 hlasy (1 se zdržel) 
schválilo.

odprodej pozemku p.č.221/2 manželům 
Kašparovým
Manželé Kašparovi podali 18. 1. 2006 
žádost o odprodej pozemku p.č. 221/2 o 
výměře 14 m2 při ulici Jana Žižky. Svoji 
žádost odůvodňují tím, že parcelu řádně 
užívali a platili z ní daň. Až v roce 1996 
při plynofikaci obce se zjistilo, že parcela 
je obecní. Zastupitelstvo prodej pozemku 
za cenu 35 Kč/m2 jednomyslně schválilo.

příspěvek z podpůrných programů obce 
paní Romaně Kočí
Starosta sdělil, že Romana Kočí si 
7. 11. 2005 podala žádost o příspěvek 
na poskytnutí finanční podpory ve 
výši 48.891 Kč na zvýšené náklady při 
rekonstrukci střechy na objektu č.p. 115. 
Tento objekt se nachází v památkové 
zóně na Horním konci a památková 
péče předepsala typ krytiny, který má 
vyšší cenu. Požadovaná částka je cenový 
rozdíl mezi zamýšlenou opravou střešní 
krytiny a stanovením materiálu na tuto 
opravu oddělením státní památkové 
péče MěÚ Šumperk. Rada původně 
schválila poskytnutí příspěvku z rezervy 
podpůrných programů obce na rok 2005. 
Jelikož však rada může dle zákona o 
obcích rozhodovat pouze o poskytnutí 
příspěvku do výše 20.000 Kč, předložila 
tuto žádost ke schválení zastupitelstvu. 
Zastupitelstvo příspěvek 12 hlasy (2 se 
zdrželi) schválilo.

Schválení půjček z FRB na rok 2006
Žádost o půjčku z Fondu rozvoje 
bydlení pro rok 2006 podalo pět občanů. 
K žádostem se vyjádřila stavební komise i 
komise FRB. Obě komise všechny žádosti 
o půjčky doporučily. Zastupitelstvo 13 
hlasy (JUDr. Sedláček z důvodu střetu 
zájmů nehlasoval) schválilo poskytnutí 
půjček Jarmile Šajové (100.000 Kč na 
výměnu oken), Bohuslavu Strouhalovi 
(100.000 Kč na výměnu oken), Antonínu 
Krystkovi (100.000 Kč na výměnu oken), 
Miladě Habichové (100.000 Kč na 

výměnu oken) a JUDr. Josefu Sedláčkovi 
ml. (280.719 Kč na opravu a rekonstrukci 
památkově chráněného objektu).

Schválení podpor z podpůrných 
programů v r. 2006
Bylo podáno 30 žádostí o příspěvek 
z podpůrných programů obce, které 
projednaly tyto komise: školská, 
kulturní, mládeže a sportu (26 žádostí), 
životního prostředí (3 žádosti) a stavební 
(1 žádost). Rada rovněž předložila 
zastupitelstvu návrh komise školské na 
změnu textu podpůrných programů a to 
tak, že zastupitelstvo obce rozdělí celou 
rozpočtovanou částku, nikoliv jen 80 %. 
Návrh objasnil předseda komise PhDr. 
Stanislav Balík, Ph.D. – v minulých letech 
rada obvykle 20% rezervu nevyčerpala a 
je lépe, má-li nad rozdělením celé částky 
kontrolu zastupitelstvo. Zastupitelstvo 
tuto úpravu 13 hlasy (1 se zdržel) 
schválilo.
 Dr. Balík dále podrobně vysvětlil, 
jak postupovala komise při navrhování 
příspěvků jednotlivým žadatelům, 
protože celkový objem požadavků značně 
přesahoval rozpočtované finance. Zeptal 
se také předsedy kontrolního výboru Ing. 
Janíčka, jak tento výbor zkontroloval 
podpůrné programy za rok 2005 – 
výsledek této kontroly mělo zastupitelstvo 
obdržet do 31. 1. 2006. Ing. Janíček 
odpověděl, že některé údaje má výbor 
zkontrolované, zbytek doplní, jak to jen 
bude možné. Dr. Balík reagoval s tím, 
že kontrola může mít vliv na rozdělování 
podpor v letošním roce. Konkrétně jde 
např. o příspěvek TJ Sokol na zateplení 
sokolovny, odvod dešťové vody apod. 
TJ Sokol přesně na tyto položky žádal 
podporu již v roce 2005 a zastupitelstvo 
tedy neví, na co se příspěvek vyčerpal, 
ale letos se na stejný účel žádá znovu. 
Byla tím znovuotevřena dlouholetá debata 
o tom, zda má obec skutečně fakticky 
provozovat dvě tělocvičny, z nichž jedna 
není jejím majetkem (sokolovna) a na 
druhou (školní) se mnohdy nedostávají 
finance. Do diskuse bez výsledku se 
zapojil JUDr. Sedláček a další zastupitelé 
i přítomní z pléna.
 Stanislav Balík st. z pléna vystoupil 
s připomínkou, že ho zaráží skutečnost, 
že nikomu ze zastupitelstva nevadí postup 
kontrolního výboru. Ing. Janíček na otázku 
ohledně kontroly řádně neodpověděl 
a je zřejmé, že výbor nepřišel na to, 
že izolace stropu v sokolovně udělána 
nebyla, ale příspěvek byl vyčerpán. Dr. 
Balík podotkl, že při kontrole by na 
tuto skutečnost možná kontrolní výbor 
ani nepřišel, ale myslí si, že by mohl. 
M. Šmídová z OÚ připomněla, že na 
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podpůrné programy v oblasti památkové 
péče je v rozpočtu jen částka 10.000 Kč, 
která nemůže pokrýt požadavky. V tomto 
ji podpořil z pléna JUDr. Sedláček ml. 
Odpovědí bylo, že v minulých letech 
v tomto programu žádné požadavky 
nebyly, a tudíž byla při přípravě rozpočtu 
navržena minimální částka.
Po kratší neřízené diskusi navrhl Dr. 
Balík, aby podpora pro TJ Sokol na 
provozní náklady sokolovny byla 
podmíněna tím, že v r. 2006 bude 
zateplen alespoň strop sálu (čímž by 
se uspořily náklady na topení). Tento 
návrh podpořilo pouze 7 zastupitelů 
(5 proti, 2 se zdrželi), a nebyl tudíž 
přijat. Zastupitelstvo poté 13 hlasy (Ing. 
František Březina nehlasoval) podpořilo 
rozdělení prostředků z podpůrných 
programů tak, jak je navrhly jednotlivé 
komise a rada s tím, že další 4000 Kč 
byly přiděleny Svazu ochránců přírody 
pro zimní přikrmování ptactva.

Rozpočtové změny
Když v prosinci 2005 zastupitelstvo 
schvalovalo nový rozpočet, nebyly ještě 
známé přesné údaje u dvou příjmových 
položek (finanční zůstatek z roku 2005 a 
neinvestiční dotace od kraje). Obec má 
oproti původním předpokladům k dispozici 
navíc 214.000 Kč. Rada navrhla ponechat 
celou částku v rezervě na akci Kanalizace 
a ČOV. JUDr. Sedláček navrhl dát finance 
na podpůrné programy. Po několika 
dotazech Dr. Balíka však nebyl schopen 
upřesnit, kolik peněž má jít do které 
kapitoly. Bez tohoto upřesnění byl návrh 
nehlasovatelný. David Horáček navrhl 
navýšit kapitolu podpůrných programů 
podpora architektonického vzhledu obce 
o 50.000 Kč a zbytek ponechat v rezervě 
na ČOV. Ing. Karel Soural navrhl navýšit 
tutéž kapitolu o 90.000 Kč. Neprošel ani 
jeden návrh – pro návrh D. Horáčka byl 
1 hlas (9 proti, 4 se zdrželi), návrh Ing. 
Sourala podpořilo 6 zastupitelů (5 proti, 
3 se zdrželi). Zastupitelstvo poté 9 hlasy 
(5 proti) schválilo původní návrh rady 
– ponechat peníze v rezervě.

