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 Dne 12. června 2006 v 18.00-
21.15 proběhlo třiadvacáté zasedání 
zastupitelstva obce. Přesto, že v tutéž 
dobu hrála na fotbalovém mistrovství 
světa česká reprezentace vítězný 
zápas se Spojenými státy americkými, 
bylo přítomno všech 15 zastupitelů. 
Starosta obce Ing. Pavel Ston pověřil 
vyhotovením zápisu obecní matrikářku 
Ludmilu Petruželovou, ověřením zápisu 
pověřilo zastupitelstvo Ing. Karla Sourala 
a Ing. Františka Březinu. Navržený 
program schůze a ověřovatele schválilo 
zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy. 
Poté starosta seznámil zastupitelstvo 
se stavem, v němž se nalézají zadané 
úkoly radě – na všech třech (vyhláška 
o reklamních plochách v obci, nová 
smlouva se ZOD ohledně jedné parcely, 
katastrální hranice mezi Bludovem a 
Chromčí), které jsou v platnosti, se nadále 
pracuje.

Zpráva o činnosti rady obce 
a o hospodaření obce k 31.5.2006
 Zprávu o činnosti rady za uplynulý 
čtvrtrok přednesl místostarosta Ing. 
Jaroslav Balhar. Sdělil, že rada obce se 
od březnového jednání zastupitelstva 
sešla na 2 řádných zasedáních. Jednala 
o konkrétní podobě rozdělení majetku 
s rodinou Ing. Karla Mornstein-Zierotina. 
Na jednání rady se dostavila Magdaléna 
Mornstein-Ziertinová, která předložila 
protinávrhy. Rada za její přítomnosti 
projednala protinávrhy k nájemním 
smlouvám na pronájem obřadní síně a 
koncertního sálu, dva návrhy na užívání 
parku (nájemní smlouvu na dobu 10 let 
a dohodu o volně přístupném parku na 
dobu 30 let). Rada nechala ve spolupráci 
s advokátní kanceláří vypracovat 
návrhy těchto smluv a k protinávrhům 

druhého spoluvlastníka nezaujala žádné 
stanovisko. Starosta svolá pracovní 
zasedání zastupitelstva obce ještě 
v červnu k projednání protinávrhů.
 Rada projednala požadavek 
nájemníků „starých bytů“ Olšanských 
bytovek na výměnu oken.  Rada
nechala zpracovat 4-6 nabídek na 
dodávku a výměnu oken (dřevo/plast) vč. 
vyčíslení nákladů. Dle nákladů se potom 
rozhodne, kdy a kolik oken se vymění a 
v kterém roce. Dále bylo také rozhodnuto 
o tom, že budou osloveny min. 4 firmy 
k dodání cenových nabídek na zateplení 
štítů (východních) těchto domů. Rada 
se dále zabývala změnou vytápění 
v hasičském domě, kde jsou kromě 
jedněch všechna elektrická akumulační 
kamna nefunkční. Z důvodu havarijního 
stavu ústředního topení vč. plynových 
kotlů v Penzionu a povinnosti rozúčtování 
nákladů na jednotlivé odběratele byla 
zpracována projektová dokumentace 
vč. položkového rozpočtu. Rada 
z důvodů vysokých nákladů doporučuje 
nechat zpracovat variantní návrhy.
 Rada se dále zabývala výběrem 
dodavatele na měření spotřebovaného 
tepla na patách domů č. 525 a 690. 
Jedná se o výměnu průtokových měřičů 
za ultrazvukové z důvodů nesprávného 
odečítání při nižších odběrech a povinnou 
výměnou při cejchování měřidla (á 4 
roky). Rada pověřila odbor výstavby 
a životního prostředí zkusit nabídnout 
zbývající 3 byty, které doposud patří obci, 
k odprodeji většinovému vlastníku tj. 
SBD Šumperk.
 Rada se rovněž zabývala 
vyhodnocením nákladů na zimní údržbu 
v lednu-dubnu 2006. V letošním roce 
stála tato údržba obec 495 972 Kč (ve 
srovnatelném období roku 2005 to bylo 

23. jednání Zastupitelstva obce Bludov
jen 316 846 Kč). Poměrně velký nárůst 
byl způsoben nebývale tuhou zimou.
 V následné diskusi Ing. Soural 
podpořil výměnu oken na Olšankách, 
neboť jsou dle něj v havarijním stavu. 
JUDr. Josef Sedláček navrhl, aby 
investice do výměny oken byly následně  
promítnuty do zvýšení nájmu. V diskusi 
se někteří postavili za to, že okna by měla 
být v dřevěném provedení, neboť okna na 
půdních nástavbách jsou též dřevěná.
 JUDr. Sedláček dále uvedl, že 
vzhledem k závažnosti akce „kanalizace 
a ČOV“ by rada měla akci intenzivně 
řešit a že by v zápisech z rady měly být 
informace o průběhu této akce. Na to 
starosta a místostarosta reagovali tím, že 
rada se průběžně seznamuje s průběhem, 
operativní věci řeší OÚ a starosta, veškeré 
informace jsou obsaženy v zápisech 
z tzv. kontrolních dnů. PhDr. Stanislav 
Balík, Ph.D. navrhl, aby tyto zápisy 
nebyly doručovány jen členům rady, ale 
všem zastupitelům. Starosta tento návrh 
akceptoval a uvedl dále, že na každém 
zasedání rady obce se bude projednávat 
aktuální stav kanalizace a ČOV.
 David Horáček se dotázal na přestavbu 
hřiště v hasičském areálu - s kým byla 
podepsána smlouva o technickém 
dozoru na této akci. Starosta odpověděl, 
že technický dozorem je pověřen Ing. 
Hampl, zaměstnanec firmy, která tuto 
akci projektovala, přičemž odměna bude 
činit cca 20 000 Kč. Zastupitelé ocenili 
malou výši této částky. Výběrové řízení 
na tuto akci stále probíhá, protože se 
jeden z neúspěšných uchazečů o zakázku 
odvolal.
 Dr. Balík se dotázal, zda rada počítá 
s tím, že by v nově budovaných bytech 
v MŠ byla vyčleněna určitá kapacita pro 
případný přesun nájemníků z Nové při 
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uvažované budoucí rekonstrukci jejich 
bytů. Starosta uvedl, že se o této možnosti 
uvažuje, byť zatím není jednotné 
stanovisko.
 Dr. Balík se dále dotázal, proč byla 
radou obce poskytnuta částka 15 000 
Kč pěveckému sboru Canzonetta na 
financování akce Bludovské hudební 
léto, když již byla tato akce podpořena 
z podpůrných programů na minulém 
zastupitelstvu. Starosta uvedl, že se 
jedná o větší akci s mezinárodní účastí, 
podpořenou z evropských fondů, kde 
byla nutná finanční spoluúčast obce v 
určité výši. Vysvětlil, že až po schválení 
podpůrných programů se objevila 
možnost zažádat o dotaci z EU, proto 
došlo k rozšíření projektu celé akce, a 
tedy navýšení rozpočtu. Zastupitelstvo 
poté jednohlasně zprávu o činnosti rady 
schválilo.
 Zprávu o hospodaření obce 
k 31.5.2006 přednesl starosta. Do tohoto 
data činily příjmy rozpočtu 36 295 738 
Kč, výdaje 36 089 342 Kč, konečný stav 
účtů na konci května činil 14 269 570 Kč. 
Na bludovský rozpočet neobvyklé částky 
jsou způsobené akcí kanalizace a ČOV. 
Zpráva byla jednomyslně schválena. 
Zastupitelstvo rovněž jednomyslně 
schválilo závěrečný účet obce vč. Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Bludov za rok 2005.

Majetkoprávní záležitosti

 Návrh na uzavření dohody mezi 
obcí Bludov a M. Vondráčkovou a M. 
Hruškovou o uznání jejich vlastnického 
práva
Marcela Vondráčková, která zastupuje i 
svoji sestru Marii Hruškovou, požádala 
o uzavření dohody o uznání vlastnického 
práva k vyřešení duplicitního zápisu 
vlastnictví, kdy obec figuruje jako jeden 
z duplicitních vlastníků. Duplicita obce je 
v pozemku 661/2 evidovaném v katastru 
nemovitostí o výměře 207 m2, který je 
veden i jako pozemek ve zjednodušené 
evidenci, jako pozemek 2496/101 a má 
výměru 82 m2 (jde o pozemek u domu 
čp. 105 v ulici Ztracená, kde bydleli 
Kozákovi). Dle sdělení katastrálního 
úřadu je pro napravení tohoto rozporného 
stavu a provedení zápisu do katastru 
nutno katastrálnímu úřadu předložit 
stejnopis notářského zápisu, dohodu o 
uznání práva, rozhodnutí soudu či soudní 
smír.
 JUDr. Sedláček uvedl, že tento bod 
je neprojednatelný, neboť nevíme, na 
základě čeho jsou v katastru vlastnická 
práva zapsána duplicitně – jak se 
stalo, že vlastníkem byli současně jak 
rodiče žadatelek, tak obec. Přítomná 

M. Vondráčková uvedla, že změny 
vlastnictví nebyly zapsány do katastru 
nemovitostí, uvedla také, že tento 
pozemek její rodina užívá a udržuje již 
několik desítek let. JUDr. Sedláček, uvedl 
že k rozhodnutí jsou potřeba nabývací 
listiny – do té doby nelze rozhodnout, 
protože je možné, že pozemek již 
skutečně vůbec obci nepatří či naopak. 
Zastupitelstvo proto pověřilo radu, 
aby předložila podklady o vlastnictví 
obce Bludov, paní Hruškové a paní 
Vondráčkové, na základě kterých by se 
prokázaly jejich majetkoprávní vztahy. 
Teprve poté se rozhodne buď o odprodeji 
nebo o uznání jejich vlastnického práva. 
Toto usnesení podpořilo 11 zastupitelů (4 
se zdrželi).

žádost o odprodej budovy (bývalé jesle) 
v areálu MŠ
 Jednatel společnosti Lékárna AVE 
1, Bludov s.r.o. Josef Bittner požádal o 
odprodej části budovy mateřské školy 
(bývalé jesle). Zastupitelstvo se bez 
dlouhé diskuse jednomyslně shodlo na 
tom, že obec budovu neprodá, neboť 
k tomu nemá důvod.

