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Datum vydání:  9. března 2007

Zastupitelstvo obce schválilo na svém
zasedání konaném dne 2.3.2007 vyhlášení
výběrového řízení na podpory
z Podpůrných programů obce Bludov 
na rok 2007.

Zájemci mohou požádat o poskytnutí 
podpory na tyto účely:
A) Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost 
obsahující výchovný prvek, např. putovní 
turistické tábory, hudební činnost, pobyt 
v přírodě, ochotnické divadlo a výtvarná 
činnost.

Forma podpory:
Dotace až do výše 80% nákladů

B) Podpora výsadby zeleně a ochrana 
životního prostředí
1. Výsadba ovocných sadů:
Podporována bude výsadba 
vysokokmenných ovocných stromů ve 
volné krajině (obnova bývalých sadů, 
zakládání nových sadů na vlastních 
i pronajatých pozemcích kromě 
domovních zahrad).

Forma podpory:
Úhrada až 100% ceny sadbového 
materiálu a příspěvek na náklady 
spojené s výsadbou do 100,-Kč za strom.

2.  Ochrana životního prostředí:
Podporováno bude provádění prevence.

Forma podpory :
Úhrada až do 50% nákladů na provádění 
prevence.

C) Podpora rozvoje sportu
Podporována bude činnost sportovních 
spolků částečnou úhradou nákladů na 
trenéry a provozní náklady.

Forma podpory:
Dotace na odměny pro trenéry mládeže 
do 80% celkové výše.
Příspěvek na investiční akce.
Příspěvek na úhradu provozních nákladů 
sportovních spolků do 50% celkové výše.

D) Podpora architektonického vzhledu 
obce
1. Stavební činnost v ochranném pásmu 
kulturních památek „Horní konec“ 
a opravy památek i mimo ochranné 
pásmo

Forma podpory:
Příspěvek do výše 100% zvýšených 
výdajů vyvolaných požadavky státní 
památkové péče.

2. Realizace architektonicky hodnotných 
fasád, oken, vstupních dveří a střešní 
krytiny.

Forma podpory: 
do 20% pořizovacích nákladů. 

E) Podpora kulturní a spolkové 
činnosti
Podporováno bude uskutečnění akcí 
směřujících k naplnění programů spolku.

Forma podpory:
Příspěvek do 70% nákladů.

F) Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů 
obce podle kritérií stanovených sociální 
a bytovou komisí při radě obce Bludov.

Forma podpory:
Příspěvek nebo bezúročná půjčka.

Postup při podávání žádostí:
Kdo může žádat:
a.) občan trvale žijící v Bludově

b.) právnická osoba se sídlem 
 v Bludově nebo právnická osoba 
 jejíž organizační složka má sídlo 
 v Bludově
c.) vlastník nemovitosti v k.ú. Bludov

Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na formulář schváleném radou obce, 
který bude k dispozici na obecním 
úřadě, přičemž pověřený pracovník 
obecního úřadu žadateli poradí, 
jak formulář vyplnit. Formulář 
je k dispozici i na www.bludov.cz.
Obsah žádosti:
1)  Identifikační údaje žadatele
2)  Popis projektu, na který je žádána 
 podpora
3)  Položkový rozpočet projektu
4)  Způsob zajištění vlastního podílu 
 žadatele na realizaci projektu
5)  Kdo a kdy bude projekt realizovat
6) Podpis žadatele (statutárního 
 orgánu – jde-li o právnickou osobu) 
 s prohlášením, že všechny uvedené 
 údaje jsou pravdivé
7)   Žadatel o podporu z dotačního titulu 
 A, C, E  k žádosti přiloží stručnou 
 výroční zprávu o činnosti za 
 předcházející kalendářní rok, která 
 bude obsahovat především :
- název, právní formu, sídlo, IČ, popř. 
 číslo účtu žadatele
- počet členů k poslednímu dni 
 předcházejícího roku 
- složení orgánů spolku
- přehled hospodaření v předcházejícím 
 kalendářním roce – oblast příjmů 
 rozdělit na členské příspěvky, dary, 
 státní dotace, dotace a příspěvky 
 od obce, příjem z akcí a ostatní 

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce 
Bludov na rok 2007 - neprošlo jazykovou kontrolou -



 příjmy – oblast výdajů rozdělit na 
 odvod členských příspěvků, investice, 
 opravy vybavení, inventář, režie, 
 hlavní činnost
- popis činnosti určené pro své členy 
 v minulém kalendářním roce
- popis činnosti určené pro veřejnost 
 v minulém kalendářním roce
8) Žadatel o podporu z dotačního titulu 
 B1 předloží výpis z katastru 
 nemovitostí na pozemek, kde plánuje 
 výsadbu a kopii katastrální mapy se 
 zákresem plánované výsadby. 
9)  Žadatel o podporu z dotačního titulu 
 D předloží výpis z katastru 
 nemovitostí na opravovanou 
 nemovitost.
Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující 
formální a obsahové náležitosti 
k projednání a posouzení příslušné 
komisi rady obce, a to:
A) Komisi sociální a bytové - dotační 
 titul F

B) Komisi kulturní, mládeže a sportu
 -  dotační titul A,C, E
C) Komisi životního prostředí – dotační 
 titul B
D) Komisi stavební – dotační titul D

Rozhodnutí o žádosti:
Žádosti lze podat do 4. 4. 2007 do 16:00
hodin na Obecním úřadě v Bludově.
Všechny včas podané žádosti předloží 
rada obce se svým stanoviskem 
i se stanoviskem příslušné komise 
k rozhodnutí zastupitelstvu obce. 
Zastupitelstvo obce tyto žádosti 
hromadně projedná na svém nejbližším 
zasedání a rozhodne. 
Poskytnutí podpory může být podmíněno.
Na poskytnutí podpory není právní 
nárok.
Podpory se zásadně přiznávají na 
budoucí projekty. Na projekty již 
realizované lze přispět jen výjimečně 
z důvodů zvláštního zřetele hodných.