Různé
Ing. Šaj uvedl, že na základě 
dílčího přezkoumání hospodaření obce 
provedeného pracovníky krajského úřadu 
je nutno odstranit některé nedostatky. 
Jedná se o změnu organizačního řádu 
obce, kde jako organizační složka může 
být pouze kulturní dům. Proto je také 
nutno schválit zastupitelstvem obce 
nejen tuto změnu organizačního řádu 
obce. V následné diskusi Marie Znojová 

navrhla, aby se komise sociální při této 
příležitosti přejmenovala na komisi 
sociální a bytovou, protože řeší i otázky 
přidělování bytů. Zastupitelstvo s tím 
12 hlasy (2 se zdrželi) souhlasilo. Na 
popud Jana Kacara z pléna pak starosta 
navrhl přejmenovat Klub důchodců na 
Klub seniorů. Zastupitelstvo tuto změnu 
odmítlo (pro hlasovalo 6 zastupitelů, 3 
byli proti a 5 se zdrželo). JUDr. Sedláček 
navrhl dát do organizačního řádu i 
lázeňskou komisi. Tomu oponoval Dr. 
Balík, který tvrdil, že zřízení komise je 
výhradní pravomocí rady obce a tudíž 
o takovém návrhu zastupitelstvo vůbec 
nemůže hlasovat. Před hlasováním o 
návrhu JUDr. Sedláčka starosta vyhlásil 
technickou přestávku. Po přestávce se 
pokračovalo v diskusi o lázeňské komisi, 
ale o návrhu se nehlasovalo, neboť ho 
JUDr. Sedláček vzal zpět. Zastupitelstvo 
poté všemi hlasy schválilo Organizační 
řád obce Bludov.
 Ze stejného důvodu jako organizační 
řád je třeba, aby i Statut Kulturního domu 
Bludov, který v minulosti schválila pouze 
rada obce, schválilo zastupitelstvo obce. 
Zastupitelstvo s návrhem jednomyslně 
souhlasilo. Starosta konstatoval, že 
rada projednala návrh nového Statutu 
sociálního fondu a zásad pro jeho 
používání. Podrobně vysvětlil podstatu 
změn. V zásadě jde o to, že zaměstnanci 
obce budou mít volnost v rozhodování o 
tom, zda příspěvek z fondu vyčerpají na 
jedinou věc (např. jazykový kurz), nebo 
na několik věcí. Ing. Janíčkovi se moc 
nepozdávalo, že by měli mít zaměstnanci 
takovou svobodu, ale ostatní zastupitelé 
s tím souhlasili. Statut byl schválen 13 
hlasy (1 se zdržel).
 Starosta podal krátkou informaci o 
výsledcích přezkoumání hospodaření 
svazku obcí mikroregionu Hanušovicko 
za rok 2005. Zastupitelstvo vzalo zprávu 
jednomyslně na vědomí.
 Starosta informoval o tom, že od 
1. března nabude účinnosti nařízení 
vlády o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev. Rada navrhuje 
zastupitelstvu ponechat měsíční odměny 
neuvolněných členů zastupitelstva obce 
v dosavadní výši. Zastupitelstvo s tím 
jednomyslně souhlasilo.
 Starosta informoval o tom, že Bludov 
má možnost připojit se k obcím Dolní 
Studénky, Hrabišín, Libina, Nový Malín, 
Oskava a Rohle a vstoupit tak do Místní 
akční skupiny nazvané Šumperský 
venkov. Pokud tento vstup zastupitelé 
odsouhlasí, stane se Bludov členem tohoto 
mikroregionu s tím, že bude moci čerpat 

finanční prostředky z EU z programu 
LEADR. Dalšími členy tohoto uskupení 
pak mohou být i podnikatelské subjekty 
z naší obce a taktéž neziskové organizace. 
Jednalo by se o napřímení finančních 
toků, kdy by peníze putovaly po přímé 
trase: Brusel – Mikroregion a o jejich 
využití by rozhodovaly demokraticky 
zvolené subjekty mikroregionu. Po krátké 
diskusi především o nevhodnosti názvu 
mikroregionu zastupitelstvo jednomyslně 
vstup obce podpořilo.
 V další diskusi připomněl Ing. Soural, 
že nejsou správně osazeny dopravní 
značky (hlavní silnice, dej přednost 
v jízdě) u paneláků. Dále měl připomínku 
k vymáhání pohledávek obce, hlavně 
u neplatičů za odpady. Doporučuje dát 
do Bludovanu upozornění o možnosti 
exekucí.
 Dr. Balík připomněl, že nedostal 
zápisy z jednání kontrolních výborů. 
Tvrzení Ing. Janíčka ohledně počtu 
schůzí kontrolního výboru na minulém 
zastupitelstvu je proto asi nepravdivé. 
Dále měl připomínku k návrhu OZV o 
psech, která byla přílohou posledního 
zápisu z rady. Vyhláška v této podobě 
nemá smysl, aby byla přijímána. Pan 
Balík st. z pléna měl připomínku k úklidu 
psích exkrementů, myslí si, že by si to 
měl každý občan po svém psu uklidit 
sám, když ho chodí venčit na veřejná 
místa. M. Šmídová doporučuje vymezit 
lokalitu, kam by se se psy mohlo 
chodit. Ing. Janíček doporučil, aby se 
v souvislosti s ptačí chřipkou provedlo 
sčítání drůbeže a při té příležitosti se 
provedla i kontrola počtu psů. Je prý 
spousta občanů, kteří hlásí méně psů, než 
ve skutečnosti mají. Na dotaz Dr. Balíka, 
jak by se to ověřovalo a co by dělal ve 
chvíli, kdy by mu majitel čtyř psů řekl, 
že má jednoho, řekl Ing. Janíček, že 
by se zeptal sousedů. Kdo by ověřoval 
pravdivost těchto sousedských udání, se 
neví.
 JUDr. Sedláček se tázal na finanční 
ztrátu, která je uvedena v materiálech 
o hospodaření Obecních lesů Bludov 
s.r.o., čímž otevřel dlouhou diskusi o 
hospodaření společnosti. Starosta přislíbil, 
že k 30. 6. 2006 bude podrobná zpráva 
o hospodaření společnosti prověřená 
auditorem a ta se předloží zastupitelstvu 
obce. O. Böser měl připomínku 
k provádění kanalizace na dolním konci. 
Na připomínky reagoval starosta a pan 
Balát z OÚ.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V květnu 2006  oslaví :
Bartoň Alois     Vitonínská      70 let

Maturová Ilonka    Dr. Březiny                70 let

Mičulová  Anna     Na Hradě                   70 let

Matura  Jindřich   Dr.Březiny                   75 let

Čejka  Stanislav     8.května      75 let   

Markovský Štěpán   Plk.K.Hlásného           75 let

Stonová Květoslava       Tř.A.Kašpara   75 let

Sadílek Josef                Tyršova        80 let

Souralová Aloisie     Příční         80 let

Macková Ludmila          Jiráskova    82 let

Matýsková Věra        Lázeňská   83 let

Šubrtová  Ludmila        Školní        84 let

Pregetová  Ludmila    Plk.K.Hlásného   85 let

Sobotková  Marie         Dr.Březiny    85 let

Losová  Anna              Tyršova      86 let

Preget    Josef              Plk.K.Hlásného   90 let

Děkujeme všem, kteří jste se přišli dne  30. 3. 2006 naposledy 
rozloučit s naším drahým manželem a tatínkem, panem  

Vítězslavem Valentou.
Za vřelá slova útěchy při našem bolu a za květinové dary děkuje
manželka, dcera a syn s rodinami.

Čas plyne a nevrátí, co vzal,
jen vzpomínka na Tebe zůstává dál

Dne 19. května 2006 uplynou 3 roky, co nás 
opustil tatínek, manžel, dědeček pan 

Zdeněk Štolc
26. října 2006 vzpomeneme jeho nedožitých 
60-ti let. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Manželka, dcery s rodinami, bratr 
Milan s rodinami.

na květen 2006
St  3. 5. 17:00  Žákovská akademie
Pá  5. 5. 8:30, 10:15  Pavel Novák 
    – pro MŠ, ZŠ
Pá  5. 5. 18:00  Recitál Pavla   
    Nováka
So  6. 5.   Okresní soutěž   
    mladých chovatelů
So   6. 5.  6:30  Zájezd do ZOO
Ne  7. 5. 18:00  Kladení věnců 
    u Pomníku padlých
Ne  7. 5. 19:00  Májový koncert
Čt 11. 5.   Soutěž Paragraf ZŠ 
Ne 14. 5. 14:00  Taneční odpoledne
Út 16. 5.  6:30  Zájezd do Klodzka
Pá 26. 5. 16.00  Dětská diskotéka
So 27. 5.  6:00  Zájezd do   
    Národního divadla
So 27. 5.   15:00  Kácení máje 
    /Vlčí důl/

Kulturní dům nabízí ještě volná místa na zájezd do 
Klodzka – úterý 16. 5. 2006

Dne 31. května uplyne 1. smutné výročí 
od úmrtí pana

Jiřího Valenty
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

POZVÁNKA

Dne 15. dubna oslavila paní 
Anežka Směšná  79. narozeniny. 
Hodně štěstí a zdraví přejí synové 
Alois a Milan s rodinami.