žádost Jana Snášela o směnu pozemků
 Starosta citoval ze žádosti Jana 
Snášela, Bludov, Palackého 472. J. Snášel 
žádá o směnu pozemků č.p. 1266/2 o 
výměře 119m2, která je v jeho vlastnictví 
za část pozemku p.č. 1299 o výměře 400 
m2, která je ve vlastnictví obce Bludov. 
Jde o to, že J. Snášel omylem z dob 
první republiky vlastní část cesty v ulici 
Palackého, kudy má jít kanalizace (její 
stavbu znemožňuje tím, že do cesty 
postavil maringotku). Dle JUDr. Sedláčka 
by soud s největší určitostí rozhodl ve 
prospěch obce. J. Snášel se ovšem snaží 
využít situace a za tento pozemek získat 
kus zahrady v Tyršově ulici, jež by klidně 
mohla být stavebním místem.
 Ing. Balhar navrhl, aby se pozemek 
ve vlastnictví p. Snášela p.č. 1266/2 o 
výměře 119 m2 směnil za pozemek 1299 
ve výměře 119m2 a zbytek do 799 m2 aby 
si J. Snášel odkoupil. JUDr. Sedláček 
navrhl, aby se pozemek nesměňoval. 
Dr. Balík odmítl přistupovat na podobné 
jednání, které označil za vydírání. JUDr. 
Sedláček dále navrhl, aby se pozemek 
nesměňoval a aby byl J. Snášel vyzván 
k jednání a umožnil další průběh stavby 
kanalizace podle projektové dokumentace. 
Při tomto jednání by měl být upozorněn 
na výši nákladů, které by souvisely 
s technicky náročnějším provedením 
stavby, které by obešlo jeho pozemek. 
Tyto zvýšené náklady by poté po něm 
obec mohla soudní cestou vyžadovat. 
 Zastupitelstvo nesouhlasilo s návrhem 

Ing. Balhara (2 pro, 10 proti, 3 se zdrželi), 
ale 14 hlasy (1 se zdržel) podpořilo návrh 
JUDr. Sedláčka.

Rozpočtové změny na rok 2006
 Starosta uvedl, že rada projednala 
návrh rozpočtových změn, které je 
nutno udělat, aby byly pokryty náklady 
zatím neuvedené v rozpočtu. Jedná se o 
nový PC server a zavedení elektronické 
spisové služby (podacího deníku v PC). 
Dodávka SW i HW měla být uskutečněna 
v loňském roce, kdy v rozpočtu byla 
rezerva na úhradu. Další rozpočtové 
změny jsou technického rázu.
 Dlouze se diskutovalo (D. Horáček, 
Ing. Soural) k otázce elektronické spisové 
služby a elektronickému podpisu. Cena 
této spisové služby se zastupitelům zdála 
být neúměrná. Rovněž se diskutovalo 
o oprávněnosti a formální správnosti 
nákupu serveru (Ing. Soural, Dr. Balík). 
Zastupitelstvo nakonec jednohlasně 
uložilo radě, aby provedla analýzu 
k výdajům na pořízený PC server a 
programové vybavení elektronické 
spisové služby. Dále jednomyslně 
schválilo navržené rozpočtové změny, 
které se týkají dotace na odbornou 
přípravu pro jednotku SDH a dotace na 
volby poskytnuté z KÚ Olomouckého 
kraje.

Stavba „Kanalizace a ČOV“ – průběžná 
zpráva
 Starosta přečetl průběžnou zprávu 
o průběhu stavby kanalizace a ČOV. 
Byly dořešeny veškeré podklady pro 
realizaci modernější čistírny odpadních 
vod (modernější technologie čištění 
s kvalitnějšími parametry odpovídající 
přísnějším nárokům na životní prostředí, 
podstatné snížení zápachu) ve srovnání 
s kvalitou čističky dle původního 
stavebního povolení. Tyto změny jsou 
předmětem dodatku č. 3 k Smlouvě o 
dílo. Navýšení nákladů na modernější 
technologii činí 460 856 Kč (vč. DPH) 
a je finančně pokryto v rámci stávajícího 
rozpočtu. Vůči Státnímu fondu životního 
prostředí byl vypracován Změnový 
list č. 1, byly vydefinovány změny 
v jednotlivých stavebních souborech. 
Na hlavních kanalizačních stokách a na 
veřejných částech kanalizačních přípojek 
bylo ke konci měsíce května položeno 
cca 12,5 km potrubí (z celkové délky 
27,7 km). Dne 24.5.2006 odeslal starosta 
na vedení divize HOCHTIEF VSB 
a.s. „Důrazné upozornění na neplnění 
časového harmonogramu stavby…“, 
ve kterém mimo jiné požaduje přijetí 
zásadních organizačních opatření (např. 
posílení výrobních kapacit, prodloužení 
pracovní doby, práce o sobotách) tak, 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V červenci 2006  oslaví :
Sigmundová Ludmila      Jana Žižky       70 let
Navrátilová  Zdenka        Školní                     70 let
Homolová Věra            Hrabenovská  80 let
Janovková Anděla                Vitonínská    81 let
Volkman  Jaroslav                 Nová Dědina       81 let
Mazáková  Alice                    Ztracená          81 let
Krejčí Josef                            Školní                    83 let
Ston Zdeněk                         Polní   83 let
Kozáková  Anna                   Nerudova                 84 let
Markovská  Kristina             V Potokách      84 let
Jandlová Marie                     Husova   94 let

Dne 30. června 2006 uplyne rok od úmrtí paní

Magdy Kubíčkové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Alois a Karel s rodinami.

na červenec a srpen 2006

Po a Út  17. a 18. 7. 15 hod. Počítače - školení
St a Čt  19. a 20. 7. 15 hod. Počítače - školení
Ne - Pá  23. - 28. 7. 10-17 hod. Výstava fotografií
So a Ne      12. a 13. 8.  Výstava mláďat
    drobného zvířectva
    - zahrada KD
Pá    8. 8. 15 hod. Rytířské klání
    zahrada KD
Po  21. 8. 18 hod. Vystoupení souboru  
    z Indonésie 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a 
známým, kteří se přišli rozloučit 7. června
2006 s panem

Vladimírem Souralem
Za slova útěchy a květinové dary všem 
děkuje manželka Květoslava a dcery 
s rodinami.

POZVÁNKA

Dne 14. června 2006 oslavil své 
85. narozeniny 
pan Alois Směšný

Vše nejlepší, hodné zdraví a životního
elánu přejí synové Milan a Alois s rodinami.

V srpnu 2006  oslaví :
Kvapilík  Jan                    Lázeňská        70 let
Beranová  Marie                    Lázeňská          70 let
Kvapil  František                    Husova                     70 let
Kašparová Helena                 Školní                      75 let
Březinová Marie                    Tř.A.Kašpara   80 let
Weiserová  Ludmila             Špalkova               80 let
Šajová  Alena                         Lázeňská      81 let
Ptáček Mojmír                      Zahradní       81 let
Janků Miroslav                    Masarykova   83 let
Holínková  Marie                    B.Němcové         83 let
Snášelová Marie                   Na Baloně       84 let
Straka  Ladislav                    Špalkova        85 let

Mateřská škola Bludov děkuje Sboru dobrovolných
hasičů v Bludově za sladkou odměnu při vyhodnocení 
výtvarné soutěže “Hasiči očima dětí”. Dětské práce jsou 

vystaveny v Hasičském domě v Bludově.

aby nebyl ohrožen termín dokončení a 
vyfakturování celkové stavby do konce 
letošního roku. K 31.5.2006 bylo na 
stavbě vyfakturováno celkem cca 68,5 
mil. Kč (z hodnoty díla 141,7 mil. Kč).
Starosta dále upozornil zastupitele na 
dopis, který je odpovědí na připomínky 
zastupitelů, o zpochybnění kvality 
dohutňování zásypů uloženého 
kanalizačního potrubí ve vykopané 
rýze, především v komunikaci I. třídy 
v ul. 8.května a následné připomínky na 
nedostatečný stavební dozor prováděný 
ŠPVS, a.s. Společnost uvádí, že na 
základě prokazatelných skutečností 
technický dozor provedl náležité opatření 
ke zlepšení dané situace.

 V následné dlouhé diskusi se Ing. 
Karel Janíček dotázal, kdo projednává 
škody na nemovitostech a komunikacích 
v souvislosti se stavbou kanalizace. 
Pan Dobeš z pléna se dotazuje, jak je 
zabezpečena technická kontrola stavby 
z obce, dále upozornil, že v roce 2004 
si podal žádost o připojení kanalizace a 
do dnešního dne nedostal odpověď. Oto 
Bőser se dotázal, o kolik se prodraží 
stavba kanalizace a ČOV. Starosta 
odpověděl, že podle jeho názoru by se 
stavba prodražit neměla, v tuto chvíli 
nemá přesné informace o případném 
prodražení.
 JUDr. Sedláček navrhl, aby firma 
HOCHTIEF VSB a.s., která provádí 

stavbu kanalizace, předložila nový 
upřesněný harmonogram prací na 
stavbě. Tento harmonogram např. po 
týdnu kontrolovat a v krajním případě 
jeho nedodržení odstoupit od smlouvy. 
Dále upozornil, že reklamovat se dá i 
neprodleně poté, co se zjistí vady, a to i u 
projektanta této stavby. 
 František Balát z OÚ hovořil o 
konečné opravě komunikace na ulici 8. 
května – v průběhu července by mělo 
dojít k vyspravení míst, pod nimiž je 
položena kanalizace, do konce října by 
měl být položen nový povrch.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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KRIDA ART GROUP    

Indonésie

Výstavu mláďat drobného domácího zvířectva
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově zve všechny občany na

Kulturní dům Bludov vás zve 

na vystoupení folklorního souboru

v rámci XVI. ročníku Mezinárodního      
folklorního festivalu Šumperk 2006

Pondělí 21. srpna 2006 v 18:00 hodin
vstupné 30,- Kč  

v zahradě za Kulturním domem v Bludově

Sobota 12. srpna 2006 od 12 do 18 hodin
Neděle 13. srpna 2006 od 8 do 17 hodin
Vystavena budou mláďata králíků, holubů, hrabavé i vodní drůbeže, okrasní ptáci 
a terarijní zvířata, bude možno zakoupit kvalitní a oceněná zvířata pro další chov.

Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína.
Srdečně zvou bludovští chovatelé. -Vstupné 20.-, děti zdarma -

Kulturní dům Bludov vás zve na

VÝSTAVU 
FOTOGRAFIÍ

z Bretaně
Autoři fotografií - Francouzský amatérský klub

Kulturní dům Budov - kinosál
Od neděle 23. července do pátku 

28. července 2006 – v době od 10 do 17 hodin
- vstup volný -

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Bludovská stará škola – č.p. 195 dnešní budova radnice             (část 3.)  
Dalším námi zkoumaným stavebním objektem v Bludově byla 
budova dnešní radnice -  tzv.“ stará škola“ na ulici Jana Žižky, 
č.p. 195. Průzkum byl proveden stejným kolektivem jako objekt 
fary, tedy ve složení pan Karel Čunderle, Mgr. Drahomír Polách 
a Eva Kösslerová v roce 1994.
   V informačním spisku pro návštěvníky Severní Moravy 
z roku 1937 Karel Dytrt o škole uvádí následující:“ U 
kostela je domek č.p.145. Je to rodiště slavného malíře 
Adolfa Kašpara. Jeho otec byl zde kupcem. Na místě 
tohoto domku stála v 1. polovici 18. stol. jednotřídní 
škola, dřevěná chalupa. Když zchátrala, byla postavena na 
témže místě r. 1782 nová, větší budova zděná, byla rovněž 

Skupina historického šermu „Páni z Bludova“ 
ve spolupráci s Kulturním domem Bludov

Vás zvou na

RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ
Pátek 18. srpna 2006 

Od 15:00 hodin
 Rytířské klání - Páni z Bludova, Barbaři
 Katovna - Locus (Slovensko)
 Scénický šerm – Meče, Blesky - Akáda
 Kejklíř Tomáš Křupala
 Divadlo Magnet Bruntál
 ohňová vystoupení a ohňová show
 Dobová vesnice, stánky, 
 Řemesla, domácí zvířata

Závěr ve 23:00 hodin
Zahrada za Kulturním domem Bludov.
Za finanční podpory Obce Bludov, Pneuservis Matěj.