O poskytnutí podpory se sepíše se 
žadatelem smlouva s následujícím 
obsahem:
1.) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2.) Účel, forma a výše podpory
3.) Podmínky obce pro přiznání podpory
4.) Závazek příjemce podpory k jejímu
 vrácení v případě nedodržení 
 stanovených  podmínek
5.) Podpis účastníků smlouvy

Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor 
provádí po stránce věcné ta komise, 
která je příslušná k posouzení daného 
dotačního titulu, kontrolu po stránce 
finanční provádí kontrolní výbor, který 
též podá do 31.1.2008 souhrnnou zprávu 
zastupitelstvu obce.

V Bludově dne 2.3.2007
Ing. Josef Ťulpík, v.r.  - místostarosta 
Ing. Pavel Ston, v.r. - starosta
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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce 
Bludov pro rok 2007

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 2.3.2007 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček pro 
občany z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2007. Zájemci mohou požádat o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na tyto 
účely:

Poř. č. Název / účel Lhůta 
splatnosti Úrok p.a. Horní hranice půjčky

01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 
10 let 3 roky 3% Do 70 tis. Kč na 1 byt 

v nejvyšším podlaží

02 Zřízení plynového nebo elektrického topení 
ve stávajícím domě 4 roky 3% Do 40 tis. Kč na 1 byt

03 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě 
– stáří nad 10 let 3 roky 3% Do 70 tis. Kč na 1 dům

04 Obnova fasády domu včetně 
oplechování u domu staršího 10 let 4 roky 3% Do 50 tis. Kč na dům

05 Výměna oken u domu staršího 10 let 4 roky 3% Do 100 tis. Kč na dům

06 Obnova fasády domu včetně oplechování 
a výměny oken u domu staršího 10 let 4 roky 3% Do 150 tis. Kč na dům

07 Zateplení obvodového pláště domu staršího 
5 let 4 roky 3% Do 80 tis. Kč na dům

08 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového 
koutu v bytě, kde dosud není 3 roky 3% Do 50 tis. Kč na 1 byt

09 Obnova střechy rodinných domů, krytina 
i konstrukce 3 roky 3% Do 100 tis. Kč na dům

10 Oprava a rekonstrukce domů památkově 
chráněných a objektů v památkové zóně       8 roků       3% do 350 tis. Kč na dům
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Úvěry lze čerpat pouze do konce 
kalendářního roku, v němž byl zřízen 
příslušný účet. Úroky se platí podle 
smlouvy o úvěru, jistina se splácí 
rovnoměrně měsíčními splátkami 
počínaje lednem roku následujícího 
po roce, v němž byl úvěr poskytnut. 
Zvláštní dohodou si může dlužník 
dohodnout rychlejší splácení úvěru. 
Částku nevyčerpanou ve stanovené 
lhůtě je dlužník povinen vrátit, 
nepovolí-li obecní rada, na základě 
jeho písemně zdůvodněné žádosti 
výjimku.
 Jednotlivé tituly úvěrů, s výhradou 
úvěru 04 – obnova fasády a 06 
– obnova fasády  včetně výměny oken 
a dále úvěru 05 – výměna oken a úvěru 
06 – obnova fasády včetně výměny 
oken, které nemohou být poskytnuty 
na tentýž objekt, lze tituly kumulovat.

Podmínky poskytnutí půjčky:
O poskytnutí půjčky mohou požádat 
fyzické a právnické osoby, které vlastní 
bytové a rodinné domy a byty na 
území obce Bludov, a které přijmou 
závazek použít poskytnutý úvěr podle 
stanovených a ve smlouvě uvedených 
pravidel ve prospěch těchto bytových 
a rodinných domů a bytů.
 Žadatel může použít poskytnutou 
částku pouze k dohodnutému účelu. 
V případě zjištění použití půjčky k jiný 
účelům je dlužník povinen neprodleně 
vrátit celou poskytnutou půjčku.
Vrácení půjčky bude zajištěno ručením 
nebo zástavou nemovitosti. Žadatel 
musí mít nemovitost, na kterou žádá 
poskytnutí půjčky, pojištěnou.
 Žadatel je povinen provádět 
opravy a modernizace, na které mu 
byla poskytnuta půjčka, v souladu se 
stavebními předpisy. V případě jejich 
porušení je povinen bezodkladně vrátit 
celou půjčenou částku.

Náležitosti žádosti o poskytnutí 
půjčky:

Žádost musí obsahovat:
a) identifikační údaje žadatele, 
 u fyzické osoby jméno, příjmení, 
 datum a místo narození, bydliště, 
 u právnické osoby obchodní jméno, 
 sídlo a IČO

b) přesné označení předmětného 
 bytového nebo rodinného domu 
 či bytu
- adresa, číslo popisné, číslo parcely
- doklad o vlastnictví domu či bytu 
 ne starší 60 dnů
- stavební povolení či jiný příslušný 
 doklad o přístupnosti stavební akce, 
 na niž či v jejímž rámci je žádáno 
 o úvěr
- příslušnou projektovou dokumentaci
c) předběžnou dohodu se zhotovitelem 
 akce, na niž je žádán úvěr, 
 s orientační cenou díla, jedná-li se 
 o akci prováděnou svépomocně, 
 odhad nákladů, které budou po 
 realizaci doloženy fakturami a účty
d) přesný popis účelu, na který je úvěr 
 (či úvěry) požadován, při kumulaci 
 titulů je třeba popis provést 
 odděleně
e) předpokládaná částka úvěru podle 
 tabulek a způsob jejího výpočtu
f) předpokládaná lhůta dokončení 
 předmětné akce
g) návrh zajištění závazku z úvěrové 
 smlouvy (ručení, zástavní právo) 
 s uvedením všech potřebných údajů 
 pro posouzení, zda navrhované 
 zajištění je dostatečné

Lhůta k podání žádosti:
Žádost lze podávat nejpozději do  
4. 4. 2007 do 16:00 hodin. Žádosti 
doručené po uplynutí této lhůty nebudou 
zařazeny do výběrového řízení.