Dne 25. května 2006 oslaví 60. narozeniny
náš tatínek a dědeček, pan Ladislav Motyka.
Do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.

Manželka, syn, dcera s rodinou,
vnučky Lucie a Veronika.

Středa 3. května 17:00  Tradiční žákovská akademie 
   /Kulturní dům/
   Vystoupí   žáci   hudebních   
   kurzů KD Bludov
Pátek 5. května    18:00  Recitál Pavla Nováka 
   /Kulturní dům/
Neděle 7. května 18:00 Slavnostní kladení věnců 
   u Pomníku padlých         
Neděle 7. května 19:00 Májový koncert
   /Kulturní dům/
   Vystoupí Bludověnka a Teens 
   Jazzband Velké Losiny

Program oslav
osvobození naší republiky
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Kulturní dům Bludov
Vás zve na tradiční

Žákovskou akademii
Středa 3. května 2006

v 17:00 hodin
Kulturní dům Bludov

Vystoupí žáci hudebních kurzů při
Kulturním domě Bludov 

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov vás zve na

Recitál 
PAVLA NOVÁKA

Pátek 5. května  2006 v 18:00 hodin
Kulturní dům Bludov

vstupné 40,- 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

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

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

Zveme vás na

Slavnostní májový 
koncert

V rámci oslav osvobození
naší republiky v roce 1945

Kulturní dům Bludov
Neděle 7. května 2006 v 19:00 hodin

V programu vystoupí:

Dechová hudba Bludověnka Holba Band se zpěváky 
A. Kouřilovou, M. Rýznarovou a A. Pečem. Bludověnka 
pod vedením Vladimíra Žváčka již osmým rokem vystupuje 
koncertně na přehlídkách dechových hudeb, výstavách Flora 
Olomouc, v lázních a dalších kulturních akcích. Na jaře 2005 
orchestr nahrál CD. Nahrané skladby často vysílá Český rozhlas 
Olomouc a Proglas. V březnu tohoto roku se kapela v soutěži 
na vlnách Čes. rozhlasu Olomouc umístila na pěkném 6. místě 
z 13 orchestrů z celé republiky. Bludověnka je pořadatelem již 
7 ročníků Přehlídky harmonikářů a 9. 9. 2006 pořádá v Bludově 
2. ročník Přehlídky dechových orchestrů, kterého se zúčastní 
špičkový orchestr Posádková hudba Olomouc. Současný 
repertoár tvoří skladby moravských autorů Bl. Smišovského, 
Fr. Maňase, P. Svobody, R. Procházky, které hrají např. 
Stříbrňanka, Mistříňanka a Gloria. V repertoáru jsou také známí 
čeští skladatelé K. Vacek, Jar. Vejvoda, J. Poncar a další.

TEENS JAZZBAND Velké Losiny hraje pod vedením Dr. Jiřího
Sedláčka. Orchestr hrál na více než 50 koncertech po celé
republice a v repertoáru má na 80 skladeb klasického jazzu
a swingu. S Teens Jazzbandem vystoupili při různých 
příležitostech osobnosti českého jazzu, zpěváci – Láďa Kerndl, 
Vlasta Průchová, Eva Emingerová, Petra Ernyei a americký 
vokalista Lee Andrew Davison, sólisté – trombonista Josef 
„Bažík“ Pavelka, klarinetista Michal Zpěvák, kornetista Bob 
Zajíček a přední české jazzové orchestry. V programu se 
objevují skladby autorů, jako je  George Gershwin, Spencer 
Williams, Johnny Mercer, Hoagy Carmichael, John Green, Scott 
Joplin, Harold Arlen, Joe Oliver, E. Y. Harburg a další. 

Těšíme se na Vaši účast a přejeme pěkný hudební zážitek.

- vstup volný -

Kulturní dům Bludov vás zve na

Taneční odpoledne 
Neděle 14. května 2006 

od 14:00 hodin

K poslechu a tanci hraje MIROX

Vstupné dobrovolné 
- občerstvení -

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

Vede p.Volfová ze Zábřeha, možnost 
přihlásit se do 10. května.
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Hospodářský spolek pro Bludov a okolí
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století – XIV. pokračování
Bludovská mlékárna
 Úspěšný byl i podnět ke zřízení 
mlékárny v Bludově. Podnět i k této akci 
vzešel z Hospodářského spolku. Bludovská 
mlékárna, podnik Severomoravského 
rolnického družstva pro Bludov a okolí 
měla při svém ustavení 5. února 1930 
300 členů z Bludova, Chromče, Vyšehoří, 
Bohutína, Dolních Studének, Sudkova, 
Kolšova, Postřelmova, Postřelmůvka, 
dokonce až ze Lhoty Štědrákovy, 
Českého Bohdíkova, Hostic, Komňátky 
a Radomilova. O tři roky později činil 
již počet 415 s 1927 podíly po 200 Kč. 
Bludovská mlékárna se stala největším 
českým družstevním podnikem na 
šumperském okrese. Ředitelem družstva 
byl zvolen Petr Zatloukal – pozdější 
starosta obce za stranu lidovou. Provoz 
mlékárna zahájila 31. října 1931. 
Pozemek na stavbu poskytl farář Karel 
Dřímal z farního beneficia. Svolil ke 
směně pozemku, na kterém byla mlékárna 
postavena, za pozemek o téže výměře 
(avšak vyšší bonity, z kterého musel platit 
vyšší pozemkovou daň). Úvěr poskytla 
občanská záložna Bludov – společnost, 
která financovala veškeré podnikatelské 
a sponzorské aktivity „bludovských 
klerikálů“. Že se na zřízení mlékárny 
nejvíce zasloužili právě oni – fara 
poskytla pozemek, lidovec Petr Zatloukal 
byl budovatelem a prvním ředitelem 

– bylo víc než zřejmé. Proto bylo téměř 
nemožné, aby se soupeřící skupina 
„socialistů“ nepokusila o ovládnutí 
tohoto prosperujícího podniku. Ještě 
dnes několik bludovských pamětníků 
vzpomíná, jak jejich otcové či dědové 
objížděli na kolech – motocykly ani auta 
tehdy nebyly – členy mlékárenského 
družstva z Dolních Studének, Rudy na 
Moravě, Vyšehoří a v dalších obcích, 
kde sháněli hotovost k vyplacení 
podílů „bludovského milionáře“, který 
se rozhodl z mlékárenského družstva 
vystoupit a trval na okamžitém 
vyplacení svých podílů v hotovosti. 
Pokud by peníze nesehnali, stal by se 
většinovým vlastníkem mlékárny. Zcela 
určitě by to mohl být námět některé 
z dalších vzpomínek přibližujících „v 
pravdě soudružskou náladu“, která mezi 
bludovskými občany panovala již před 
začátkem druhé světové války a která 
byla „živena“ vzájemnou nevraživostí 
soupeřících spolků, o kterých jsem již 
v Bludovanu psal. 
 V závodě se mléko zpracovávalo 
od jeho zprovoznění i době druhé 
světové války. K 31. prosinci 1945 mělo 
mlékárenské družstvo 1939 členů se 
4350 podíly o celkové hodnotě přes půl 
milionu. Jeho obrat za rok 1946 činil přes 
100 milionů korun. Mléko se v závodě 
zpracovávalo i po únoru 1948, kdy byl 

i tento družstevní podnik znárodněn. 
Likvidaci mlékárny koncem padesátých 
let dvacátého století zavinilo budování 
gigantických socialistických kolosů, 
které právě v této době „postihlo“ i 
potravinářský průmysl. Vzpomeňte si 
kupř. na zábřežský SUNAR. Dovedu si 
představit, že by v dnešní době mlékárna 
zpracovávala mléko nadojené od krav 
Bludovské a. s., a že by tato byla jejím 
provozovatelem a vlastníkem. Co se 
v tomto, našimi předky vybudovaném 
podniku, dělo po likvidaci zařízení 
k zpracování mléka, si zcela určitě 
všichni pamatujete. Do vzpomínek na 
Hospodářský spolek pro Bludov a okolí 
to však nepatří.
Další činnosti
 Hospodářský spolek postupně 
pořizoval pro potřebu svých členů 
hospodářské nářadí, které jim za 
nepatrnou (symbolickou) částku půjčoval. 
Kupř. za zapůjčení lučních bran se platilo 
2 Kč/den přesto, že jejich pořizovací cena 
činila 990 Kč (z toho činila subvence 
495 Kč). Pokud někdo zapůjčil nářadí 
nečlenovi spolku, platil „uskladňovatel“ 
nářadí pokutu 50 Kč za každý prokázaný 
den. Dle dochovaných dokladů si již 
v roce 1926 pořídil luční skarifikátor 
MATOUCH I za částku 2 700 Kč. I 
u tohoto nákupu byla opět polovina 
uhrazena subvencí od zemědělské 

Skupina historického šermu 
PÁNI Z BLUDOVA a Vlčí důl Bludov

Vás zvou na

KÁCENÍ MÁJE
aneb

nelítostná řež
Sobota 27. května  2006 

od 15.00 hodin
v areálu Vlčího dolu

Program:
o Vystoupení Pánů z Bludova 
 a Šermířského spolku 
 Šumperk
o Ražba mincí
o Středověké vojenské ležení
o Občerstvení

- vstupné dobrovolné -

COUNTRY VEČER
SE SKUPINOU F.O.K.