 - vstupné dobrovolné -

přízemní, měla vpravo školní světnici, vlevo byt pro učitele. 
I z Bohutína chodili tehdy žáci do ní, snad i z ostatních 
přifařených dědin, poněvadž dotyčné obce přispěly též na stavbu 
této školní budovy.
 Ale ani tato škola dlouho nevyhovovala, byla nízká, tmavá, 
vlhká, proto roku 1805 byla postavena opět škola, tentokrát 
jednopatrová. Nazývá se „starou školou“ a byla r. 1866 zvětšena 
. Jest v sousedství kostela, velmi důkladných zdí, aby případně 
mohla býti o patro zvětšena ( konec citátu)“.
    Nejstarší zpráva o škole v Bludově je z roku 1657. Tehdy 
ze své usedlosti zběhl Jiří Příhoda a z jeho domku byla zřízena 
škola. Podle tohoto data patřila bludovská škola k nejstarším 

aneb STŘEDOVĚKÝ HODOKVAS V BLUDOVĚ
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Obr.č.2:
Dispozice objektu staré školy při výstavbě z roku 1864-65.

Kresba E.Kösslerová

Obr. č. 1:
Dispozice objektu staré školy při výstavbě z roku 1805.

Kresba E.Kösslerová

vesnickým školám na Šumpersku.
   V rozporu s citovaným úvodem se kolektiv zpracovatelů 
domnívá, že škola vystavená v roce 1782 nemusela být 
vystavena  na místě domku č.p.145, ale mohla se nalézat již  
na místě dnešním. K této úvaze vedl autory dopis bludovského 
faráře Františka Sourala ze dne 12. září 1803 o nutnosti 
výstavby nové školy. Nejdůležitější zmínkou dopisu pro nás 
je , že:“… nová vhodná školní budova by měla stát na místě 
předchozí školy“ ( tedy školní budovy z roku 1782). V žádném 
z  archivních materiálů  není zmínka o novém pozemku pro 
výstavbu školy. Současně se domníváme, že i zdivo suterénu 
není vystavěno v jedné etapě, ale skladba, technologie a užití 
materiálu vypovídá o více stavebních etapách, předcházející 
etapě z roku 1805.
 Podle dochovaných účtů z roku 1805 víme, že bylo 
nakoupeno pouze 13200 kusů cihel, přičemž dalších 35000 ks
cihel bylo získáno při bourání staré školy. V rozpočtu 
z 19.9.1803 se počítalo se zakoupením 40 kubíků polovičních 
sáhů lomového kamene za 30 zlatých, nepochybně na 
vybudování základů. V konečném vyúčtování se však tato 
položka vůbec nevyskytuje. I z toho je zjevné, že při bourání 
starého objektu, nepochybně školy z roku 1782, bylo ponecháno 
přinejmenším základové zdivo se sklepy.Nový objekt měl patrně 
stejnou půdorysnou velikost jako předchozí škola. Změnilo se 
zřejmě pouze uspořádání místností, případně jejich velikost. 
Ostatně ve zdůvodnění o nutnosti postavení nové školy se tehdy 
neuvádělo, že se tak děje z důvodů kapacitních, ale jednoznačně 
kvůli technickému stavu budovy (ZA Opava. etc., i.č. 152. kart. 
č.44).
     O podobě školy z roku 1805 informace schází. Podle mapy 
stabilního katastru z roku 1834 však půdorysně zřejmě odpovídal 
velikosti dnešní budovy. V roce 1812 rozdělil učitel Jan Benda 
žáky na dvě třídy a protože byl sám a k dispozici měl jen jednu 
školní světnici, bylo vyučování polodenní (Školní kronika 
1877, s.9). Podle této informace můžeme soudit, že škola byla 
rozdělena na učebnu a byt učitele. Velmi záhy se ukázalo, že 
škola svoji kapacitou potřebám obce neodpovídá. Již v roce 
1830 došlo k řadě stížností, takže krajský c.k. úřad v Olomouci 
vydal přísný rozkaz, aby byla škola zvětšena. Záležitost se ale 
neustále odkládala. V roce 1842 navštěvovalo školu již 330 žáků 
a působili zde dva učitelé ( Spurný 1979,s. 58).  Situaci neřešilo 
ani to, že si bohutínští  zřídili vlastní školu.
   V roce 1864 se konečně přikročilo k realizaci záměru. 
Vyučování bylo přemístěno do pronajaté místnosti zvané“ 
krčma“ a stará školní budova byla stržena ( Školní kronika 
1877, s.10). Ani tentokrát včas rozhodně nebyl zbourán celý 
objekt . Přinejmenším byly ponechány sklepní prostory a část 
prostoru přízemí, které konstrukčně, případně architektonicky 
odpovídají 18. století. V květnu 1866 byla škola vysvěcena a 
začalo celodenní vyučování. Škola měla dvě třídy, v  roce 1873 
byla škola rozšířena o další učebnu, vyučoval  nadučitel, učitel 
a podučitel. Ve školním roce 1877/78 navštěvovalo školu již 
359 žáků(Spurný 1979, s. 79), v roce 1883/84 se počet učitelů 
ještě zvýšil, takže bylo možno zřídit čtvrtou třídu, která byla 
umístěna mimo školní budovu(Školní kronika 1877, s.60). Počet 
tříd narůstal, takže k roku 1907/08 již bylo sedm tříd. Výuka 
probíhala mimo jiné i v chudobinci, obecním domě a č.p.38 ( 
Březina 1927, s.185).
 Na tento nedobrý stav se začaly množit stížnosti, obecní 
zastupitelstvo nereagovalo opakovaně ani na špatný hygienický 
stav(Archiv obce Bludov,i.č.63 a 64). Obrat nastal v roce 1907, 
kdy Zemská rada v Brně povolila Bludovu zřízení trojtřídní 
chlapecké školy. 28.9.1908 byla škola otevřena. Postupně 
zde vzniklo 11 učeben , takže stará škola zůstala prázdná. 
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V listopadu 1908 byla ve staré škole otevřena mateřská škola, 
byt sloužil od té doby pěstounce (Školní kronika 1908, s.4 a 
304). Mezi léty 1912 a1914 se ve staré škole naplnily znovu dvě 
učebny.       
  Po vypuknutí 1.světové války se do budovy dvakrát na 
určitou dobu ubytovalo  vojsko.  
 Další jedna třída zde byla umístěna až po válce, mateřská 
škola přetrvávala.V roce 1932 byly do staré budovy přemístěny 
čtyři pobočné třídy obecní školy. Umožnilo to přestěhování 
mateřské školy do obecního domu. V témže roce se zde zřídila 
učebna pro ruční práce z bytu pěstounky.
 Po 2. světové válce využívaly školu řecké děti, které však 1. 
května 1949 odešly. Někdy v tomto období zde národní výbor 
zřídil školní kuchyni s jídelnou.
 Od roku 1951  byly zřízeny opět tři třídy, v roce 1960 bylo 
v budově tříd šest, tedy po dvou v každé učebně. Od roku 1963 
zde  byla umístěna školní družina.
 Velmi špatný stav staré školy se projevil ve školním roce 
1977/78, kdy vedle mnoha hygienických závad se objevily 

statické poruchy. Ve dvou třídách byl sloupovými podpěrami 
zajištěn strop. Ačkoliv se v budově dále vyučovalo, tento stav 
setrval několik let. Stav byl napraven v létech 1983-84, současně 
dochází k opravě omítek a výměně krytiny.
  Po dostavbě budovy nové školy, byl tento objekt od školního 
roku 1988/89 určen pro školní družinu.

Prameny a literatura:

-  ZA v Opavě, pracoviště Janovice, fond Vs Bludov
- SOAr Šumperk, Bludov, Školní kronika 1877-1907/8, i.č.4
- SOAr v Šumperku, fond archiv obce Bludov
- SOAr v Šumperku, Bludov, Kronika školní od školního roku 
 1908-09. i.č.5
- Březina ,J. Paměti obce Bludova, Bludov 1927
- Spurný, Fr. a kol., Bludov dříve a nyní, Bludov 1979
- Dytrt, K. Bludov, Informační spisek pro návštěvníky 
 Severní Moravy, 1937. 

Eva Kösslerová

Národní jednota pro východní Moravu místní odbor Bludov a Matice školská 
pro Bludov a okolí Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století – XVI. pokračování

Spor o zábřežské matiční gymnázium
   Matice školská v Bludově si získala 
velké zásluhy o postavení a zprovoznění 
českého matičního gymnázia v Zábřeze. 
Alespoň v krátkosti si popišme 
urputný národnostní souboj, který 
se tehdy rozpoutal. Českou stranu 
v tomto politickém, bezohledném a 
nesmlouvavém boji zastupoval bludovský 
farář P. František Alois Ermis (* 4. 9. 
1849 †3. 5. 1912). Němcům se do čela 
postavil Hermann Brass (* 5.1.1855 
†17. 10. 1938), všeobecně uznávaný 
samovládce zábřežských Němců, člen 
říšské panské sněmovny ve Vídni, známý 
germanisátor, spoluzakladatel německého 
Schulvereinu, zakladatel Bundu der 
Deutschen Nord–Mährens – který mimo 
jiné proslul náruživostí zakládat německé 

Původní budova zábřežského gymnázia

školy a posílat do nich (mnohdy pod 
ekonomickým nátlakem) české děti. 
Textilní podnikatel, společník rodinné 
firmy v Zábřeze, tkalcovny ve Vitošově 
a elektrotechnické továrny v Mohelnici. 
Jeho otec Wilhelm Brass byl v r. 1875 
– 1891 zábřežským starostou, jeho 
bratr Oto Brass byl do r. 1903 členem 
městského zastupitelstva v Zábřehu.
 Podrobně jsem vypsal většinu funkcí 
politických i hospodářských H. Brasse, a 
to proto, aby bylo zřejmé, s jak politicky 
a ekonomicky silným soupeřem se P. Fr. 
Ermis pouštěl do boje a aby bylo snáze 
pochopitelné, odkud plynula finanční 
podpora, kterou německá strana bránila 
záměru zřízení českého gymnázia 
v Zábřehu (srozumitelněji řečeno – kdo byl 
organizátorem, plátcem setkání, pohoštění 

a pozorností při jednáních týkajících 
se tehdejšího nejsledovanějšího sporu 
mezi německou a českou národností). 
Náladu české společnosti, která byla 
impulsem touhy po české střední škole 
na česko-německém severu Moravy, 
jsem popsal v úvodu tohoto článku. 
V předchozích odstavcích jsem popsal 
nadšení, se kterým se tato myšlenka mezi 
Čechy setkala. Uskutečnění však bylo 
velmi složité. Již na počátku vznikl rozkol, 
který se zdál téměř neřešitelný. Nárok na 
zřízení školy vznesl nejen Zábřeh, ale i 
Loštice a Jevíčko. Výsledkem několika 
schůzek zástupců těchto měst bylo, že 
30. 8. 1892 se v Lošticích sešlo prestižní 
shromáždění 74 zástupců českého 
obyvatelstva celé severozápadní Moravy. 
Zatímco Loštice zde byly zastoupeny 
15 občany, Zábřeh zde representovali 
pouze dva zástupci. Proto nepřekvapuje, 
že do čela patnáctičlenného „Agitačního 
výboru pro zřízení české střední školy 
na severní Moravě“ byl zvolen loštický 
starosta R. Schönhöffer. Zábřeh byl ve 
výboru zastoupen advokátem JUDr. F. 
Indrou, který byl zvolen pokladníkem. 
Jednatelem se stal Hynek Krásný, 
nadučitel ze Sudkova. Členem výboru 
byl i nadučitel Alois Konečný z Českého 
Bohdíkova – o osudech tohoto muže se 
dozvíme podrobnosti v závěru tohoto 
článku. Úkolem Agitačního výboru bylo 
iniciovat a organizovat veškerá jednání, 
která by vedla ke zřízení „České střední 
školy“ na severní Moravě. Vlastenecko 
vražedné spory – jinak nelze nazvat 
nevraživost Loštic vůči Zábřehu - 
pokračovaly. Ustaly až v září 1895, 
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Svěcení základního kamene gymnázia v roce 1898