Místo podání žádosti:
Žádosti se podávají na předtištěném 
formuláři na Obecním úřadě Bludov 
osobně nebo doporučeně poštou 
v obálkách označených logem 
„Výběrové řízení – Fond rozvoje 
bydlení“.

Formulář žádosti si mohou zájemci 
vyzvednout u referentky odboru 
ekonomicko - správního OÚ Bludov.

Výběr žadatelů:
Komise Fondu rozvoje bydlení 
vyhodnotí s přihlédnutím k návrhu 
obecního úřadu předložené žádosti 
o půjčky a předloží svůj návrh na
poskytnutí půjček zastupitelstvu obce.
O výběru žadatelů rozhodne 

zastupitelstvo obce Bludov tak, aby 
do 30. 4. 2007 mohly být uzavřeny 
smlouvy.

O výsledku výběrového řízení budou 
všichni uchazeči neprodleně písemně 
vyrozuměni.
Vybraní žadatelé budou vyzváni 
k uzavření smlouvy o půjčce, která 
bude mít tento obsah:
- identifikace smluvních stran
- identifikace typu úvěru 
- celková částka úvěru, v případě více 
  titulů i skladba
- lhůta splatnosti úvěru
- splátkový kalendář úroků a jistiny
- způsob splácení
- závazek žadatele použít poskytnutou 
  částku k dohodnutému účelu
- sankce za porušení účelovosti 
  (okamžité vrácení půjčené částky plus
  30% smluvní pokuta)
- podmínku dodržení stavebních 
 předpisů a bezodkladného vrácení 
 celého úvěru při jejich porušení
- zajištění závazků z úvěrové smlouvy
- ujištění žadatele, že úvěrovaná 
  nemovitost bude po celou dobu 
 splácení 
  úvěru pojištěna (sankce – smluvní 
  pokuta 20%)
- lhůta dokončení akce a sankce pro 
 případ nedodržení lhůty (smluvní 
  pokuta 20%)
Právo na uzavření smlouvy o půjčce 
zaniká, pokud se žadatel nedostaví 
k uzavření smlouvy do 30 dnů po 
vyrozumění o výsledku výběrového 
řízení.

V Bludově dne: 2.3.2007 
Ing. Ťulpík Josef, v.r.   
místostarosta    
Ing. Pavel Ston, v.r.       
starosta
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Vážení spoluobčané,
tak jako v minulém čísle „Bludovanu“ tak i nyní chceme 
pokračovat v informacích o splaškové kanalizaci.
Napojování rodinných domků na splaškovou kanalizaci 
(propojení revizní šachty s vyústěním vašich domovních 
odpadů) neprobíhá takovým tempem, jakým bychom si 
představovali.  Stále je ještě několik desítek vlastníků 
nemovitostí (cca 60), kteří doposud nemají vybudovanou 
soukromou část kanalizační přípojky. Tito vlastníci byli 
obesláni samostatnými dopisy. V dopisech bylo zdůrazněno, 
že výkop pro soukromou část přípojky musí být proveden 
nejpozději do konce měsíce března 2007!!! Pokud nebude 
výkop k soukromé části přípojky v tomto termínu proveden, 
pak počínaje 1. dubnem již obec Bludov nebude hradit ani 
materiál (písek, potrubí PVC a revizní šachtu), ani položení 
potrubí – od tohoto data si již veškeré náklady na soukromou 
část přípojky bude hradit každý vlastník sám (což představuje 
částku min. 8.000,- Kč a více podle délky přípojky).
Znovu žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby jste 
urychlili propojování Vašich nemovitostí na kanalizaci. 
Hrazení stočného předpokládáme od měsíce května 2007 
a to i v těch případech, kdy vlastník nemovitosti nebude 
na kanalizaci napojen. Propojení si můžete provést  sami 
nebo si objednat odborníka, který vám propojení provede. 
Propojení si hradí každý vlastník nemovitosti sám. Dobrá 
spolupráce je s následujícími místními firmami:  
  
Zatloukal Petr    tel. 602-750 995
Jarýn Aleš  tel. 737-585 037
Pösl František  tel. 606-905 448
Markovský Zdeněk tel. 603-249 440

!!! Nezapomeňte - po propojení potrubí z vašeho 
objektu  s revizní šachtou není možné propojení ihned 
zasypat, aniž by proběhla kontrola propojení příslušným 
pracovníkem obce a to

Balát František  603-521 264 583-301 446
Tolarová Hana  737-549 522 583-301 438
Fousek Jan  604-679 623 583-301 437          

V platnosti zůstává, že není možné do nové oddílné splaškové 
kanalizace napojit pouze přepad ze septiku nebo jímky 
(septik či jímka musí být vyřazeny z provozu – viz §18 
odst.4 Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.) ani 
dešťové a povrchové vody – jejich napojením by se velmi 
zhoršila funkce čistírny.

Dále vás upozorňujeme, že dle Zákona 274/2001 Sb. 
a prováděcích vyhlášek 428/2001 Sb. a 515/2006 Sb., jste 
povinni na kanalizaci napojit všechny splaškové vody 
z Vašich nemovitostí. Pokud tak neučiníte, budete pak muset  
při kontrolách dokladovat, jakým způsobem tyto splaškové 
odpadní vody likvidujete. 

Odběratel je povinen dle Zákona 274/2001 Sb. a  prováděcí 
vyhlášky 428/2001 Sb. a 515/2006 Sb. uzavřít s vlastníkem popř. 

provozovatelem kanalizace smlouvu o odvádění odpadních 
vod. Neuzavření smlouvy o odvádění odpadních vod ze 
strany odběratele je považováno v souladu s ustanovením 
§ 10 odst. 1 písmo b) a odst. 2 písmo b) zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích, za neoprávněné vypouštění 
odpadních vod do kanalizace a v takovém případě může být 
dotyčnému odběrateli udělena pokuta až do výše 15.000,-Kč 
v souladu s ust. § 34 odst. 1 písmo f) a g) a odst. 2 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 

A nakonec, pro odlehčení, trochu statistiky. 
Do konce roku 2006 (do 29.12.) bylo napojeno 77 přípojek 
-  tj. 8,3 % a 473 obyvatel – tj. 15,2 %. Od nového roku 
2007 (od 2.1.) do konce února (do 28.2.) bylo napojeno 137 
přípojek – tj. 14,9 % a 462 obyvatel – tj. 14,8%. Celkem 
je tedy napojeno 214 přípojek – což činí 23,2% a 935 
obyvatel – což činí 30%.
V počtu obyvatel nejsou započteny žáci ZŠ, MŠ, jakož 
i obyvatelé ubytovaní v Penzionu a hosté ve Vlčím dole.