Družstevní restaurace Bludov
Vás srdečně zve na

DNE 7. května (neděle) V 19:00 hodin

Po celý večer nabízíme mnoho dobrot z domácí 
kuchyně (například pečené sele a jiné pochutiny).

VSTUP ZDARMA

Každé 4. pivo
ZDARMA.

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
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Pohled z Brusné na tzv. Učitelův vrch – všimněme si spousty 
ovocných alejí, dnes již vesměs zaniklých

rady v Olomouci. (Skarifikace = 
rozřezávání lučního porostu, aby se půda 
provzdušnila). Skarifikátor však byl o 
několik roků později se ztrátou prodán 
proto, že se neosvědčil. Bludovští členové 
opatrovali (měli v uskladnění) skarifikátor, 
troje luční brány, triér s výměnným 
válcem. V Dolních Studénkách – dvoje 
luční brány. V Bohutíně, Bohdíkově, 
Janoušově a Chromči po jedněch lučních 
bránách, v Hosticích plečku na ohnici. 
 Kromě delegáta do zemědělské 
rady v Brně vysílal od r. 1922 spolek 
svého zástupce do zemědělské komory 
v Olomouci. Od roku 1926 zástupce dva. 
V roce 1926 to byli Petr Plod a František 
Pospíšil, od r. 1929 Antonín Osladil a 
Josef Jáně ml. – syn bývalého předsedy. 
O tom, že zemědělská komora byla 
vlivná organizace, svědčí kromě jiného 
i to, že spolek dbal jejich pokynů a rad. 
Jako příklad může sloužit jmenování 14 
agronomů pro zemi Moravsko-Slezskou, 
kteří řídili pokusnictví a poradenství. 
Tuto výzvu vzal spolek na vědomí a 
navázal úzké styky s hospodářskou 
školou v Zábřehu a lidovou hospodářskou 
školou v Bludově vedenou učitelem 
Václavem Blažkem. Nejen jmenované 
školy ale i členové spolku se zapojili do 
pokusů organizovaných a honorovaných 
zemědělskou komorou. Možná proto 
bezpříkladně poslouchali. Kupř. jeden 
z pokusů hubení mechu skalicí zelenou 
prováděli Jan Večer a Jan Blažek 
z Chromče, Antonín Ptáček z Bohutína, 
Josef Kamler a Vojtěch Kašpar 
z Hrabenova, Jan Tempír z Olšan a 
Ladislav Janků z Janoušova. Bludovská 
lidová hospodářská škola zjistila, že 
nejlepší odrůdou krmné řepy pro pěstování 
v Bludově a okolí je EKENOFORFKA a 
STRINA BARES.
 Spolek byl iniciátorem zřízení 
svépomocné pojišťovny pro české obce 
okresu Šumperk, která byla zřízena v r. 
1929. V roce 1931 se podařilo členům 
spolku prostřednictvím zemědělské rady 
v Brně snížení vyměřovacího základu 
pro daň důchodovou v šumperském 
regionu. Neúspěšně skončilo jednání o 
vytvoření orgánu (družstva, spolku či 
přímo zpracovatelského podniku), který 
by organizoval (případně sám prováděl) 
zpeněžování dobytka a maso zpracovával 
do konzerv.
 Kromě zřízení mlékárny si 
Hospodářský spolek pro Bludov a okolí 
odhlasoval zřízení lihovaru v Bludově. 
V roce 1932 bylo získáno od zemědělské 
rady v Brně povolení k jeho vybudování. 
Roční výroba byla povolena ve výši 
2 000 hektolitrů absolutního alkoholu. 
21. ledna 1933 byl ustaven přípravný 
výbor. V čele výboru byli Petr Zatloukal 
za Bludov a Zdeněk Pospíšil z Chromče. 

Byly vypsány podíly ve výši 500 Kč 
– toto vše za jeden podíl. K 7. březnu 
upsalo 97 členů s výměrou 1344 ha 
zemědělské půdy 206 podílů. Záměr byl 
upsat 300 podílů. O spoluúčast na tomto 
podnikání (upsáním podílů) projevili 
zájem občané ze 14. vesnic. Dne 17. 
dubna 1933 nabízí obec Olšany na stavbu 
lihovaru za symbolickou cenu pozemek a 
finanční spoluúčast za to, že lihovar bude 
vybudován u nich. Koncem října jsou 
vyřízeny všechny náležitosti. Čeká se jen 
na uhrazení podílů a zápisného. Peníze se 
vybíraly prostřednictvím Živnostenské 
záložny v Rudě nad Moravou. K 18. 
listopadu 1933 je uhrazeno pouze 23 
podílů. Připomeňme si, že v té době 
vrcholila hospodářská krize. Dne 10. 
února 1935 valná hromada spolku 
rozhoduje, že vybudování lihovaru se 
„odsunuje“ na příznivější dobu.
 Po okupaci německou armádou a 
připojení naší obce k „Třetí říši“ byl i 
tento spolek zrušen. Žádné protokoly o 
jeho likvidaci se však nezachovaly. Po 
roce 1945 jeho činnost obnovena nebyla.
Po roce 1945
 Zkušenosti získané při přípravě 
záměru vybudovat lihovar v letech 1932 
– 1935 byly zúročeny po r. 1945. Podle 
dekretu prezidenta Edvarda Beneše 
z 21. 6. 1945 byl vyvlastněn celý 
Žerotínův velkostatek, ke kterému patřil 
i hospodářský lihovar vybudovaný v r. 
1835 Františkem Josefem ze Žerotína. 
Měl povoleno zpracovávat produkty 
sklizené na polích velkostatku. Přičiněním 
Petra Zatloukala a Zdeňka Pospíšila 
byl lihovar po konfiskaci združstevněn. 
Bylo založeno družstvo a proveden 
nábor členů. Za členy se přihlásilo 143 
zemědělců ze 13 k Bludovu přilehlých 
obcí šumperského a zábřežského okresu, 
kteří vlastnili 1 700 ha zemědělské půdy. 
Za finance získané z členských podílů 
byly nákladem 200 000 Kč přebudovány 
chlévy velkostatku na skladiště brambor, 

ze kterých se po zkvašení destilací 
získával líh. Vždy na podzim se skladiště 
naplnilo brambory dovezenými členy 
družstva. Ne všechny se však použily 
k výrobě lihu. Po dobu tří let – po které 
lihovar provozovalo družstvo – byla část 
brambor přenechávána Hospodářskému 
družstvu v Šumperku. Ještě v roce 1949 
byla zaručena plná úřední podpora 
k udržení řádného chodu lihovaru. V roce 
1948 po únorových událostech bylo 
dosavadní vedení družstva nahrazeno 
národní správou a v roce 1950 byl lihovar 
při centralizaci lihovarského průmyslu 
navržen ke zrušení. Někteří místní vlivní 
činitelé prý přitom pomáhali lihovaru 
do hrobu (doslovná citace z Pamětní 
knihy obce Bludova, sv. I., str. 276). 
Lihovarnické stroje (kotle, destilační 
kolony a chladiče) byly demontovány 
v roce 1951. Rozebraly si je okolní 
lihovary. Lihovar zpracovával denně 
12 q bramborů. Ze získaného lihu se 
připravovala tzv. „bílá“ kořalka velmi 
dobré pověsti, která úspěšně konkurovala 
prostějovské „režné“. Posledních dvacet 
roků byl vedoucím lihovaru Leopold 
Fritscher, který udržoval veškerá zařízení 
ve vzorném pořádku a po jeho likvidaci 
se se zařízením loučil s bolestí (opět 
citace ze str. 277).
Post scriptum:  Čím víc se z nejrůznějších 
pramenů dozvídám skutečnosti dávno 
zapomenuté, tím víc si uvědomuji, že 
skupině občanů, která od konce 19. 
století začala šířit socialistickou a později 
komunistickou ideologii, bylo dáno 
téměř sto roků – z toho 42 roků pod 
záštitou a ochranou všemocného státu 
– k vybudování beztřídní společnosti. 
Jejich představu o vybudování ráje na 
zemi, který nejdříve svým příznivcům 
a později celému národu slibovali, se 
uskutečnit nepodařilo – utopie totiž 
zůstane vždy jen utopií a nestane se 
realitou. Přitom disponovali všemi 
prostředky včetně hmotných statků, o 
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které nejdříve okradli (znárodněním, 
konfiskací, apod.) své oponenty, aby 
je později nesmyslnými direktivními 
zásahy mnohdy způsobenými i svou 
neschopností zcela zničili. Jako příklad 
mohou sloužit oba družstevní podniky, 
na které je vzpomenuto v tomto článku. 
Nemohu proto pochopit, kde bere skupina 
těchto neúspěšných, kdysi všemocných 
soudruhů a jejich následovníků odvahu 
ke slibům o pokračování experimentů, 
které se nepodařilo naplnit nikde na 
světě. Proto stále více zvažuji, zda nemají 
pravdu ti, kdo říkají, že komunismus (a 
jeho jemnější varianta socialismus) není 
společenské zřízení, ale infekční nemoc, 