Nová budova zábřežského gymnázia

kdy byla v Lošticích otevřena česká 
měšťanská škola. Problémy zábřežského 
výboru však neměly konec ani tehdy. 
Nedokázali se dohodnout s nikým a o 
ničem. Vytýkali Ústřední matici školské 
podporu poskytovanou ke zřízení jiných 
škol. Petice a deputace žádající zřízení 
českého gymnázia v Zábřehu neuspěly 
ani na Říšské radě ve Vídni, ani na 
zemském sněmu a tak musel agitační 
výbor vstoupit v jednání s Ústřední 
maticí školskou, která přislíbila, že 
povolení gymnázia zprostředkuje. 

Gymnasijní matice zábřežská
 V Zábřeze byla zřízena místní 
Matice školská, která měla školu 
vydržovat a Ústřední matice školská jí 
slíbila poskytovat roční subvenci 1000 
zl. pro každou třídu. Ustavující valná 
hromada Gymnasijní matice zábřežské 
(GMZ) se konala 28. července 1895 „za 
impozantního účastenství lidu“. Prvním 
předsedou GMZ byl zvolen P. Fr. Ermis, 
farář z Bludova, místopředsedou Alois 
Koruna, starosta Ráječka, jednatelem 
nadučitel Hynek Krásný, pokladníkem 
JUDr. Fr. Indra. Od Agitačního výboru, 
jehož se stala nástupcem, převzala částku 
11 230 zl. rakouské měny. Tato částka 
byla do té doby ze sbírek získána. V čele 
GMZ stál třiadvacetičlenný výbor, který 
započal pod vedením P. Fr. Ermise jednat 
nadmíru rychle a energicky. Již během 
prvního týdne své existence zakoupil 
od Karla a Emanuela Unzeitigových 
za 13 510 zl dům se zahradou na 
zábřežském Dolním předměstí. 
Zábřežskými Němci to bylo označeno 
„za čin nahé dobyvačnosti“. Všem bylo 
jasné, že koupený přízemní domek je 
provizorním řešením a na jaro 1896 
připravovala GMZ stavbu nové budovy. 
V únoru 1896 se započalo se svážením 
stavebního materiálu na novou budovu. 
Po opakovaných žádostech rakouské 
Ministerstvo kultury a vyučování (dnes 
bychom řekli Ministerstvo školství a 
kultury) v březnu 1896 konečně povolilo 
otevřít v Zábřeze české nižší gymnázium. 
Po nezbytných úpravách budovy a 
obsazení místa ředitele – v srpnu 
1896 se jím stal Dr. František Kahlík, 
zápisu žáků a písemných a ústních 
přijímacích zkouškách (z 93 žáků, kteří 
se dostavili, 5 neobstálo a 4 odstoupili) 
byla následujícího dne – 18. září 1896 
po slavnostních bohoslužbách předána 
dvoutřídní budova českého gymnázia 
tomu, k čemu byla určena – vzdělávání 
mládeže v rodném jazyku. Je potřeba 
zdůraznit, že ve stejnou dobu organizoval 
továrník M. Brass v Zábřeze oslavy 10. 
výročí založení německého spolku Bund 

der Deutschen Nordmährens (Spolek 
německé severní Moravy). To, že se 
oslavy konaly současně, nebyla náhoda, 
ale záměr. Boj o české gymnázium 
teprve započal. Již po zakoupení domu 
od bratrů Unzeitigových – „činu nahé 
dobývačnosti“ – bylo všem jasné, že 
získané prostory dostačují pouze pro 
jeden až dva první roky nově otevřené 
školy. Zájem žáků však předčil i 
očekávání GMZ, která předpokládala, 
že v koupené budově odučí dva 
ročníky – ne pouze jeden. Byly totiž 
otevřeny dvě paralelní třídy prvního 
ročníku. Získat pro provoz školy třeba 
i provizorní místnosti pronájmu bylo 
v německém Zábřeze téměř nemožné. 
Pokud by nebylo kde učit, byla by 
ohrožena existence již povoleného a 
provozovaného gymnázia. Všechny tyto 
souvislosti byly zcela jistě naprosto jasné 
německé zábřežské radnici ovládané 

H. Brassem a jeho rodinou. Hermann 
Brass tehdy veřejně prohlásil: „... spíše 
poteče Sázava přes náměstí zábřežské 
(tedy do kopce – pozn. S.B.), než 
bude státi budova českého gymnázia“ 
(převzato z Almanachu českého lidu..., 
s. 21). 

Stavba budovy
Již 18. února 1896 totiž požádal JUDr. 
Fr. Indra, zplnomocněnec GMZ zábřežský 
obecní úřad o určení stavební čáry a svahu 
pro novou budovu českého gymnázia 
v Zábřeze – v dnešní terminologii 
„požádal o vydání stavebního povolení“. 
Žádost byla vracena a doplňována, byly 
požadovány nákresy a studie po nikom 
doposud nežádané. Vzájemné napadání a 
odvolávání se vůči vydaným rozhodnutím 
se vlekly do ledna 1897. Tohoto 
„úředního aktu“ se zúčastnily podáváním 
stížností, žádostí, rekursů, telegramů, 
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dopisů a osobních intervencí jak zemský 
výbor, tak i c.k. místodržitelství v Brně. 
Ze strany GMZ nebylo možno připustit, 
aby rozhodnutí radnice o zákazu stavby, 
nabylo právní moci. Teprve v říjnu 1897 
došlo ke stanovení stavebních čar včetně 
stavební čáry k náměstí. Za toto vítězství 
odstoupila GMZ městu Zábřehu bezplatně 
asi 60 m2 pozemku, který přesahoval 
stavební čáru určenou Zemským 
výborem v Brně. Válka skončila. Během 
následujících čtrnácti dnů se pak odehrálo 
vše, o co se přes dva roky bojovalo. Od 
5. do 20. dubna 1898 byla komisionálně 
vytyčena stavební čára, svah, místo 
komisionálně ověřeno a povolena stavba. 
20. dubna 1898 se začaly kopat základy 
a 24. dubna došlo k položení základního 
kamene nové budovy. Původně plánované 
tiché skromné slavnosti se zúčastnilo cca 
4000 lidí. Hlavní projev měl P. Fr. Ermis 
a zakončil jej slovy: „Nuž, vstupte již, 
důstojný pane (mluvil k sobě – pozn. 
S.B.), do hlubin lůna země a posvěťte 
v základech dílo, jež s takovou láskou 
bylo lidem severomoravským započato, 
aby požehnání boží bylo v něm a vypudilo 
símě zášti a zlomyslnosti lidské.“
 Započatou stavbu bylo třeba zvládnout 
velmi rychle, protože provizorní prostory 
pronajaté v blízkém Krumpachu (dnes 
část Zábřeha) dostačovaly pouze pro 
II. ročník. Ve školním roce 1898/99 bylo 
zprovozněno jižní křídlo (na dnešní ulici 
28. října) se šesti učebnami a bytem 
ředitele v přízemí. V roce 1899 byla 
stržena stará budova (zakoupená od 
bratrů Unzeitigových) a v následujícím 
roce byla dokončena celá v tehdejší době 
monumentální budova. Celkové náklady 
na stavbu činily cca 240 000 korun 
rakouské měny, vybavení si vyžádalo 

přes 30 000 korun. V říjnu 1900 se konala 
oslava u příležitosti dostavění budovy 
a povýšení školy na vyšší gymnázium. 
Národní slavnost (hlavní oslava) se 
konala až 28. července 1901 za účasti cca 
15 000 osob, při níž byla olomouckým 
arcibiskupem Theodorem Kohnem, který 
byl snad největším donátorem této akce 
– mimo jiné daroval dřevo na zhotovení 
střechy a zapůjčil nezanedbatelný finanční 
obnos na stavbu a následný provoz školy - 
nová budova českého gymnázia v Zábřeze 
vysvěcena. Na této národní slavnosti se 
asi naposledy sešly všechny strany, třídy 
i vrstvy severomoravského obyvatelstva 
sdruženého v nejrůznějších spolcích a 
vzájemně se předháněly ve velkolepém 
národním projevu. Tato slavnost přivedla 
do Brassova města tolik českého lidstva, 
že ho Zábřeh doposud neviděl (Kronika 
tělovýchovné jednoty Sokol, str. 51). 
Všeobecné nadšení však zchladil hned 
následujícího dne továrník Brass. 
Propustil z práce ve své textilní továrně 
zábřežské dělníky, kteří se této slavnosti 
zúčastnili. Bylo jich mnoho a všem 
zúčastněným bylo zřejmé, že doba ústrků 
pro zábřežské gymnázium postavením 
nové budovy zdaleka neskončila.