Způsob vybírání stočného byl předmětem mnoha diskusí, 
jednání  včetně konzultací se starosty a technickými 
pracovníky obcí, které v nedávném období prošly stejnou 
situací. Až do posledního jednání na začátku března se 
probíraly dva možné výběry stočného:  

1/  vybírat stočné kombinovaným způsobem, tj. 
u objektů, v nichž je veškeré odebrané množství vody měřené  
vodoměrem podle spotřebovaných m3 vody  a současně podle 
směrných čísel vycházejících z vyhlášky 515/2006 Sb. u těch 
objektů, kde je odebírána voda měřitelná jen částečně (občan 
je napojen na obecní vodovod s vodoměrem, využívá však i 
jiného zdroje vody – např. studny, který měřen není) anebo je 
napojen pouze na neměřitelný zdroj vody (zpravidla vlastní 
studna bez vodoměru).
  
2/  vybírat stočné v celé obci jen podle směrných 
čísel vycházejících z vyhlášky 515/2006 Sb. (nesprávně 
nazývaným tzv. paušálem) bez ohledu na to, jakým způsobem 
je objekt vodou zásobován.   

V případě první varianty není v současné době, kdy dochází 
k postupnému napojování jednotlivých kanalizačních 
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Splašková kanalizace a ČOV - neprošlo jazykovou kontrolou -



V měsíci únoru proběhla v médiích 
kampaň, týkající se všech, kteří 
odebírají podzemní nebo povrchové 
vody nebo kdo do těchto vod vpouští  
vody odpadní.

Média upozornila hlavně na možné 
pokuty za užívání nakládání s vodami 
bez platného povolení vodoprávního 
úřadu.

Ministerstvo zemědělství a ministerstvo 
životního prostředí , na základě zákona 
o vodách č. 254/2001 Sb., zpracovalo  
materiál, ze kterého je možné dozvědět 
se  důležité informace  o povinnostech 
z toho pramenících. Materiál v příloze 
přikládáme.

K 1.1.2008 zaniká povolení k odběru a vypouštění vod
Materiál se netýká:
1/ fyzických osob nepodnikajících, 
 kteří jsou majiteli studní pro 
 individuální potřebu domácnosti 
 (např. i zalévání zahrady ze studny), 
 jejichž studna byla vybudována do 
 roku 1955
2/ fyzických osob nepodnikajících,
 kteří jsou majiteli studní pro 
 individuální potřebu domácnosti, 
 jejichž studna byla vybudována 
 po roce 1955  a povolení k odběru 
 obdrželi, popř. mohou doložit jeho 
 vydání.

Případné informace k problematice 
„zániku povolení k nakládání 
s vodami“ lze směřovat přímo na 

MZE (stránky www.zanikpovoleni.cz), 
infolinku 800 101 197 nebo na 
Městský úřad Šumperk :
- odběr podzemních nebo 
 povrchových vod pro potřeby 
 jednotlivých občanů ( domácností) 
 sdělí Ing.Vybíralová, tel. 583388234
- odběr podzemních nebo  
 povrchových vod pro fyzické osoby 
 podnikající a právnické osoby sdělí 
 Ing. Turková, tel.: 583 388 235
- k vypouštění odpadních vod  do vod 
 povrchových nebo podzemních sdělí  
 Ing. Jánětová, tel. 583 388 236 nebo 
 Ing.Pudil, tel. 583 388 286.

OÚ Bludov, odbor výstavby a ŽP

Nabídka spolkům od komise kulturní, mládeže a sportu
Členové Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov nabízejí představitelům všech spolků a občanských sdružení 
spolupráci. Budete-li mít jakýkoli podnět pro obec, týkající se oblasti kultury, mládeže či sportu, případně pokud Váš spolek 
bude řešit jakýkoli problém, s nímž Vám může být obec nápomocná, obraťte se na kteréhokoli člena komise. Ten bude Váš 
podnět tlumočit na zasedání komise, případně podnikne potřebné kroky.

Seznam členů komise:
Adresa E-mail

Marie Balharová Příční 544 lesybludov@tiscali.cz
Stanislav Balík ml. Plk. Karla Hlásného 860 balik@fss.muni.cz
Břetislav Hecl Ve Sléví 128 bretislav_hecl@seznam.cz
Jaroslav Huf Bohutínská 792
Jiří Krejčí Plk. Karla Hlásného 858 civic.arena@seznam.cz
Miroslav Kubíček Lázeňská 497 kubicekmira@tiscali.cz
Hana Pantlíková Husova 456 pantlikova@cmail.cz
Martin Schauer Jana Žižky 80

Stanislav Balík ml.
předseda komise

přípojek, možné stanovit skutečnou cenu za m3 (kubík) 
vyčištěné vody. Při dílčím napojování přirozeně nejsou známy 
celkové průtoky splaškových vod ani celkové náklady na 
provozování kanalizace a ČOV.
V případě druhé varianty se vychází při stanovení ceny 
stočného z předpokládaných (propočtových) nákladů na 
provozování kanalizace a ČOV.
Skutečnou cenu stočného za m3  bude možné určit po 
roce úplného provozu (kdy budou na kanalizaci napojeny 
všechny přípojky). Do té doby bude dostatečný časový 
prostor pro zjištění aktuálního způsobu měření spotřeby 
vody u jednotlivých občanů popřípadě k apelu na to, aby 
si maximální počet obyvatel zajistil úplnou měřitelnost 
spotřebovávaných vod.
Z výše uvedených důvodů navrhne OVŽP radě, resp. 

zastupitelstvu obce stanovit pro nejbližší období způsob
vybírání stočného podle směrných čísel. 