a že bychom měli s příznivci těchto 
ideologií zacházet jako s občany velmi 
vážně nemocnými včetně ohleduplného 
dodržení všech nařízení a předpisů, které 
pro infekčně nemocné pacienty platí.

Stanislav Balík st., leden 2006

Prameny a literatura:
Janíčková, P. (2002): Spolky a spolkový 
život v Bludově do r. 1918, diplomová 
práce Kniha protokolů ze zasedání 
výboru a valných hromad Hosp. spolků 
1911 – 1937. SOA Špk
Moravský Sever, roč. 1. - 37. SOA Špk.
Spurný, F. a kol. (1979): Bludov dříve 
a nyní, Bludov.

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

Zlatý erb soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

 Na konci března 2006 zaznamenala obec Bludov velkého 
úspěchu. Vyhrála krajské kolo soutěže Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky v kategorii obcí.
 První ročník soutěže se uskutečnil v roce 1999, letos tedy 
proběhl již osmý ročník. Soutěž je organizována dvoustupňově, 
v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Krajská 
kola vyhlašují kraje. V krajských kolech bylo celkově hodnoceno 
přes 484 webových stránek měst, obcí a elektronických služeb. 
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb 
poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s 
využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět 
tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích 
České republiky. Webové stránky soutěže jsou na adrese: 
http://zlatyerb.obce.cz.
 „Naše“ krajské kolo se uskutečnilo 27. března 2006 
v Olomouci. V kategorii obcí (města se hodnotila zvlášť) se 
na prvním místě umístil Bludov (http://www.bludov.cz), na 
druhém Libina (http://www.libina.cz) a na třetím Lipová-Lázně 
(http://www.lipova-lazne.cz).
 Jako vítěz krajského kola jsme postoupili do celostátního. 
Jeho výsledky byly slavnostně vyhlášeny 3. dubna 2006 
v Hradci Králové. V celostátní konkurenci jsme se umístili na 
devátém místě.

 Za naši obec se předávání cen zúčastnili starosta Ing. 
Pavel Ston a tvůrce a hlavní správce stránek Jaroslav Šimek. 
Symbolizovali tak dvě složky, které mají na úspěchu hlavní 
podíl. Jednak obec – za to, že již před mnoha lety podpořila 
snahu mladého studenta a stále vytváří podmínky pro fungování 
a vylepšování stránek. Jednak a hlavně Jaroslav Šimek, který 
se stránkám věnuje skutečně velmi pečlivě, neustále se je snaží 
vylepšovat, inovovat a posouvat dál. Patří mu velký dík za 
odvedenou práci, která v dnešní době informačních technologií 
výrazně napomáhá při propagaci naší obce.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Vítězství Bludova v krajském kole soutěže 
internetových stránek!

ráda bych se podělila s Vámi a možná i se čtenáři 
Bludovanu o svůj velikonoční zážitek. Milé dámy, 
babičky, maminky i tety !!!!! Po letošních Velikonocích se Vám 
otvírá nová možnost zapojení do velikonočních zvyků!!!!
 Původně jsem si od dětství myslela, že „klapání“ je jen 
záležitostí kluků. Mně jako holce se to vždy zdálo nespravedlivé, 
ale tak nějak jsem se s tím smířila a brala jsem to jako fakt.
 Letošní „klapání „bylo tak nějak jiné. V jedné 
nejmenované části Bludova byl některými ženami 
zaveden zvyk úplně nový!!!!!! A ptáte se jaký????
 Nejmenovaná maminka (babička, tetička) se sama zvolila 
do čela klapajících chlapců!!! Dělala jim doprovod 

a v den vyklapávání peněz se stala tím nejdůležitějším
člověkem. Prostě chlapci museli všechny peníze odevzdat
této paní, dokonce je donutila obrátit kapsy!!!!! A v konečné
fázi peníze sama  rozdělila!!!!
 Jak se asi tito chlapci cítili, když museli obracet kapsy 
a vyslechnout si, že kradou a že jim jistě nějaké ty penízky 
zůstaly!!!!
 Takže milé dámy, příští rok by se nás mohlo zúčastnit více 
a konečně si užít!!!!!
 A vlastně mě se to už tak nějak netýká!!Nejsem občankou 
této vesnice, i když jsem zde prožila část svého života a stále 
se sem k rodičům vracím.   S pozdravem Mazurová

Milá redakční rado,

Předání cen se zúčastnili: starosta Ing. Pavel Ston, webmaster 
Jaroslav Šimek. Ceny předávali: náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje Ing. Pavel Sekanina a ředitel Krajského úřadu Olomouckého 
kraje Ing. Libor Kolář.

VÁŽENÍ RODIČE,
od 22. 5. 2006 z důvodu 

mé hospitalisace a plánované operace 
budu delší dobu nepřítomna. 

Sestra M. Hudosová bude přítomna 
v běžných ordinačních hodinách. 

V určené dny a hodiny bude zastupovat 
kolegyně MUDr. Musílková 

a MUDr. Nohelová. 
Prosím vás o trpělivost a shovívavost 

v této pro mě nelehké situaci. 

Děkuji za pochopení 
MUDr. Hana Všetečková
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Z činnosti ZŠ
Příjemné chvilky v hodině pracovních činností v první třídě 
strávili žáci deváté třídy v rámci těsnější spolupráce prvního 
a druhého stupně ZŠ a výchově k rodičovství. Ve třídě po celou 
dobu panovala překvapivě velmi příjemná atmosféra.
Prvňáčci potom oplatili návštěvu svým starším spolužákům 
v hodině informatiky, kdy si společně  „zabrouzdali“ na 
počítačích. 
  Mgr. Soňa Likavcová a Mgr. Irena Dokoupilová

Recitační soutěž na 1.stupni

Každý rok v březnu - měsíci knihy – pořádáme recitační soutěž. 
Děti vybírají s maminkami tu nejkrásnější básničku, aby se 
mohly předvést před dětským publikem a porotou. Porota má 
potom velmi těžký úkol – vybrat ty nejlepší a ocenit je drobnou 
sladkostí.

Mgr. Jarmila Březinová

Dne 4.dubna 2006 se v Šumperku uskutečnilo krajské 
kolo ZŠ ve stolním tenisu, kde soutěžilo všech 5 okresů 
Olomouckého kraje. Okres Prostějov reprezentovala ZŠ Určice, 
okres Olomouc ZŠ Velký Týnec, Jesenicko zastupovala ZŠ 
Průchodní Jeseník, Přerov ZŠ U tenisu, známá sportovní škola 
a okres Šumperk jako pořádající mohl postavit dvě družstva. 
A tak okres zastupovala ZŠ Bludov  I a II jako dvě nejlepší 
v okresním kole.
 Naše družstvo (starší a mladší) v kategorii dívek 
nakonec s přehledem nad všemi vyhrálo. Vítězkami a krajskými 
přebornicemi se staly Markéta Balharová a Tereza Brokešová, 
které těsně porazily dvojici mladších sester Veroniku 
Balharovou a Michaelu Brokešovou. Všem čtyřem moc 
blahopřejeme k úspěchu.  Mgr. Jindřich Blaťák