Provozování gymnázia
 Zábřežské české gymnázium bylo 
školou soukromou, provozovanou 
(a tedy i financovanou) soukromým 
subjektem – Gymnazijní maticí 
zábřežskou. Každoročně muselo žádat 
tehdejší ministerstvo kultu a vyučování 
o udělení tzv. práva veřejnosti. Vydání 
tohoto povolení záviselo na dobrozdání 
zemských inspektorů, kteří školu 
pravidelně navštěvovali a hodnotili ji 
velice příznivě – jako nejlepší v celém 

kraji. Školní knihovnu měla jako jediná 
škola na Moravě. V roce 1902 měla 
učitelská knihovna 5 355, žákovská 
knihovna 1 196, knihovna učebnic pro 
chudé žáky 1 317 knih. Školní Museum 
umělecké a archeologické a Museum 
zeměvědné a národopisné byly hodnoceny 
jako zvláštnost ve všech ostatních školách 
zcela neobvyklá. Snad největší potíže 
– srovnatelné s obstrukcemi při získání 
stavebního povolení pro stavbu budovy 
– nastaly, když měla právo veřejnosti 
získat první maturitní třída tohoto 
ústavu – oktáva. Pokud by byla žádost 
zamítnuta, znamenalo by to, že studenti, 
kteří zde osm let studovali, by zde 
nemohli složit maturitní zkoušku, a tím 
by škola zanikla – kdo by zde studoval, 
když by nemohl školu zakončit maturitní 
zkouškou. Tohoto si byl germanizátor 
Hreman Brass vědom a prohlásil prý: 
„... Dříve poteče Sázava k Lupěnému, 
než dostane oktáva právo veřejnosti.“ 
Učinil vše pro to, aby tuto hrozbu splnil. 
Uspořádal velký hon na jeleny v honitbě 
pod Pradědem a pozval na něj ministra 
kultury a vyučování. Během večerního 
veselí na něm vymámil slib, že zábřežská 
oktáva právo odmaturovat na své škole 
nedostane. 
 Vše se ale doneslo Brassovým 
protivníkům, a ti si vymohli audienci 
ředitele Kahlíka u instance nejvyšší 
– císaře Františka Josefa I. ve Vídni. Kdo 
měl zásluhu největší na zprostředkování 
této návštěvy u císaře, doposud nikdo 
nezkoumal. Zcela určitě zásluhu měla 
i římskokatolická církev (a tedy i P. 
Fr. Ermis). Císař František Josef I. 
byl hluboce věřící římský katolík, na 
kterého měla církev značný vliv. Ředitel 
zábřežského gymnázia Fr. Kahlík se 
během audience choval jako starý voják. 
Jeho Veličenstvo zjistilo, že se ředitel 
Kahlík v r. 1878 zúčastnil obsazování 
Bosny a Hercegoviny a za hrdinství 
v bitvě u Maglaje byl vyznamenán. Na 
žádost proto napsal červenou tužkou 
„JA“ a rozhodl tak o další existenci 
školy. Ministr musel udělit ústavu právo 
konat maturitní zkoušku a vydat maturitní 
vysvědčení se státní platností. První 
maturitní zkoušky se konaly v červenci 
1903 a z 39 oktávanů odmaturovalo 36 
(z toho 10 s vyznamenáním). 

Zábřežská „průmyslovka“
 Hermann Brass se však ani po této 
prohře nevzdal. Sice již žádné prohlášení 
o toku Sázavy nezveřejnil, o to však 
intenzivněji intrikoval vůči postátnění 
ústavu a získání financí ze státního 
rozpočtu na provoz školy. Hermann 
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Výtvarný kroužek Barvínek patří v naší 
mateřské škole k nejvyhledávanějším 
mimoškolním aktivitám.
 Děti zde mají možnost více využívat 
rozmanité přírodní i výtvarné materiály 
a také složitější výtvarné techniky, které 
se učí vhodně kombinovat.
 K naší činnosti jsme do března tohoto 
roku využívali velmi praktický ateliér, 
který však byl z důvodu rekonstrukce 
mateřské školy zrušen. Nyní pracujeme 
ve stísněných podmínkách, které 
neumožňují pracovat s tak velkou 
skupinou dětí.
 Každoročně se zapojujeme do 
vyhlášených výtvarných soutěží a tradicí 
se už staly výtvarné soutěže pořádané:
- Vilou Doris
- Městskou knihovnou v Šumperku
- SOŠ v Šumperku, kterou sponzoruje 
- Město Šumperk a Klub ekologické 
 výchovy v projektu MŠMT
- Mateřskou školou v Úsově pod 
 stálým názvem “Úsovská sovička”.

 Ve výtvarné soutěži “Děti, pozor 
červená” pořádané každoročně Vilou 
Doris v Šumperku, kterou obeslalo 
22 MŠ s celkovým počtem 84 prací, 
uspělo 5 dětí z naší MŠ.
- Tereza Tylová 
- Zuzana Matějová
- Beata Jánětová
- Lenka Strouhalová
- Marek Jáně
Všem srdečně blahopřejeme k úspěchu.

 Také z výtvarné soutěže Úsovská 
sovička, tentokrát pod názvem “Letem 
ptačím světem” si  odnesla ocenění 
Zuzana Matějová se svým obrázkem 
“Na našem komíně sedává čáp.” 
Vybíralo se 12 nejúspěšnějších obrázků 
ze 160. Pokud máte zájem zhlédnout tato 
výtvarná dětská dílka, jste srdečně 
zváni na výstavu ve výstavních 
prostorách úsovského zámku ve dnech 
od 2.6. - 20.8.2006.
 Zuzance i ostatním malým malířům 

blahopřejeme a přejeme hodně 
výtvarných nápadů a šikovnosti.
V období prázdnin můžete navštívit 
ještě jednu výstavu dětských výtvarných 
prací, a to v prostorách rozhledny 
na Senové, kde spolu s ostatními 
vystavujeme obrázky na téma “Stromoví 
skřítkové”.

 Přejeme všem krásné slunečné 
prázdniny plné zážitků a pohody.

uč. MŠ Březinová E.

Kreslíte si pro potěšení?  My ano.

Letošní Den dětí oslavily děti MŠ 
Bludov opravdu sladce

Firma Mikláš pozvala všechny děti 
i s učitelkami na zmrzlinu

Zámecká cukrárna darovala dětem 
nanuk.

Za krátké vystoupení zaměstnancům 
Agregy dostaly děti rovněž sladkost.

Všem MŠ děkuje.

Brass kromě intrik proti českému 
gymnáziu založil jako určitou protiváhu 
tomuto ústavu německou průmyslovou 
školu. Stejně jako P. Fr. Ermis, musel 
i H. Brass vynaložit značné úsilí v boji 
s tehdejším ministerstvem kultury 
a vyučování o povolení ke zřízení 
průmyslové školy. Po odmítnutí žádosti 
městského zastupitelstva města Zábřeh 
ministerstvem založil H. Brass v říjnu 
1896 spolek německé průmyslové školy 
(Verein „Deutsche Gewerberschule in 
Hohenstadt“). Díky finanční podpoře 
rodiny Brassů a dalších německých 
podnikatelů nejen ze Zábřežska 
a Šumperska, ale i z celé Moravy 
a Slezska, z alpských zemí, dokonce i 
Německa (na tehdejší Moravě a ve Slezsku 
byly jen dvě průmyslové školy – v Brně 
a v dnešním Bielsku-Biale v Polsku), 
spolek prokázal ministerstvu, že škola 
má zajištěné finanční prostředky nejen na 
stavbu školní budovy, její vybavení, ale i 
na provoz školy pro následujících pět let. 
Stavba školy byla povolena a v roce 1899 
byla dokončena. Vyučování však započala 
již 28. září 1897 se 31 žáky a třemi 
učiteli (včetně ředitele). K postátnění 
Brassovy průmyslovky došlo v r. 1902. 
Škola v Zábřeze „fungovala“ do r. 1920, 
kdy byla přemístěna do Šumperka. 
Budovu zábřežské průmyslovky poté 

převzala československá armáda, která ji 
přebudovala na kasárna. Hermann Brass 
likvidaci školy prožíval při plně duševní 
svěžesti. Zemřel 17. října 1938 v Zábřeze. 
Zažil tak snad alespoň částečně to, 
co svým nacionalismem způsoboval 
Čechům při germanizaci Severní Moravy.

Převzetí gymnázia státem
Gymnazijní matice zábřežská i nadále 
provozovala školu jako školu soukromou, 
což přinášelo stálou nejistotu, zda se 
podaří sehnat dostatek peněz na její 
provozování. Již v r. 1901 slíbil ministr 
kultury a vyučování zábřežské deputaci, 
že škola bude postátněna, až bude úplná 
tj. osmitřídní, ale slib nedodržel. Teprve 
v roce 1902 byla gymnáziu udělena první 
jednorázová subvence ve výši 14 000 
korun rakouské měny. (Právě v tomto 
roce byla Brassova německá průmyslovka 
postátněna.) Poskytnutá státní podpora a 
školné stačily pouze na polovinu rozpočtu 
školy, druhá polovina byla hrazena 
z veřejných služeb. Navíc stále se nedařil 
snižovat dluh Hypotéční bance, která na 
stavbu zapůjčila 90 000 korun rakouské 
měny. P. Fr. Ermis byl ale vytrvalý 
bojovník. Sepsal memorandum, v němž 
obšírně vylíčil tíživou situaci školy a 
opětovně žádal o její postátnění. Pod 
memorandum se podepsalo zastupitelstvo 
182(!) obcí z celé severozápadní Moravy. 

Memorandum se všemi doklady a 
podpisy bylo v r. 1905 zasláno císaři. 
Na počátku roku 1908 byl gymnazijní 
matici doručen předpis okresní školní 
rady, v němž se uvádělo, že „Jeho c.k. 
Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším 
rozhodnutím ze dne 23. prosince 1907 
... nejmilostivěji schváliti, aby soukromé 
gymnázium s vyučovací řečí českou 
v Zábřeze ... se zpětnou platností od 
1. září 1907 do správy státního bylo 
přijato.“ Tím bylo dovršeno patnáctileté 
úsilí GMZ v čele s P. Fr. Ermisem o 
zajištění existence zábřežského gymnázia. 
Činnost GMZ se zaměřila na podporu 
chudých studentů a získávání finančních 
prostředků pro splácení dluhu váznoucího 
na budově. Tohoto velkého vítězství se 
však nedočkal PhDr. František Kahlík, 
který 8. února 1908 zemřel ve věku 54 let 
(nar. 29. 1. 1854 v Poličné u Valašského 
Meziřičí). P. Fr. Ermis toto vítězství 
prožíval zcela určitě intenzivně možná i 
proto, že v této době bylo zakončeno další 
dílo, na kterém se jako vůdčí osobnost 
zúčastnil. Byla dostavěna a otevřena 
česká měšťanská škola v Bludově. Také 
zde došlo k mrzutostem, které se opět 
řešily až ve Vídni. Nebyl to však spor 
národnostní, ale politický. „Válčilo se“ o 
obsazení místa ředitele bludovské školy.

Stanislav Balík st.
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KADEŘNICTVÍ 
IVETA KREJČÍ

Telefon: 583 238 949, 
mobil: 607 236 170

Adresa: 
Bludov, ul. Plk. K. 

Hlásného 858. Mimo 
pracovní dobu po 

telefonu.