V případě poplatku podle směrných čísel se předpokládá, že 
výše stočného na osobu za rok v Bludově  nepřekročí částku 
700,- Kč, t.j. maximálně  58,- Kč na měsíc (při ceně stočného 
v rozmezí 15 – 16 Kč/m3).
Předpokládá se, že stočné podle směrných čísel bude hrazeno 
obdobně jako poplatky za svoz odpadů 2x do roka – k 30.6 
a 31.12 2007. 

Po sestavení a schválení ceny stočného bude ceník stočného 
vyvěšen na desce Obecního úřadu v Bludově, na webových 
stránkách obce a bude uveřejněn v následném vydání 
Bludovanu.
       OVŽP
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V březnu 2007 oslaví :
Plíhalová Marie  Školní  80 let
Zatloukal Josef  Úzká  81 let
Kulhaj Josef  8. května 83 let
Skoumalová Květoslava  Lázeňská 84 let
Kubíčková Ludmila Bludoveček 85 let
Jurásková Josefa  B. Němcové 86 let
Pazour František  J. Žižky  96 let

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli 
rozloučit s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem

panem   Janem Janíčkem
Stejný dík patří bludovským hasičům za důstojný doprovod, slova 
útěchy a květinové dary děkuje manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 20. února by se dožil pan

Jan Indra 90 let
S láskou vzpomínají synové Jan a František 
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme 
všem, kdo jej znali a měli rádi.

na březen 2007
Pá 2. 3. 17.00 Zastupitelstvo
So 3. 3.  14.00 Trampská PORTA
Ne 4. 3.     15.00 Pohádka Zapomenutý čert
So 17. 3. 15.00 Přehlídka harmonikářů
Út - So 20. - 31. 3.          Výstava fotografií
Čt 22. 3. 18.00 Přednáška
Pá   23. 3.  19.00 Travesti show
Pá 30. 3. 16.00 Dětská diskotéka 
Ne 31. 3.     15.00 Pohádka O Sněhurce

Jak tiše žila,
tak tiše odešla.

Skromná ve svém životě, 
velká ve své lásce a dobrotě

Dne 27.února 2007 jsme vzpomněli 1. výročí 
úmrtí naší milované maminky a babičky paní

Růženy Snášelové
S láskou vzpomínají dcery Zuzana a Markéta
s rodinami, manžel Jan.

POZVÁNKA

březen 2007

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý a Středa  13. a 14. 3. - levný textil
Pátek 16. 3., Úterý 20. 3., Čtvrtek 22. 3.,
Pondělí 26. 3.

Dne 18. března 2007 uplyne 15 let od úmrtí

pana Vojtěcha Čožíka
S láskou vzpomíná manželka Emilie s celou
rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Hasiči blahopřejí 
v březnu oslaví narozeniny:

pan František Pazour 96 let
paní Libuše Kubíková 60 let

Dne 7. března vzpomeneme 20. výročí úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 
vzácného člověka pana 

Františka Hatoně

V lednu jsme vzpomněli 34. výročí úmrtí
jeho manželky paní

Ludmily Hatoňové
Stále vzpomíná rodina Krystkova, Šimkova,
Ignačákova a Švancarova.

Kulturní dům Bludov vás zve na

VÝSTAVU 
FOTOGRAFIÍ

NORSKO
Autor fotografií Richard Růžička  

Od úterý 20. března  
do soboty 31. března 2007 – v pracovní dny 
od 8 do 17 hodin, v sobotu 31. března 2007

od 10 do 17 hodin

- vstupné dobrovolné -
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Kulturní dům Bludov 
a Česká tábornická unie - jesenická oblast

srdečně zvou všechny příznivce trampských, 
folkových a country písniček na

v sobotu 3. března 2007 
  začátek ve 14:00 hod. 

Kulturní dům Bludov

Kulturní dům Bludov vás zve
na divadelní pohádku

Dalskabáty aneb 
zapomenutý čert

Neděle 4. března 2007 
v 15:00 hodin

Kulturní dům Bludov vás zve
na divadelní pohádku

O Sněhurce

Porota určí vítěze v kategorii interpretační 
a autorské. Diváci rozhodnou, který 

interpret obdrží cenu diváka. 

Vítězové postoupí do „Republikového finále“ v Jihlavě.
Zveme všechny příznivce této muziky, přijďte podpořit 

soutěžící a zpříjemnit si sobotní odpoledne.

- vstupné 30 Kč -

Oblastní kolo 
TRAMPSKÉ PORTY

Pohádka pro děti a rodiče

V podání Ochotnického spolku ŠOK 
ze Starého Města p. Sn.

Vstupné 10 vyfouknutých vajíček 
nebo 20.- Kč

na vystoupení skupiny KRÁLOVNY NOCÍ
TRAVESTI SHOW

v pátek 
23. března 2007 

v 19:00 hodin
stolová úprava - občerstvení

Vstupné: 
v předprodeji 100.- Kč, 

před vystoupením 120.- Kč 

Kulturní dům Bludov vás zve na

Pohádka pro děti a rodiče

V podání Divadla KAPSA 
Andělská Hora

Sobota 31. března 2007 
v 15:00 hodin

Vstupné 10 vyfouknutých vajíček 
nebo 20.- Kč

®

Pionýrská skupina Bludov pořádá

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Hynčice pod Sušinou 

2007
od 30.června do 10. července 2007

pro děti od 6 do 15 let,

 ubytování ve zděné budově, 

strava 5x denně

cena 2350.- Kč

přihlášky v Kulturním domě Bludov, 

tel.: 583238177, 583238548, 736609734.
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Pokus o rekord  
VYTVOŘENÍ NEJVĚTŠÍHO 