Škola a sport
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 Autor článku Svět naruby z minulého čísla Bludovanu se 
vyjadřuje k tomuto tématu a klade otázky, na které bych rád 
v následujících větách odpověděl.
 Se zmíněnými skutečnostmi článku Svět naruby souhlasím 
a to především s pasáží o tom, že naše obec mnoho let mj. 
podporuje i koncerty vážné hudby a to umělců opravdu zvučných 
jmen. Dle možností také tyto koncerty navštěvuji snad již 15 let 
a mohu toto potvrdit.
 Co je tedy příčinou uzavření sálu?
Předně je třeba zmínit, že koncerty probíhaly bez jakýchkoli 
problémů až do podzimu 2003. V předchozích měsících se však 
objevily ve štukovém stropu nové trhliny, plíseň a odpadlé části 
štuků. Proto jsme jako obec spolu se spoluvlastníkem objednali 
odborný průzkum klenutí fabionu koncertního sálu současně 
s posouzením dřevěných konstrukcí nad jižním křídlem a to dle 
ČSN 49 0615 a ČSN 49 0600-1. Příslušné podrobné technické 
zprávy (viz. níže), jsou k dispozici na OÚ a všichni zastupitelé 
byli s těmito materiály seznámeni proti podpisu. Vyplývá z nich 
vážné poškození dřevěných konstrukcí biotickými škůdci 
– červotoči a před lety neodborně provedenou opravou střechy, 
kdy některé nové konstrukční prvky střechy byly uloženy na 
silné vrstvě suti a k výztuhám nad stropem sálu byla použita 
neodkorněná tyčovina.
 Trámovkou narušená zhlaví vnějších trámů, které jsou 
důležitým konstrukčním prvkem nosné konstrukce stropu sálu je 
další vážnou závadou. Ta způsobila velkou prasklinu na stropě 
směrem k parku (viz. foto – rozkrytá část stropu) a odpadnutí 
části štukové omítky. Na základě těchto skutečností a dle zákona
22/1977 Sb. a navazujících předpisů došlo k dočasnému 
uzavření sálu a okamžitě byl objednán úklid sutin a holubího 
trusu, sanace, oprava a výměna havarijních prvků ošetřených 
předem insekticidy. Tyto práce jsou nyní ukončeny a je 
objednáno statické posouzení této části objektu zámku. 
Pokud bude zpráva pozitivní, bude možné dokončit opravy 
opadaných a popraskaných štukových omítek stropu. Poté se 
již dočkáme opětovného zpřístupnění koncertního sálu. Po 
dobu uzavření sálu má Ing. Mornstein-Zierotin se souhlasem 
obce v koncertním sále uskladněn část žerotínského inventáře. 
 Dokud je obec Bludov spoluvlastníkem objektu zámku, musí
se podílet poměrnou částkou s druhým spoluvlastníkem a část
dokládá stát z dotací. Po rozdělení majetku (viz. článek v minulém
 čísle) bude již tyto náklady nést majitel, který však nadále může 
žádat o dotace z příslušných titulů. Koncertní sál bude přístupný 
veřejnosti ke koncertům na základě nájemní smlouvy, která se 

Koncertní sál bludovského zámku – důvody dočasného uzavření.

nyní zpracovává a bude platná po dokončení dělení majetku.
Koncerty budou do doby znovuotevření koncertního sálu i 
nadále probíhat v obřadním sále, který je pro komorní koncerty 
rovnocenným prostorem koncertnímu sálu. Alternativně 
k větším koncertům již dva roky slouží i zámecká oranžerie, 
kde je však nutné před koncertem provést určité malé úpravy. 
Ke koncertům z oblasti folkové či country hudby se využívá 
velký sál či kinosál kulturního domu. Především kinosál 
není zrovna důstojným místem ke koncertům a zde s kritikou 
Ing. Klimeše naprosto souhlasím. Máme v plánu kinosál 
rekonstruovat a máme již vizi, jak by měly vypadat stěny 
kinosálu, tzn. určité multifunkční prvky sloužící k výstavám 
a expozicím tak, aby na nás ze zdí nečněly skoby a hřeby. 
Werzalitový strop musí být nahrazen jako první a to především 
z akustických důvodů. Všechno chce svůj čas, ale v tomto 
případě si myslím, že se nám podaří přesvědčit zastupitele, 
aby se tato oprava dostala do příštího rozpočtu obce. 

Technické zprávy dostupné na OÚ:
1.  Zpráva z průzkumu přístupných částí. Ing. Stanislav Mrňka, 
 leden 2000
2.  Průzkum objektu- restaurátorská  zpráva. Ak. mal. Jan Severa,
  p. Oldřich Vykydal, autorizovaná osoba, listopad 2003
3. Mykologický průzkum krovu objektu. Ing.arch. T. Tzoumasová,
 únor 2004
4.  Stav objektu, sanační opatření, podmínky aplikace.
 p.Oldřich Vykydal, březen 2004
5. Znalecký posudek 3253-5/2004. Ing. Ruprecht, duben 2004
6.  Protokol o zkoušce č. N 01/05/04 – biologický rozbor, 
 určení biotických škůdců dřeva. Ing. Roman Kraus, 
 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, únor 2005 
  Ing. Jaroslav Balhar, místostarosta obce

 Na podzim 1997 mě bývalý starosta JUDr. Sedláček, jemuž 
patří dík, přesvědčil, abych založil sad na Brusné. Do tohoto 
sadu jsem si po roce přesunul ve vozech svá včelstva, která 
jsou nedílnou součástí přírody. 
 Morálně se cítím povinen v rámci svých možností přírodě 
pomoci, když to potřebuje. Pomoc mi nikdo nenařídil, proto 
mě ani nenapadlo žádat o nějakou odměnu či podporu. Ptáky 
krmím zakoupenými kusy loje, slunečnicemi a pšenicí, srnčí a 
zajíce slisovanými balíky sena, které suším na zahradě. Doma 
v budkách krmím sýkorky a další ptactvo roztlučenými ořechy. 

Krmím vlastně i datly, straky a sojáky, kteří mi i celé kusy loje 
kradou.
 Odměnou za jejich krmení mi je nádherný pohled z okna 
doma a vsedě z okna včelínu pohledem na srnčí a zajíce. Byl 
bych rád, kdyby mě několik občanů bez nároku na honorář 
nebo publikaci jen tak z lásky k přírodě následovalo. Jsem 60 
let skaut, pomáhat přírodě je naší povinností, a to nejen v době 
největší nouze – dlouhé a mrazivé zimy.

František Kašpar
včelař

Reakce na článek Fr. Pavlů v Bludovanu z února 2006
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 Charita Zábřeh zareagovala na výzvu Diecézní Charity 
České Budějovice a vyslala v pátek 7. 4. 2006 jedenáctičlennou 
skupinu dobrovolníků do Veselí nad Lužnicí. Skupinu tvořili 
skauti a skautky ze středisek Skalička Zábřeh a Bukůvka 
Postřelmov a také členové tábornického oddílu Delaware 
z Bludova. 
 Dobrovolníci pomáhali ve městě s odstraňováním  následků 
povodní. Naplnili nespočet kontejnerů, pomáhali s úklidem 
domácností, čerpali vodu ze sklepů, vynášeli zničený  nábytek 
a odklízeli hromady odpadů, které po sobě nechala voda. 
Jedinou odměnou jim může být dobrý pocit, že pomohli 
někomu  v nesnadné situaci. 
 Skupina se vrátila v úterý 11. 4. 2006 večer;  za sebou 
nechala spoustu práce v podobě uklizených ulic ve Veselí. 
Činnost Charity zde však nekončí. Druhá etapa úklidových 
prací nastane, až klesne hladina spodní vody. Teprve pak budou 
moci lidé vyklidit sklepy, ve kterých stále stojí voda. Situace 
ve Veselí je monitorována Diecézní Charitou České Budějovice 
a jsou vytipováni nejhůř postižení lidé, kterým bude poskytnuta 
finanční pomoc. 
 Sdružení ČKCH má pro pomoc po letošní velké vodě 

Technik Charity Zábřeh a koordinátor dobrovolníků ve Veselí 
nad Lužnicí.

Dobrovolníci Charity Zábřeh pomáhali ve Veselí nad Lužnicí

Více na:  www.zabreh.caritas.cz

zřízeno sbírkové konto 369-369369369/0800 v.s.: 906, na které 
je možno věnovat libovolnou částku, která bude využita pro 
zmírnění následků povodně. 