Provozní doba:  
pondělí - pátek 

9 - 16 hod.     

sobota 
7 - 12 hod.
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Kulturní dům v roce 2005
 Velká pozornost je v KD věnována 
organizování pravidelné činnosti. Pro 
děti je to kroužek pěvecký, rybářský, 
chovatelský, kroužek brejku, šachy a  
divadelní kroužek. Pro maminky s dětmi 
zahájilo činnost mateřské centrum. 
V hudební škole děti navštěvují výuku hry 
na flétnu, klavír a kejbord. Ve večerních 
hodinách  zde cvičí ženy, zkouší skupiny 
historického šermu Barbaři a Páni z 
Bludova, ochotnické divadlo, Billiard club, 
dechová hudba Bludověnka a hudební 
skupina. V pronájmu je kadeřnictví, 
pedikúra  a  vinárna  s  diskotékou.
 Kruh přátel hudby při KD uspořádal 
v tomto roce celkem 11 koncertů 
vážné hudby na zámku v obřadní síni, 
několikrát i v oranžérii. Již tradičně 
jsme obdrželi mimořádnou finanční 
dotaci za vynikající  program od Nadace 
českého hudebního fondu v Praze. Dále 
to byly hudební pořady Randezvous 
s operetou, Beatles, oblastní kolo 
Trampské porty, vystoupení folklorního 
souboru a Bludověnka pořádala
tradiční přehlídku harmonikářů.
 V plesové sezóně jste mohli navštívit 
pět plesů, na podzim vinobraní a taneční 
odpoledne pro dospělé. Dvakrát proběhl 
kurz tanečních pro dospělé.
 Divadelních představení bylo 
odehráno osm, z toho polovina pro děti. 
Pro školu a školku byly uspořádány 

další čtyři divadelní představení.  
 Velký úspěch sklidily tři cestopisné 
přednášky, tři besedy s léčitelem, kurz 
účetnictví a  jógy. Bezplatně se v KD 
dvacetkrát schůzovalo.
 Pro děti se pořádalo několik 
diskoték, mikulášská besídka, maškarní 
karneval a díky Pánům z Bludova 
úspěšný Dětský den. Na  Žákovské 
akademii předvedly děti hudební školy 
výsledky své celoroční práce a soutěžily 
na Šachovém turnaji. 
 V zahradě KD Domino uspořádalo  
Pivní slavnosti a Páni z Bludova Rytířské 
klání.Ve Vlčím dole se KD podílel na 
organizaci Sletu čarodějnic a pomáhal při 
přípravě oslav 40. výročí chatové oblasti. 
Klub důchodců uspořádal tradiční setkání 
klubů, základní škola využila KD k soutěži 
Paragraf.
 Několikrát se v KD také vystavovalo 
- chovatelé drobné zvířectvo, zahrádkáři 
své výpěstky, v pořadí již pátý ročník 
výstavy sbírek a výrobků Můj koníček 
a výsledky dětské výtvarné soutěže na 
téma Velikonoce.
 Za kulturou jsme se vydali také 
mimo Bludov, a to dvakrát na muzikál 
do Prahy a  dvakrát na operetu do 
Olomouce.  Několikrát jsme cestovali 
do  Polska, na tradiční jarmark na 
Sovinec, do vánočního  skanzenu 
v Rožnově a do Jihlavy a Brna, které 

byly cílem zájezdu pro děti.
 V rámci informačního střediska 
byl vydán aktualizovaný katalog 
bludovských podnikatelů a spolků, 
s přehledem bludovských ulic. Dále 
byl vydán, hlavně pro návštěvníky 
Bludova, propagační letáček s orientační 
mapou Bludova, možnostmi ubytování 
a stravování a přehledem bludovských 
památek. Za veřejný internet se vybralo 
přes 900.- Kč, kopírování  přes 1.800.- Kč
a  inzerci v Bludovanu  přes 6.000.- Kč.
Trvalý zájem je o propagační předměty 
/pohlednice, mapy,  výrobky z bludovitu/.
 Finanční částky z pronájmů 
z prodejních akcí /76/, pronájmů ze 
soukromých akcí /5/ a  ze stálých 
nájmů /přes 200.000,- Kč/ byly využity 
k realizaci kulturních pořadů, doplnění 
inventáře, běžným opravám a údržbě. 
V kinosále bylo vybudováno zázemí 
pro plesy a jiné společenské akce.
 Díky obětavosti všech členek 
Sboru pro občanské záležitosti jsme 
mohly uspořádat tradiční Výšlap za 
bludovským špekáčkem, Mikulášskou 
besídku pro důchodce, vánoční přání 
v pensionu, vítání občánků, vítání 
prvňáčků a dvakrát setkání jubilantů. 
Celkem jsme navštívily s přáním 162 
jubilantů, kteří se dožili významných 
životních výročí, a přály jsme ke 
třem zlatým svatbám.  -jdi-

 S velkým zájmem a pozorností jsem 
si přečetl oba články Evy Kösslerové 
v minulém čísle Bludovanu o historickém 
vývoji kostela a fary. Díky především za 
zajímavou informaci o nerealizovaném 
plánu přestavby kostela z 18. století. 
Co mě však zarmoutilo, byla celá řada 
nepřesností v článku o faře. Je to o to 
větší škoda, že se jinak jedná o článek 
informačně bohatý. Nicméně chyb 
a zkreslení je tolik, že na ně musím 
reagovat.
 Nejprve k P. Dřímalovi a P. Oldřichovi.
 P. Karel Dřímal nebyl umučen v Dachau. 
V článku je v závorce uvedeno, že 
pamětní kniha uvádí Terezín. A právě 
to je pravdivá informace – konec konců 
do farní kroniky ji zapsal P. Oldřich 
Koutný, jemuž v náručí P. Dřímal 
v Terezíně zemřel. P. Oldřich dále nebyl 
„patrně poslední kaplan na bludovské 
faře“. Kaplanem byl v letech 1939-
1944, po něm ještě za okupace krátce 
kaplanoval P. František Rusnák, po válce 
po dobu několika měsíců P. Antonín 
Kryl, další rok P. Bohumil Konečník 

a konečně v letech 1949-1951 P. Jan 
Železník. On byl posledním bludovským 
kaplanem – právě z této pozice spravoval 
bludovskou farnost onoho asi čtvrt roku 
mezi zatčením P. Oldřicha bolševickou 
Státní bezpečností, a nástupem 
P. Aloise Bubeníka, kněze kolaborujícího 
s komunistickým režimem.
 Další výtky jsou spíše drobnější. 
Patronem bludovské farnosti se v roce 
1794 stal hrabě Josef Karel ze Žerotína. 
Uvádí se obě jména, podobně jako třeba 
u císaře Františka Josefa I. „Obročí“ 
není titul, ale jsou to fondy, z jejichž 
výnosu byly kryty náklady na výživné 
duchovních. Nelze tedy napsat, že „období 
let 1835-1884 patří obročímu P. Josefu 
Němcovi“. V letech 1984-1985 nepůsobil 
v Bludově P. Vojtěch „Žernovický“, ale P. 
Vojtěch Žarnovický.
 Závěrem bych si dovolil polemizovat 
s tvrzením, že bludovská fara patřila 
vždy katolickým duchovním. To není dle 
mého názoru tak úplně jisté. Na přelomu 
šestnáctého a sedmnáctého století patřil 
bludovský kostel téměř jistě nekatolíkům 

– českým bratřím. Právě za jejich správy 
byla po roce 1588 provedena první 
zásadní přestavba kostela, kdy byl stržen 
starý kostel dřevěný a postaven zděný. 
Není dokonce vyloučeno, že některé části 
zdiva kostela dnešního pocházejí z této 
doby. Z doby nekatolické rovněž pochází 
nejstarší bludovský zvon – tzv. poledník 
z roku 1599. Je dle mého názoru velmi 
pravděpodobné, že do držení nekatolíků 
přešla i fara se vším hospodářským 
zázemím – jejich duchovní museli 
také z něčeho žít, státní plat tehdy 
neexistoval.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

PS: To, že na článek reaguji až nyní 
a nikoli před jeho vydáním, je důkazem 
toho, že v Bludovanu neprobíhá žádná 
cenzura, jak se občas snaží někdo naznačit. 
Před publikováním jednotlivých článků se 
neposuzuje historická pravda či nepravda, 
ale to, zda článek nějakým způsobem 
neporušuje zákon a zda má jasného 
autora a není tak anonymem. Nic víc 
a nic méně.

K článku o bludovské faře z minulého čísla Bludovanu
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D A L Š Í  N O V É  K N I H Y  N A  P R Á Z D N I N Y  
OZVĚNA DUCHŮ - MARK T. 
SULLIVAN - thriller z prostředí 
jeskyňářské expedice
NEVĚSTA BORGIŮ - JEANNE 
KALOGRIDIS - historický 
příběh ,který se odehrává 
v pompézních kulisách 
skvostné renesanční Itálie.
VLADAŘSKÁ POMPA - 
BARBARA CARTLAND 
- napínavý milostný příběh  
z doby Napoleonovy invaze 
do Ruska.
AKTA GOLGATA - PHILIPP 
VANDENBERG - mezinárodní 
thriller o obchodu 
s darovanými transplantáty 
a o největším tabu církve.
ERBOVNÍ POVÍDKY - MARIE 
KUBÁTOVÁ 
- povídky z horských krajů 
- jsou tajemné, záhadné, 
humorné i kuriozní. Je 
v nich hodně poezie jako 
v pohádkách, bájích 
a pověstech, ale nechybí 
v nich ani rozumové 
zdůvodnění, že se to 
opravdu stalo.

SETKÁNÍ S ČÍNOU - MILENA 
BLAŽKOVÁ, JOSEF PTÁČEK 
- cestopis. vyprávění, fotografie.
PAVOUCI - HEINZ SIELMANN 
- kniha z encyklopedie 
Co-jak-proč Vás přesvědčí, že 
poznávání je radost.
JAK TO CHODÍ V PŘÍSTAVU 
- JOSEF ŠVARC - leporelo pro 
nejmenší.
MOŽNÁ JSEM VÍLA - HELENA 
LONGINOVÁ - dívčí román.
PRAVÁ LÁSKA - BARBORA 
HRŮZOVÁ - román 
s detektivní zápletkou.
VÍTĚZSTVÍ NA DOSAH – ZUZANA 
FRANCKOVÁ 
– patnáctiletá dívka bojuje 
se svou nadváhou všemi 
možnými způsoby a když 
má svůj vysněný cíl stát se 
modelkou téměř nadosah, 
ukáže se, že všechno je jinak.
DŮVĚRNÝ PORTRÉT 
– PAVEL KOVÁŘ 
– Miloš Kopecký – herectví, 
přátelství,  politika, spisovatel, 
ženy, rodinný krb……

TEMNÁ NEVĚSTA – LAURA 
RESPERO – román z prostředí 
prodejných žen.
HLAVOLAM – EILEEN DREYER 
– detektivní román.
POČKEJ AŽ ZA LYON 
– TÁNA KUBÁTOVÁ – vydat 
se na cestu po Francii s 
neznámým mužem? Něco 
takového se hrdince románu 
nepodobá.Přesto se 
do onoho dobrodružství pustí,
i když s podmínkou,že jejich 
vzájemný vztah nepřekročí 
rámec kamarádství.
KNIHY  Z VÝPŮJČNÍHO  FONDU

ZÁBLESK NĚHY – JAYNE ANN 
KRENTZOVÁ – román 
s detektivní zápletkou.
ČARODĚJ A SKLO – STEPHEN 
KING – magická směs fantazie 
a hororu.
MNIŠSKÁ KÁPĚ – ELLIS 
PETERSOVÁ – detektivní 
příběh 
z prostředí benediktinského 
kláštera.