SKOŘÁPKOVNÍKU

Spolek svaté Rosálie v Bludově
Spolky a spolkový život jejich členů od konce 19. století – XIX. pokračování

Nový protektor spolku
Dne 3. května 1912 zemřel zakladatel 
– protektor spolku P. Fr. Ermis. Jeho 
nástupcem se stal P. Karel Dřímal, který 
byl od r. 1900 kooperátorem v Bludově. 
V květnu 1912 se stal bludovským farářem. 
V roce 1933 ho olomoucký světící biskup 
Jan Stavěl jmenoval arcibiskupským radou. 
Zemřel 5. května 1945 v Terezíně v náručí 
svého kaplana P. Oldřicha Koutného.
Zvelebování kostelíčka pokračovalo 
pod vedením nového protektora stejně 
intenzivně jako v letech minulých. V roce 
1913 byl nahrazen provizorní odpad vody 
od kapličky P. Marie řádným potrubím 
prodlouženým až do lesa. Toto potrubí 
se prodlužovalo proto, že obec Hrabenov 
„učinila námitky“, že jim odpadní voda 
„kazí“ cestu. Tato oprava byla uhrazena 
částkou 36,80 korun včetně výkopu, rour, 

cementu a záhozu. Byl také zakoupen 
nový řemen ke zvonu. V předvečer 
první světové války – 2. července 
1914 - se spolek rozhodl opravit sochu 
sv. Jana Nepomuckého u zámeckého 
rybníka a boží muka u kostelíčka. Kromě 
těchto dvou památek opravil sochař Jiří 
Gottwald z Litovle ještě sochu Nejsvětější 
Trojice u kostela, sochu sv. Floriána na 
horním konci, Panny Marie Lurdské na 
dolním konci a hlavní kříž na hřbitově. 
Sochy opravil, natřel a vyzlatil. Spolek 
sv. Rosálie hradil pouze opravy sochy 
sv. Jana Nepomuckého a boží muka 
u kostelíčka – opravy stály 24 korun. 
V době, na kterou vzpomínáme, měla 
každá sakrální památka vydržovací fond, 
jehož správcem byl farář, v jehož farnosti 
socha či kaple nebo kříž stály. Z tohoto 
fondu se hradily opravy a údržba. Obec 

P. Karel Dřímal

a fara využily přítomnosti odborníka 
(dnes bychom řekli restaurátora) k opravě 
všeho, co si opravu žádalo. 
Poslední investicí před začátkem první 

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Zveme Vás  na 

Přednášku 
MGR. DRAHOMÍRA POLÁCHA

Historie tzv. Bludovečku

Čtvrtek 22. března 2007 
v 18:00 hodin

Kulturní dům Bludov
- vstup volný -

Jak kraslice přibývají:

Zahájení 1. listopadu 2006
25.  11.  2006   951  
 7.  12.  2006 1.486
22.  12.  2006 2.477

11.    1.  2007 3.282
22.   1.  2007 4.492  
31.  1.  2007 5.671  

  3. 2.  2007 6.541
  7. 2.  2007 7.027
  8. 2.  2007   8.027
 16. 2.  2007       9.022  

K 16. 2. máme už 9.022 kraslic a situace vypadá nadějně. 
Stále jich však ještě chybí hodně, abychom rekord 
překonali.
Proto se obracíme opětovně na každého z vás, zapojte 
celou rodinu, využijte všech příležitostí ke sběru vajíček. 
Vyzýváme nejen děti, ale všechny občany Bludova, aby 
se k akci připojili. Sbíráme i nenamalovaná a nenavázaná 
vyfouknutá vajíčka. Nemáte-li cestu kolem kulturního 
domu, můžete i vzkázat a kraslice u vás vyzvedneme. 
Využijme poslední měsíc.

Poslední termín k odevzdání kraslic pro 
soutěžící je pátek 6.4.2007 v 18:00 hodin.    
Pomozte překonat rekord. 
Děkujeme.
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světové války bylo pořízení kostelních 
lavic, které vyrobil bludovský stolař Josef 
Snášel. Lavice byly umístěny pod kůr pro 
staré poutníky. Do té doby se v kostelíčku 
pouze stálo či klečelo. Pořízení těchto 
lavic (není zapsáno, kolik jich bylo), 
navrhla na schůzi výboru spolku 11. 
srpna 1913 manželka tehdejšího starosty 
obce Magdalena Březinová z č.p. 136. 
Jejich ofertní (nabídková) cena činila 
50-60 korun, skutečná po jejich dodání 
91 korun. Neodsuzujeme proto současné 
podnikatele za nedodržení dohod 
– ani před sto lety to nebylo jiné. Za 
roky 1914-1920 nacházíme v protokolech 
spolku pouze příspěvky a úroky. Žádná 
„investiční akce“ se nekonala. Spolek 
byl zřejmě přinucen v roce 1915 zakoupit 
obligaci válečné půjčky za 190,30 korun.
Snad největší událost (či církevní 
slavnost) v době první světové války 
se konala na svátek Nanebevzetí Panny 
Marie 15. srpna 1916. Odpoledne po sv. 
požehnání šel od farního kostela velký 

P. František Jašek

průvod k soše dobrého Pastýře stojící 
na kraji lesa u cesty ke kostelíčku. Tuto 
sochu z bílého slezského mramoru, která 
je spíše známa pod lidovým označením 
Beránek, zde nechal na jaře 1898 postavit 
neznámý dárce. Nevědělo se, kdo to byl, 
nebyl ustaven vydržovací fond, a proto se 
k této překrásné památce církev nehlásila. 
Socha nebyla posvěcena. V roce 1915 
věnovala stařenka Františka Minářová, 
výměnkářka na statku č.p. 119, sto korun 
na udržovací fond této sochy a de facto 
tím přiznala, že spolu se svým manželem 
Petrem (starostou obce Bludov v letech 
1884 -1890, zemřel 1914) nechala sochu 
postavit. Po velké církevní slavnosti 
byla socha P. K. Dřímalem posvěcena. 
Je ozdobou tohoto překrásného údolí 
dodnes. Těm, kdo zapomínají, a mladším, 
kteří si pamatovat nemohou, připomínám, 
že několik desítek metrů za touto sochou 
vlevo (ve směru od obce) měl být 
vstup na „Střelnici pro pěchotní zbraně 
Lidových milicí“. Stavba byla přes 
protesty občanů naší obce bez stavebního 
povolení započata melioračními pracemi 
těsně před rokem 1989 na základě 
nařízení tehdejšího OV KSČ a po změně 
politických poměrů v listopadu 1989 
v tichosti ukončena.
V době války se schůze výboru ani 
valné hromady nekonaly. Jedinými 
zaznamenanými výdaji v těchto letech 
jsou platby kostelníkovi Josefu Žižkovi 
– 10 korun ročně, později po roce 1918 
byla částka zvýšena na 50 korun ročně. 