Michal Uhrák

-placená inzerce-

 Naše mateřská škola ve výchovně vzdělávacím 
programu je zaměřena k poznávání přírody a její ochraně. 
Letos jsme nově pozvali mezi nás dva mladé myslivce a 
povedlo se. Byli dokonale připraveni. V zeleném, klobouky, 
flinty, vycpaniny, trofeje, obrázky zvířat. A děti poznávaly. 
Dařilo se. Jenom ten bažant jim připomínal papouška. 
Myslivci uvedli vše na pravou míru a krásně povídali o 
lese o ochraně a pomoci zvířátkům v letošní dlouhé zimě. 
A největší zážitky?
 Pohled kluka přes puškohled, unést trofej statného 
jelena, pohlazení medvědí kožešiny, vyfocení v mysliveckém  
klobouku. 
 Děti z ekologického kroužku  “Brouci” nechtěly zůstat 
pozadu. Pochlubily se, jak chodily krmit ptáky do lesoparku a 
dělaly v zimě zvířátkům na polích “dorty” ze samých dobrot.
Výsledek z návštěvy?
 Les dětských rukou “Taky chci být myslivec!” A závěrem? 
Jirko a Marku Nimrichtrovi, lovu zdar, díky a přijďte zas mezi 
nás.   Mateřská škola Bludov.

Měli jsme návštěvu v zeleném, aneb 
máme rádi zvířata a teď už je i známe.
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 7. ročník přehlídky harmonikářů Ády Rulíška v Bludově se 
konal 25. března. Zůčastnilo se  ho rekordních 24 harmonikářů 
a heligonkářů z Olomouckého kraje, Valašska, Bruntálska 
a východních Čech. Také rekordní byl počet posluchačů.  
Neobvyklý byl také zájem médií - reportáž na  vlnách Čes. 
rozhlasu Olomouc a týdeníku Moravský sever o průběhu a 
výsledcích samotné soutěže harmonikářů.
 Pořadatele potěšila velká účast bludovských “domácích”
posluchačů. Neopakovatelnou atmosférou, jak bylo v dopisech 
zúčastněných harmonikářů, tak začala  letošní přehlídka. Již při 
zaznění prvních tónů společné skladby harmonikářů celý sál 
zněl “Ta naše písnička česká. Všechna vystoupení a skladby 
harmonikářů byly doprovázeny zpěvem - sborem posluchačů, 
diváků. Opravdu nádherný, nevídaný hudební zážitek.
 V soutěži o zlaté, stříbrné a bronzové pásmo se podělili o 
umístění harmonikáři ve stáří od 8 do 78 roků. Výkony nadchly, s 
velkým rytmickým aplausem si vítězství zasloužili pan Závodný 
Karel z Nákla a paní Bíllová Jarmila ze Vsetína. Ve zlatém 
pásmu se umístil také pan Kubíček Karel z Bludova. Všichni 
aktéři - harmonikáři si zasloužili uznání. Již druhý ročník má 
vyrovnanou kvalitní uměleckou úroveň a všechny ročníky velký 
ohlas u posluchačů.
 Krásné hudební odpoledne bylo zpestřeno tanečními vstupy 
skupiny Junior Dance klub z KD Zábřeh. Program pokračoval 
v hudební režii DH Bludověnky hrála k poslechu a tanci. 
Harmonikáři s částí posluchačů a tanečníky za doprovodu 
ozembouchů a dobrého vínka pokračovali v zábavě v kinosále 
dlouho, dlouho do noci.
 Pěkný, pestrý kulturní pořad, aktivní účast všech návštěvníků
jako porota, posluchači, pěvecký sbor, tanečníci. To byl obraz 
sedmihodinové aktivity všech zúčastněných při dobrém 
občerstvení vepřovou zabíjačkou, výborným vínečkem a 
pivečkem. 
 Závěrem chci poděkovat všem sponzorům, pořadatelům, 
děvčatům v kuchyni, na place, při prodeji občerstvení, u 
vstupenek a v šatně za výbornou spolupráci. Velká návštěvnost 
jak posluchačů, tak harmonikářů zavazuje pořadatele DH 
Bludověnka s chutí uskutečnit další ročníky setkání harmonikářů 
se svými posluchači.

Ved. dech. hudby Bludověnky
Vladimír Žváček.

Dechová hudba Bludověnka Holba Band
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 Nosnice bývají z velkochovů 
vyřazovány ve stáří cca jednoho roku, 
přičemž obvykle i v tomto věku je jejich 
snáška vyšší jak 50%. Jsou prodávány 
i drobnochovatelům za výhodnou cenu 
a pokud jsou u nich nosnice správně 
krmeny, lze podle okolností buď velmi 
brzy nebo až za  3-4 týdny dosahovat 
snášku 80% i více…. 
Výhody; 
 Nízké pořizovací náklady, nejsou 
náklady na „dokrmení“ tak, jak tomu 
je u „kuřic“, stále ještě příznivá snáška 
(minimálně ještě jeden rok), finančně 
výhodné i  k  využití  na „maso“, nižší 
náchylnost k onemocnění a nakonec 
i nízká finanční ztráta pokud 
nosnice uhyne apod…
 Při zabezpečení alespoň vyhovujícího 
ustájení je však nejdůležitější správná 
výživa nosnic.
Doporučení pro „drobnochovatele“;
1. Aby se co nejlépe zvládnul přechod 
 z „velkochovu“ (tam jsou nosnice 
 v klecích - při umělém osvětlení)  na  
 „domácí venkovní podmínky“, je 
 vhodné na několik dní umístit 
 nosnice do nějaké uzavřené místnosti, 
 do které se (oknem…) dostává denní 
 světlo 
 -  v tomto „přechodném období“ 
  používat jen „kompletní krmnou
   směs“ (KKS) pro nosnice a pitnou 
  vodu
 - tuto KKS je možné používat i během 
  dalšího chovu nosnic a jako 
  doplněk předkládat „nařezanou“

  mladou zelenou píci (nejlepší jsou 
  kopřivy, případně vojtěška, jetel…). 
  Proč zpočátku „mladé a nařezané 
  zelené“?  Protože nosnice nejsou 
  zvyklé na vyšší příjem vlákniny…
2. Pokud se KKS při dalším chovu nosnic 
 nepoužívá; je nutné  připravovat „vlastní 
 krmnou směs“ (VKS) s následujícím 
 složením (příprava 10 kg krmné směsi);
 Pšenice- 7,5 kg (75%); sojový 
 extrahovaný šrot – 1,5 kg (15%); krmný 
 vápenec- 0,6 kg (6%); rostlinný olej- 0,4 
 kg (4%). Přidá se 30 až 50 gramů (0,3% 
 až 0,5%)  kuchyňské soli (vrchovatá 
 polévková lžíce „sypké a suché“ soli 
 = cca 30 gramů) a vše se důkladně 
 promíchá.
3. Pokud je snáška nižší jak cca 50 %
 (denně méně jak 5 vajec od 10 nosnic), 
 tak se vyřadí  „olej“ (nosnice by 
 „sádelnatěly“), rovněž i „sojový 
 extr. šrot“ a  krmný vápenec se sníží na 
 polovinu (vše se nahradí pšenicí „do 
 100%“) . Pokud naopak je snáška vyšší 
 jak  80%, tak se obsah oleje zvýší na 5% 
 a obsah krmného  vápence ve VKS na 8%. 
4. Pokud není k dispozici „sojový
 extrahovaný šrot“, tak se nahradí 
 „sojovou moukou“. Pokud ani ta není 
 k dispozici, tak se „sója“ zcela vyřadí. 
 Potom však mají nosnice málo bílkovin 
 a nelze očekávat „vyšší a trvalejší snášku“
  (nosnice hubnou). 
5. Největší chybou však je, když se při „vyšší
  snášce“ - po nákupu jednoročních nosnic 
 a používání VKS - nepoužívá krmný 
 vápenec („pícní vápno“). Potom je 

Další využití  z „velkochovu vyřazených“ nosnic
 „slabá skořápka“ a nosnice si navyknou 
 vejce „rozklovávat“, přičemž si na tento 
 „zlozvyk“ špatně odvykají… Podobně, 
 zejména při „přidávání zeleného krmení“ 
 je chybou, když se nepodává uváděných  
 cca 50 gramů kuchyňské soli na 10 kg 
 VKS. 
6. Z uváděného vyplývá, že pokud má 
 být řádně připravená VKS - je nutné, 
 aby pšenice byla používána 
 „šrotovaná“.  Pšenice je nejvhodnější 
 ze všech zrnin (kukuřice, ječmen, 
 žito, oves…), protože z nich obsahuje 
 nejvíce bílkovin a nemá z hlediska 
 krmení drůbeže žádné „nežádoucí 
 dietní vlastnosti“.  
7. V komerčně vyráběných KKS pro
  nosnice se v celém světě používá 
 i kukuřice, která na rozdíl od pšenice 
 (2-3%) obsahuje asi 4-5% tuku; 
 avšak nejméně bílkovin ze všech zrnin. 
 U drobnochovatelů však bývá obtížnější 
 mít k dispozici „bílkovinnou sóju“, 
 problémem  nebývá  zajistit „poměrně 
 levný“ rostlinný olej (řepkový…). 
   Přídavek  zeleného krmení (v zimě 
 kvalitní „šrotované“ seno - kopřivy, 
 vojtěška, jetel) je důležitý z hlediska 
 přísunu „přirozených karotenoidů“, 
 což je možné zajišťovat pouze u nosnic 
 chovaných v „drobnochovech“. Tyto 
 potom jako důležitý „biofaktor“ obsažený
 ve vaječném žloutku - mají značný 
 význam z hlediska prevence 
 nádorovitého  bujení  u  lidí….    
             