ŠEPOTY A LŽI – JOY 
FIELDINGOVÁ – přelom života 
osamělé ženy.
PEVNÉ POUTO – ALICE 
SEBOLDOVÁ – rodinný román.
LÁSKY SVOBODNÝCH 
A NEVĚRY ŽENATÝCH 
– INNA ROTTOVÁ 
– dvaadvacet povídek o tom, 
kolik bezvýznamných náhod 
ovlivňuje lásku.

SOUKROMÝ NEBE – VERONIKA 
VALÍKOVÁ – knížka o 
rizikovém těhotenství, 
porodnicích, pacientkách a 
lékařích. Ale je to také příběh 
o síle dobrého slova a o lásce 
v mnoha podobách.

DROGY A DROGOVÉ 
ZÁVISLOSTI – KAMIL KALINA 
A KOLEKTIV 
-2 díly- soudobé poznatky 
v této oblasti.

Holinková S. - knihovna

Název strany Okrsek č. 1 Okrsek č. 2
Platné
hlasy

celkem v %

 Česká strana sociálně demokratická 279 282 561 32,14

 Občanská demokratická strana 228 296 524 30,02

 Komunistická strana Čech a Moravy 129 135 264 15,12

 Křesťanská a demokratická  
 unie-Československá strana lidová

102 88 190 10,88

 Strana zelených 60 58 118 6,76

 NEZÁVISLÍ 8 20 28 1,6

 SNK-Evropští demokraté 9 8 17 0,97

 Nezávislí demokraté (předs.V.Železný) 2 13 15 0,85

 Moravané 7 5 12 0,68

 Národní strana 0 4 4 0,22

 Strana zdravého rozumu 3 1 4 0,22

 Unie svobody-Demokratická unie 4 0 4 0,22

 Pravý Blok 2 0 2 0,11

 Právo a Spravedlnost 1 0 1 0,05

 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 0 1 1 0,05

 4 VIZE 0 0 0 0

 Balbínova poetická strana 0 0 0 0

 Česká pravice 0 0 0 0

 Koalice pro Českou republiku 0 0 0 0

 Koruna Česká (monarchistická strana) 0 0 0 0

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Bludově 2. – 3. června 2006
Zapsaných voličů: 2558
Vydaných obálek: 1758
Volební účast: 68,73 %
Platných hlasů: 1745
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17. a 18. července 2006 od 15 do 19 hodin – Kulturní dům  Bludov
19. a 20. července 2006 od 15 do 19 hodin – Kulturní dům  Bludov

Zájemci se mohou přihlásit ještě do 5. července 2006

Národní program počítačové gramotnosti 

HRAD SOVINEC

KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADĚ
LOUTKÁŘSKÁ A DIVADELNÍ POUŤ

1. a 2. července
Žonglérsko divadelní festival s pověstmi, pohádkami, 
loutkovým a hraným divadlem
• šermířské scénky skupin Allegros a Dědictví
 historická tržnice a ukázky dobových řemesel
 sokolník, hry, soutěže a střelnice z luků 

          www.sovinec.cz

ZA ČEST KRÁLE
Sovinec v temné době války třicetileté
15. - 16.července
Dobývání hradu s ukázkou života při obléhání, 
výstava zbraní. Šerm, divadlo, kejklíři, ražba 
pamětních mincí a projížďky na koních a v kočáře.
V sobotu večerní program 
s country bálem, večerním dobýváním hradu,
ochutnávkou hradního guláše a ohňostrojem
Sobota 9:00 – 24:00, Neděle 9:00 – 18:00 hod.

PAST NA MEDVĚDA
LESNICKÉ A SOKOLNICKÉ SLAVNOSTI
Účinkují:
 kejklíř Vojta Vrtek,    
 šermířská a divadelní společnost Cordiallo
 katovna Locus, sokolníci Falkner
 šerm Páni z Bludova a šermířská garda Dědictví

Sokolnické a lesnické slavnosti. Létání, výcvik 
a ukázky lovu s dravými ptáky za pomocí loveckých 
psů. Včelařské a řezbářské řemeslo s výstavou
loveckých trofejí.  Oba dny 9 – 19 hod

HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY

19. a 20. srpna
Tradiční historický jarmark zapomenutých hradních 
řemesel. Létání, výcvik a ukázky lovu s dravými ptáky 
za pomoci loveckých psů. Řezbáři a včelaři představí své 
řemeslo. Výstava loveckých trofejí ze Sovince. Po oba 
dny 9-19h.

Teátr Víti Marčíka a komedianti   
kejklíř Vojta Vrtek, šermířská a divadelní společnost MCE  
katovna Locus, těžkooděnci Tartas
šermířská garda Dědictví, divadelní společnost Magnet

• znalost základních typů souborů; 
 kopírování, přesouvání, vyhledávání 
 souborů  a adresářů, …

Texty v počítači
• psaní textu v textovém editoru  MS 
 Word, ukládání souborů, jejich 
 znovuotevření a upravení
• formátování písma a odstavců; 
 vkládání čísel stránek, tabulek 
 a obrázků; kopírování formátu; 
 tabulátory, kontrola pravopisu; náhled 
 před tiskem a tisk, … 

Internet a e-mail
• internet - vysvětlení pojmu Internet 
 a požadavky na jeho připojení; práce 
 s prohlížečem; procházení internetem
 a prohlížení zajímavých adres; 
 vyhledávání pomocí GOOGLE a 
 jiných vyhledávačů; stažení textových
 a obrazových dat z internetu,… 

 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 praktických 
dvouhodinových kurzech, jeden kurz 
stojí občana díky dotaci MIČR 
pouze 100 Kč.

Program kurzů
Jak na počítač
• práce s okny, rozeznání základních 
 částí plochy počítače;  práce 
 v programu Průzkumník, ukládání 
 souborů; rozdíly mezi soubory 
 a složkami

• email – historie a vysvětlení 
 pojmu elektronické pošty; výhody 
 a nevýhody oproti klasické 
 poště; psaní emailů, odpovědí 
 a přeposílání emailu; připojení 
 a uložení  přílohy; etiketa, …

Portál veřejné správy 
• vysvětlení a praktické ukázky 
 jednotlivých částí portálu veřejné 
 správy na adrese  
 www.portal.gov.cz;
  jeho využití pro občany 
 i pracovníky státní správy 
 a samosprávy, …
• další práce s internetem, …

 Po absolvování kurzů obdrží 
 účastník školení Certifikát
 Ministerstva informatiky.
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 Letním táborem vrcholí celoroční skautská činnost. 
Ta je však mnohem pestřejší než pouhé zdokonalování se 
v tábornických dovednostech, ve stavbě stanu a rozdělávání 
ohně. Skauti se učí na sobě pracovat a každá jejich akce 
směřuje ke konkrétnímu cíli. V dnešní době jsou například 
nesmírně důležité vědomosti a znalosti. Uspořádali jsme 
proto například chatu, na které jsme zdokonalovali naše 
jazykové schopnosti v angličtině. Na přednášce pracovníka 
Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu 
jsme se dozvěděli něco o minulosti naší země. Naši starší 
členové, kteří se podílejí na vedení schůzek a výprav, 
absolvovali zdravotnický kurs pod vedením lékařů a 
záchranářů šumperské nemocnice. Řadě znalostí, kterými je 
třeba disponovat při přípravě programu, jako je například 
psychologie dětí, metodika práce s nimi nebo právní základy 
vedení akcí dětského kolektivu, se na letním kursu naučí 
vedoucí dívčího oddílu. Rádcové družin si tak rozšíří 
poznatky, které předávají dětem na pravidelných schůzkách. 
 Pro praktický život je ale důležitá šikovnost a 
dovednosti. U pana Snášela jsme se proto učili plést košíky, 
na soutěži v rukodělných pracích děti zúročily dovednosti, 
které mohou získat každý pátek v dílně při práci se dřevem, 
kůží a dalšími materiály. Rukodělná činnost rozvíjí estetické 
cítění, děvčata a jeden skaut se umístili v celostátní výtvarné 
soutěži Zažíháme světýlko. Obratnost prstů přitom rozvíjí i 
řada aktivit na schůzkách, jako je například vázání uzlů. Ti 
nejrychlejší pak mohli získat ceněný titul Mistra uzlaře. 
 Skauti se také snaží dbát na zdravý životní styl, 
častým pobytem venku se otužují a zocelují. V zimě jsme 
byli plavat na bazéně, v tělocvičně jsme vypotili část 
tuků nasbíraných vánočním lenošením, jezdili jsme na 
sjezdovkách i sáňkách, na jarní expedici jsme se učili lézt 
po skalách. Jednotlivé hry na schůzkách vycházejí z mnoha 
rozličných sportů, ponejvíce atletiky, ale i na fotbal často 
dojde. 
 Dětský svět však je plný překvapení a dobrodružství. 
Skauti na svých výpravách na tajuplná místa, při bojových 
hrách a dobrodružných úkolech nabízejí možnost prožít 
napětí na vlastní kůži, ne jen před obrazovkou televize nebo 
monitorem počítače. Při dobývání hradu jsme slyšeli vřavu 
bitvy středověkých rytířů, na podzimní výpravě jsme dýchali 
studený vzduch starobylých štol. Děvčata na jarní výpravě 
putovala tajuplnou zemí Narnie, ve Štramberku jsme ve 
vápencové roklině slyšeli koncert žab. 
 Skauti však nežijí jen sami pro sebe a podle jednoho 
z deseti skautských zákonů se snaží pomáhat druhým. 
Starší a osamělé občany Bludova jsme proto před Vánoci 
potěšili plamínkem zapáleným až v Betlémě, na dvou 
sbírkách jsme pomohli získat peníze na činnost charity 
a pro děti, které neměly to štěstí jako my a postihl je 
těžký osud. Obci jsme pomohli při pořádání obecního 
plesu, pro všechny Bludováky jsme uspořádali již desátou 
Svatováclavskou drakiádu, a abychom si také zvykali 
na společenské radovánky, zúčastnili jsme se tradičního 
bezalkoholového countrybálu v Rudě. Jelikož si vážíme 
odkazu našich předků, tvořili jsme čestnou stráž u Pomníku 

padlých při kladení věnců na 
upomínku skončení 2. světové 
války a vzniku samostatného 
československého státu. 
A protože jsme vděční všem, kdo 
nám pomáhají, abychom mohli 

Skauti odjíždějí na tábor. Co celý rok dělali?

naši činnost dále rozvíjet, snažíme se co nejvíce postarat 
sami. Abychom v zimě nezmrzli, řezali jsme na podzim a na 
jaře dřevo do zásoby – práce se nebojíme. 
 Každou z těchto činností se však učíme ještě jedné 
důležité vlastnosti: samostatnosti. Schopnosti postarat 
se o sebe i v nepředpokládaných situacích a drsných 
podmínkách, vůle a ochoty postarat se o druhého, když 
to potřebuje. Zjara, kdy ještě byla spousta sněhu, jsme 
uspořádali netradiční soutěž ve vaření. Vařit se mohlo pouze 
na otevřeném ohni (bylo tedy třeba rozdělat a udržovat 
oheň na sněhu) a pouze z přinesených surovin (pravidlům 
se vymykaly všechny polotovary a sáčkové polévky – uvařit 
bramboračku tedy automaticky zahrnovalo všechny kroky 

od škrábání brambor, osmažení jíšky až po odhadnutí 
správného množství soli a koření). Skauting však učí 
mnohem více než jen vaření: chlapci a děvčata, kteří vydrží 
nejdéle, sami vedou schůzky a výpravy, sami připravují 
program, a učí se tak řídit kolektiv, rozhodovat a nést za 
svá rozhodnutí zodpovědnost – schopnosti, které jsou dnes 
podmínkou každé vyšší pracovní pozice (moderně se těmto 
schopnostem říká manažerské). 
 Chlapci a děvčata, kteří v našem středisku vydrží, se 
proto  mohou stát skauty a skautkami s řadou praktických 
znalostí a vstřícným postojem k práci, samostatnými lidmi 
ochotnými a schopnými pomoci, vedoucími dobrodružný 
život plný sportu.  To vše za dodržování pevných morálních 
zásad a odpovědnosti, které jsou stanoveny skautským 
slibem, zákonem a heslem. 