Mezi světovými válkami
První valná hromada spolku po první 
světové válce se konala 16. května 1920, 
byl zvolen dvacetičlenný výbor, dodatečně 
schválena oprava vodovodu u kostelíčka. 
Tuto v roce 1919 provedl zámečník 

František Hejl za 560 Kč. V roce 1922 byl 
pořízen zvon – bez ozdob a nápisů – 42 kg 
těžký od firmy Václav Červený z Hradce 
Králové. Ve sbírkách na zvon se vybralo 
809,54 Kč, zbytek do částky 2676,48 Kč 
uhradil Spolek sv. Rosálie. Spolku ještě 
peníze zbyly, a proto se členky rozhodly 
zakoupit za 141 Kč koberec. V roce 1924 
byla opravena křížová cesta (nákladem 
42 Kč). Nedochovalo se však, zda byly 
opraveny obrazy či betonové (teracové) 
kapličky.
Dne 5. listopadu a 17. prosince 1922 
pořádal v Národním domě ředitel 
„Svazu československé charity v Praze“ 
Ludvík Bláha přednášky „o účinné lásce 
k bližnímu“. Navrhl, aby místní katolické 
spolky zřídily v Bludově odbočku této 
tehdy celostátní instituce. Návrh byl 
přijat. Odbočku řídil farní výbor v čele 
s farářem P. K. Dřímalem, do tohoto 
výboru vyslal Spolek sv. Rosálie slečnu 
Kristýnu Konečnou, Svatopluk Josefa 
Snášela. Posláním charity bylo konat dílo 
lásky blíženské v Bludově a nejbližším 
okolí. Odbočka byla z nezjištěných 
důvodů v roce 1926 přejmenována na 
spolek s názvem „Ludmila - odbor ve 
farnosti bludovské“. O existenci tohoto 
společenství či spolku se dochoval pouze 
zápis v pamětní knize farnosti bludovské 
sv. II.
Dne 3. dubna 1927 se členky rozhodly, 
že spraví kostelíček uvnitř. Vlhké stěny 
byly zbaveny omítky do výšky zhruba 
jednoho metru, natřeny asfaltem a 
omítnuty štukovou omítkou. Venkovní 
omítka (fasáda) byla vyspravena a 
obílena. Byla to první větší oprava od 
obnovení kostelíčka v první polovině 19. 
století. Původní sakristie, která stála na 
evangelijní straně (směrem k Hrabenovu), 
byla zbořena a dveře z ní vedoucí do 
kostela (vedle schodiště na kazatelnu) 
byly zazděny. Na tuto akci bylo 
vynaloženo 4042 Kč – zedníci a materiál 
3579 Kč, klempíř – p. Morávek 463 Kč. 
Částku uhradil spolu se spolkem farní 
úřad Bludov. V dochovaných dokladech 
z roku 1930 je uvedeno jediné vydání 
na stavbu sakristie 1165,85 Kč. Za tyto 
peníze byla s největší určitostí uhrazena 
projektová dokumentace na tuto stavbu.
Ve vzpomenuté pamětní knize kostela a 
fary Bludov sv. II lze v roce 1932 nalézt 
zápis, který se zmiňuje o úmrtí dvou 
zakladatelek spolku, a sice Beáty Krejčí 
z č.p. 161, která zemřela 8. dubna 1932 
ve stejný den (míněno datum) a hodinu 
jako její muž František v roce 1915. Je 
zde zdůrazněno, že byla dlouholetou 
pokladní (kasírkou) a že v Bludově a 
okolních vesnicích nasbírala mnoho 
peněz, za které byl kostelíček zvelebován. Gabriela Zierotinová na své svatbě v Brně 29.4.1947
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2. listopadu téhož roku zemřela manželka 
místního státního obvodního lékaře 
Aloise Sloupenského Josefa. Tato byla 
od založení spolku až do své smrti 
předsedkyní. 
V tomto roce 1932 byly před kůrem na 
epištolní straně (pravá při pohledu na 
oltář) postaveny nové lavice – náklad na 
ně činil 1155 Kč. Účet se nedochoval. 
Neznáme proto jejich výrobce. Neví 
se, kdo je platil. Možná byly pořízeny 
z  dědictví po některé zemřelé (možná 
obou).
V letech 1927 až 1933 nebyly zapisovány 
žádné zprávy o jakékoliv činnosti 
spolku. S největší určitostí byl tento 
útlum vyvolána způsoben hospodářskou 
krizí, která v těchto letech vrcholila. 
Ve společnosti chyběly peníze, proto je 
neměl ani spolek. Nebylo tedy nutno 
rozhodovat o tom, za co se získané 
peníze použijí, a proto nebyl důvod 
k pravidelným schůzím. Členky se 
intenzivně věnovaly tomu, k čemu stačila 
jejich práce a píle – k výzdobě farního 
kostela a kostelíčka květinami, které pro 
tento účel pěstovaly na svých zahrádkách. 
Některé pak zhotovovaly bohoslužební 
roucha a plachty na oltáře – každá podle 
svých schopností a finančních možností. 
Sakristie byla ke kostelíčku přistavěna 
v roce 1935 – v době kdy postupně 
docházelo k oživení hospodářství. 
Největší zásluha na této akci je 
připisována pamětníky stejně jako 
farní kronikou (tuto psal P. K. Dřímal) 
tehdejšímu bludovskému kaplanovi P. 
Františku Jaškovi. Náklad na stavbu 
sakristie činil 18420 Kč. Na této investici 
se Spolek sv. Rosálie přímými platbami 
nepodílel, mnoho však agitoval mezi 
občany, kteří zde pracovali bez nároku 
na mzdu či za nepatrný finanční obnos. 
Rolníci z Bludova, Bohutína, Temenice, 
Hrabenova zadarmo dováželi stavební 
materiál – cihly ze Šumperka, kamení 
ze Žerotínova lesa, ve kterém jim bylo 
dovoleno je sbírat a částečně i kopat, 
dřevo bylo od velkostatku zakoupeno. 
Sakristie je postavena jako dvoupodlažní 
stavba, kdyby to bylo třeba, mohl by se 
zde ubytovat kněz či kostelník. Na tuto 
stavbu se opět vybíralo nejen v Bludově, 
ale i v okolních obcích – Dolní Studénky 
196 Kč, Temenice 356 Kč, Hrabenov 
a Ruda 211 Kč (k této částce přidal p. 
Vénos z Hrabenova 100 Kč), Postřelmov 
a Chromeč 601 Kč, vdova po Karlu 
Zierotinovi Zdenka darovala 2000 Kč. 
Tyto peníze a sbírky v bludovském 
farním kostele na úhradu stavby postačily 
a nebylo nutno, aby se na stavbě finančně 
podílel spolek sv. Rosálie. Při kopání 