MVDr.Josef Hlásný,CSc.

1. Jak na počítač 
2. Texty v počítači

 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 koncem května 2006 /1 – 2 dny – termíny budou 
upřesněny/
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. 583 238 177) do 15. 5. 2006. Podmínkou 
uskutečnění kurzu v Bludově je dostatečný počet zájemců.

Národní program počítačové gramotnosti v Bludově
3. Internet a e-mail
4. Portál veřejné správy
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 Nápad na zorganizování této akce nás napadl na jedné 
z oddílových rad. Rozebírali jsme totiž naše zážitky z hodin 
angličtiny. Když jsme zjistili, že po mnoha letech výuky na 
základní škole skoro nic neumíme, dohodli jsme se uspořádat 
anglický víkend. Naším učitelem byl náš oddílový vůdce, který 
učí anglický jazyk a který se zařekl, že jakmile vstoupí do chaty, 
tak už nepromluví slovo česky (a tak se také stalo).
 Domluvili jsme se, že si půjčíme mysliveckou chatu pod 
Hájem. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První se sešla v pátek 
24. března okolo páté hodiny u kostela. Druhá vyrazila o půl 
deváté večer, protože v klubovně probíhala stavba letadel 
a kutílna. 
 První skupina došla na chatu po šesté hodině. Když zjistila, že 
tam není vůbec žádné dřevo, byla velice smutná. Naštěstí jsme si 
po cestě všimli, že nedaleko chaty byla mýtina plná smrkových 
větví z těžby dřeva. Vzali jsme si jedinou pilu a sekyru z chaty 
a šli jsme zajistit nějaký otop. Celou dobu jsme spolu mluvili 
jen anglicky. Po příchodu druhé skupiny už bylo v chatě teplo. 
Večer jsme začali hrát 
mazanou hru – samozřejmě 
v anglické verzi – která se 
jmenuje Settlers – Osadníci 
(hrajete za osadníky, kteří 
staví vesnice a města).
 Druhý den ráno jsme 
posnídali a donesli další 
dřevo. Celé dopoledne jsme 
dělali dřevo do zásoby a 
skákali z kopce do sněhu. 
Po obědě za námi přišla 
ses. Indi a následoval 
další anglický program br. 
Australana. Snažili jsme 
se reagovat na zákeřné 
anglické podněty, které 
se na nás sypaly ze všech 
stran. Šlo nám to celkem 
dobře. Zahráli jsme si 
např.: hádání slov, Balůovu 
školu nebo vyhledávání 
v anglické literatuře. Pak 
jsme si dali chvíli pauzu a 
hned po ní následovala sytá 
večeře. V závěru dne jsme si 
udělali oddílovou radu na 
měsíc duben a znovu zahráli 
Osadníky.
 Poslední den v neděli 
jsme vstali brzy ráno, 
nasnídali se, sbalili se, 
zametli a vytřeli podlahu (na 
rozdíl od jiných) a vyrazili 
domů. Tento víkend nám dal 
v naší angličtině mnohem 
víc, než mnoho a mnoho 
hodin strávených ve škole. 
Není nad dobrý skautský 
oddíl – co všechno se v něm 
člověk naučí, v čem všem se 
zdokonalí...

Skautský „English weekend“

Za 2. skautský oddíl Bludovit
br. Petr Juránek -  Peťulka
br. Jakub Straka – Špalek    

-placená inzerce-
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Nemocniční 734/13
787 01  Šumperk
tel:    583 710 111   fax:   583 710 190
bezplatná linka: 800 185 247
e-mail: info@dols. cz

Výroba a montáž plastových oken a dveří
z pětikomorových profilů od výrobce VEKA z Německa opatřené 
celoobvodovým  kováním  od  výrobce   WINKHAUS  z  Německa

V základní ceně:
 - mikroventilace
 - izolační dvojsklo s Ug=1,1 W/m2K
 - pojistka proti sklopení v otevřené poloze
 - bezpečnostní uzávěr na spodní straně pod klikou

Při montáži nefakturujeme dopravu výrobku na stavbu.
doplňky k oknům: parapety vnitřní a vnější, žaluzie, látkové roletky, rolety ,sítě proti hmyzu

Hliníková okna, dveře, zimní zahrady, fasádní prvky 
Program pro komplexní výměnu oken v panelových domech a úpravy domovních vstupů.
Výroba poštovních schránek a jejich sestav.

-placená inzerce-

Farní knihovna nabízí
Zaradoval jsem se: Antonín Bradna * 26.11.1922 - +19.2.2006 
útržky ze života
Osamělá cesta Daga Hammarskjõlda: 
Lydia Stephanová, generální tajemník OSN
Rozum a cit: Jane Austenová

Nejtěžší stránky Bible: Zenon Ziólkowski

Ježíš - lékař těla i duše: Elias Vella

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

květen 2006

PRODEJE  v kulturním domě

Čtvrtek 4. 5. - obuv 
Úterý a Středa 9. a 10. 5. - levný textil,
Úterý 16. 5., Čtvrtek 18. 5., Pátek 19. 5.

SPORTOVNÍ OZVĚNY
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špičkový výrobce v oblasti 

ELEKTROTECHNIKY
výroba tantalových a niobových kondenzátorů

„Vhodnými zaměstnanci jsou pro nás pracovití lidé všech generací…..….od 
absolventů až po věk předdůchodový ,“  říká personální manažerka AVX

Závod AVX v Lanškrouně zvyšuje výrobu, a proto přijímá  
nové zaměstnance na pozice:

• OPERÁTOR v elektrotechnické výrobě
• OPERÁTORKA v elektrotechnické výrobě

Rozhodnete-li se u nás pracovat, nabízíme vám: 

Žamberk
Lukavice
Letohrad
Sobkovice
Mistrovice
Jablonné /Orl.
Bystřec
Výprachtice
Verměřovice
Dolní Čermná
Horní Čermná
H. Třešňovec
D. Třešňovec

Šumperk
Bludov 

Postřelmov 
Chromeč
Klášterec

Olšany
Bušín 

Písařov
Bukovice

Štíty
H. Heřmanice

Mezilesí
Albrechtice

Ústí nad Orlicí
Hylváty
Dlouhá Třebová
Česká Třebová
Třebovice
Ostrov
Rudoltice

Luková
Damníkov Opatov 
Hradec /Svit.
Svitavy

Sázava 
Lubník
Krasíkov
Třebářov 
Tatenice
Žichlínek
Rychnov na Mor. Mladějov 
na Mor.
Radišov
Staré Město 
Moravská Třebová
Boršov
Dlouhá Loučka 
Křenov 

Hoštejn
Kosov

Růžové údolí 
Zábřeh na Mor.

Doprava pro AVX
LANŠKROUN

•  Práci s moderní technologií v příjemném a velmi čistém prostředí.
•  Nástupní plat 56 Kč /hod. včetně nočního příplatku. 
 Po 3 měsíčním zapracování bude mzda přehodnocena.
•  Stabilizační příplatek už po roce zaměstnání. 
•  Možnost dopravy z Bludova ze zastávek: 
   Bludov zámek – Bludov škola – Bludov Nealko.
   Zaměstnanci přispívají na dopravu částkou 300 Kč 
 měsíčně.
•  Výuku angličtiny zdarma.
•  Výrazný finanční příspěvek na stravování. 
•  Možnost bezhotovostních nákupů v jídelně a    
   kantýně. Útrata nabíhá na účet zaměstnance a je    
    odečtena z měsíční mzdy.
•  Příspěvek 1100 Kč ročně k využití ve fitcentrech a    
   rehabilitačních zařízeních. 

Od našich zaměstnanců očekáváme:
• Vyučení, případně i vyšší vzdělání.
• Zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost.
• Ochotu pracovat v nepřetržitém provozu, pracovní doba 6 – 18 hod., 18 – 6 hod.
• Dobrý zdravotní stav.

Podrobnější informace získáte na čísle tel.

465 358 130 a 131
AVX Czech Republic s.r.o., Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun

-placená inzerce-
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Správné znění tajenky z Bludovanu 02/2006 zní:  1. buk lesní, 2. zámecká lípa
Vylosována byla P. Kotrlá, Lázeňská, Bludov, která získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. května 2006.