Mgr. Jaroslav Petřík
zástupce vůdce skautského střediska Františka Pecháčka 

Bludov
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 Projekt Paragraf 11/55 je vědomostní postupová soutěž 
určená pro žáky 5. - 9. tříd základních škol, která probíhá 
v České republice od roku 2001 z iniciativy Aliance 
Zákon 18.V roce 2006 se uskutečnil již šestý ročník tohoto 
projektu.Tentokrát se účastnilo okolo 350 škol z celé 
republiky.

 Hlavním cílem projektu je zvýšení znalosti zákona, který 
zakazuje prodej tabákových výrobků mladým lidem do 18 let.
O tomto zákonu existuje jen malé povědomí a jeho 
porušování je společností tolerováno.Nabídka účasti v 
soutěži má mimořádnou odezvu.Nejlepší kolektivy se spolu 
se svými učiteli účastní finále v Senátu Parlamentu ČR a je 
pro ně připraven pestrý doprovodný program. V roce 2004 
se bludovské družstvo Masters probojovalo až do finále.
V loňském roce jsme dostali možnost uspořádat pouze 
školní kolo, ve kterém soutěžilo 9 týmů.Letos byla naše 
škola organizátory opět oslovena – tentokrát s postupovou 
variantou.“Jdeme do toho“ , řekli jsme si na podzim.
Spousta z Vás určitě netuší, jak samotná soutěž probíhá. 
Pětičlenná družstva soutěží v pěti disciplínách o co nejvyšší 
počet bodů pod přísným dohledem poroty. Soutěžící musí 
prokázat své znalosti z oblasti zákona, vyjádřit svůj postoj 
k problému (např.: Měly by být zakázány výherní automaty?) 
a navrhnout jeho řešení, postavit co nejvyšší věž z daného 
materiálu a vytvořit nové zákony a předpisy. Pátým kolem 
napětí vrcholí. Týmy se ocitají v roli prodejců tabákových 
výrobků a rozhodují se, zda prodat či neprodat cigarety šesti 
figurantům na videu.

 Letošní ročník vzbudil velký zájem hlavně mezi žáky 6. tříd.
Z celého druhého stupně se přihlásilo 13 družstev, proto jsme 
museli uspořádat 30. března zkrácené předškolní kolo. Z něj 
vyšli jako vítězové Myšáci (žáci 6.A) – s velkým náskokem.

Školní kolo 

 6. 4. 2006 v 15:00 nastoupilo 6 pětičlenných týmů,
podporovaných svými fanoušky, k dlouhému klání pod 
vedením moderátorky Ivany Brázdové.Týmu porotců 
ve složení Jana Klimešová, Marie Baslerová, Ing.Pavel 
Matěj, Mgr.Alena Bauerová, Mgr.Květoslava Procházková 
velel jako předseda Ing.Jaroslav Balhar.V přestávkách 
mezi koly si mohli soutěžící na chvíli oddechnout a 

Paragraf 11/55 „Je za pět minut dvanáct, je nejvyšší čas dodržovat zákony.“

Vítězové školního kola

Porota školního kola

Školní kolo

Školní kolo
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spolu s diváky zhlédnout vystoupení aerobiku, hip 
hopu a brejkařů, připravených žáky 5. a 6. tříd.Po více 
než dvou hodinách napjatých nervů vyhlásil předseda 
poroty konečné výsledky.Vitězem a postupujícím do 
oblastního kola se stalo družstvo žáků 9.A – GRIPENI se
ziskem 35 bodů.Na druhém místě skončili INKOGNITO 
(34b) a jako třetí  MYŠÁCI (33b).Za nimi následovali 
KULIHRÁŠCI a LIGA MODRÝCH (27b) a BULDOCI 
(13b).Vítězem divácké soutěže se stal J. Stuchlý. Správně 
určil věk všech šesti figurantů.

Oblastní kolo – 1. místo

 V oblastním kole se střetlo pět družstev, bojujícich 
o postup do kola krajského. Vše se odehrálo 11. května 
v bludovském kulturním domě. Dostalo se nám cti toto kolo 
připravit ve spolupráci s Vilou Doris a dá se říci, že jsme se 
úkolu zhostili na výbornou.Jakožto organizátoři jsme měli 
možnost vyslat do soutěže dva týmy. O napínavou zábavu 
a skvělou atmosféru se postarala družstva základních škol 
v Bludově, Sudkově, 3. ZŠ v Zábřehu a 5. ZŠ v Šumperku 
společně se svými fanoušky.Průběh oblastního kola byl
hodně vyrovnaný a rozhodla až pátá disciplína. S jednobodovým 
náskokem zvítězili naši GRIPENI před žáky 5. ZŠ Šumperk. 
Třetí místo zaslouženě získali opět naši MYŠÁCI.Všichni 
soutěžící byli odměněni skvělými cenami a slavnostním 
obědem ve školní stravovně.

 Velký dík patří všem, kteří se na zdárném průběhu 
školního i oblastního kola podíleli.

Krajské kolo – 5. místo

 Krajské kolo 26. 5. 2006 v Kojetíně bylo skutečně tvrdým 
oříškem pro všechny soutěžní týmy.Své síly změřilo opět 
šest družstev z celého Olomouckého kraje. Naše soutěžící 
přijel podpořit autobus plný fanoušků (žáků 2. stupně) i pan
starosta Ing.Pavel Ston.V napjaté atmosféře skončili Markéta 
Balharová, Lucie Gronychová, Michaela Daňková, Martin 
Horák a Jan Svoboda na pátém místě.Tím se pro nás uzavřel 
6. ročník Paragrafu 11/55.
Myslím, že úspěšně!! 

Školní koordinátorka soutěže
Mgr.Ivana Brázdová

Porota oblastního kola

Vítězové oblastního kola - Gripeni

Oblastní kolo - stavba věže

Oblastní kolo
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Ohlédnutí za IV.ročníkem Pohádkového lesa a Dětského dne (10. 6. 2006)
Skupina historického šermu “Páni z Bludova” děkuje 
sponzorům a všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci 
akce.

Lenička Koutná 10 letŽaneta Hladilová 7 let

Eliška Tichá 7 let

Jana Pospíšilová 9 let

Lucie Strouhalová 9 let

Mirka Božková 15 let
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-placená inzerce-

Hráči Billiard clubu 
Bludov letos dokázali 
dosáhnout mety 
nejvyšší a postoupili 
mezi 16 nejlepších 
klubů republiky!
Vše začalo druhým 
místem v Moravské 
lize a vyvrcholilo na 
baráži v Praze. 
Tam po třetím místě ve 

BC Bludov v extralize !

skupině čekal bludovské hráče finálový pavouk a v něm 
bývalí extraligoví NETO České Budějovice. Konalo se 
(prý) velké překvapení – Bludov vítězí 2-1 (své zápasy 
vyhráli Komenda a Vyhnánek). V následujícím kole 
čekal shodou okolností další jihočeský tým – Metropol 
České Budějovice. Ten byl smeten dokonce 3-0 a BC 
Bludov postupuje jako pátý nejlepší tým do Extraligy 
a může slavit! Klub reprezentovali Josef Komenda, Jan 
Vyhnánek a Karel Žaludek.
 Náročný cíl, vytyčený na začátku letošní sezóny, 
se podařilo splnit. Kromě reprezentantů bychom chtěli 
poděkovat za podporu i ostatním hráčům klubu, dále 
naším příznivcům a všem sympatizantům.

  Dne 22. června v 18 hodin bude ve Výstavní síni Vlastivědného 
muzea v Šumperku vernisáží otevřena výstava pod názvem 
Puška a terč. Tato výstava ve zkratce ukazuje jednu ze zábav 
našich předků, a to střílení do terče. Je samozřejmostí, že 
výstava přihlíží ke střeleckým spolkům našeho regionu.
    Šumperské střelecké bratrstvo bylo jedním z nejstarších na 
Moravě. Jeho stanovy pocházejí z r. 1673. Během 18. století 
bratrstvo upadlo, k oživení došlo až počátkem 19. století, kdy 
v jeho řadách nacházíme přední šumperské podnikatele, jako 
byli Oberleithnerové, Seidlové, Sieglové a další, kteří byli 
také hlavními fundátory slavnostních střeleb. V r. 1881 byly 
v Šumperku uspořádány 1. moravské zemské střelecké závody.
    První zmínka o mohelnickém střeleckém spolku je z r. 1754, 
v Lošticích byl střelecký spolek založen v r. 1824.
    Na výstavě je možno zhlédnout řadu listinného materiálu, 
střeleckých medailí, pohárů a jiných dekorací, zejména však 
malované střelecké terče a pušky – terčovnice, které pro střelce 
vyráběli šumperští puškaři jako Czermak, Tyrkott, Kořil a další. 
Z malovaných terčů zaujmou jistě ty, které pro loštické střelce 
namaloval malíř František Havelka.
    Výstava potrvá do 27.8.2006.  Antonín Vašíček

Puška a terč

Upozornění
Kulturní dům Bludov bude v době letních prázdnin 

otevřen v pracovní dny

v době od 10:00 do 12:00 hodin

V této době si můžete také zakoupit vyřazené knihy 

z obecní a farní knihovny /kus 1,- Kč/

červenec a srpen 2006

PRODEJE  v kulturním domě

Pátek 7. 7.,
Úterý a Středa 11. a 12. 7 - levný textil, 
Pátek 14. 7., Pondělí 17. 7.,
Středa 2. 8. - obuv, Pondělí 14. 8.,
Úterý a Středa 15. a 16. 8. - levný textil.

Farní knihovna nabízí
Kameník krále Vladislava: Jana Janusová
historický román

Dobrodružství třetího věku: 
Zdeněk Cyril Fišer

Cesta končí pod Huascaránem: Jan Suchl
Peru 1970 osudy československé horolezecké expedice

Čingischán: Jan Vasilij

S písní kolem světa: Trappová M. A.

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

Správné znění tajenky z Bludovanu 04/2006 zní: ŽLIBEK, NA BŘEŽE
Vylosována byla L. Kozáková, Školní ul., Bludov, která získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete postílat do 15. července 2006.