základů byla při zdi kostelíčka vykopána 
lidská kostra – „snad zde byl pohřben 
některý poustevník“ (doslovný přepis 
zápisu P. K. Dřímala).

Nové vedení spolku
Na valné hromadě 29. ledna 1933 se 
kromě důstojného vzpomenutí zemřelých 
B. Krejčí a J. Sloupenské volí i nový 
členský výbor, který na první výborové 
schůzi, která následovala 2. února 1933 
zvolil předsedkyní Gabrielu Zierotinovou 
a další funkcionářky místopředsedkyní 
Annu Březinovou z č.p. 36, jednatelkou 
Magdalenu Březinovou ml. z č.p. 136 
a pokladní Annu Jeklovou z č.p 532. 
Dne 17. března 1935 byla zvolena nová 
jednatelka Kristýna Žižková. Magdalena 
Březinová se provdala a na funkci jí 
nezbýval čas. Na této valné hromadě 
vysvětlil kaplan P. Fr. Jašek, jaké 
nevýhody má individuální členství ve 
Svazu katolických žen a dívek v Brně. 
Bylo rozhodnuto, aby bludovské členky 
z tohoto Svazu vystoupily a odevzdaly 
členské legitimace. Je finančně 
výhodnější, aby do Svazu vstoupil Spolek 
sv. Rosálie, který bude odvádět členský 
příspěvek a tento nebudou proto platit 
jednotlivé členky jako doposud. Rovněž 
bylo dohodnuto, že budou zavedeny 
legitimace spolku sv. Rosalie v Bludově. 
Nové legitimace, na kterých byl obrázek 
patronky spolku, byly členkám rozdány 
v předvečer jejího svátku 3. září 1933.
Na další volební valné hromadě 19. 
dubna 1936 navrhl kaplan P. Fr. Jašek, 
aby si spolek pořídil prapor. Tento 
nápad s největší určitostí realizován 
nebyl, přestože navrhovatel vyzdvihoval 
zručnost členek a apeloval na to, 
aby prapor samy zhotovily. Všichni 

pamětníci a pamětnice, kterých jsem se 
dotazoval, zda někdy tento prapor viděli, 
jednoznačně tvrdili, že prapor Spolku sv. 
Rosálie pořízen nebyl. Pokud by byl, 
byl by asi uschován spolu s prapory 
Svatopluku a Orla, které byly uschovány 
za druhé světové války u Hynka Mináře 
na č.p. 103 a po únoru 1948 do roku 1990 
u Karla Kvapila z č.p. 577. Poslední zápis 
o zasedání spolku před druhou světovou 
válkou byl vyhotoven 3. dubna 1938. Je 
to zápis z poslední valné hromady před 
okupací ČSR německou říší. Členky 
odsouhlasily činnost za uplynulý rok a 
vzaly na vědomí, že finanční hotovost 
spolku činí 3747,20 Kč.

Druhá světová válka a vývoj po ní
Spolek byl v roce 1940 vymazán ze 
spolkového katastru a to ze stejného 
důvodu jako ostatní bludovské spolky, o 
kterých jsem už psal: „Územní změnou 
se stal spolkem, jehož sídlo leží mimo 
hranice Protektorátu Čech a Morava“.
Po skončení druhé světové války se 
spolek hlásí k životu a obnovuje činnost. 
Již 13. prosince 1945 podal spolek 
oznámení o obnovení činnosti okresní 
správní komisi v Šumperku. Dne 1. září 
1945 byla umožněna obnova Němci 
zrušených spolků. V oznámení jsou 
uvedena jména zvolených funkcionářů. 
Protektorem byl farář P. Oldřich Koutný, 
předsedkyní Anna Březinová, jednatelkou 
Františka Březinová – obě z č.p. 36, 
pokladní Anna Jeklová z č.p. 532. 
Zemský národní výbor rozhodl 30. 12. 
1946, že oznámení bere na vědomí. Dle 
vzpomínek pamětníků – žádné písemnosti 
se nedochovaly – měl P. Oldřich Koutný 
s kostelíčkem velkolepé plány. Chtěl 
zde údajně postavit dům, ve kterém by 

Anna a Františka Březinovy
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bylo možno ubytovat poutníky a konat 
exercicie (duchovní cvičení věřících). 
Snad chtěl pro tuto stavbu získat pozemky 
(tehdy ještě louku) nad kostelíčkem. Toto 
by bylo možno prověřit na katastrálním 
úřadu. Domnívám se však, že to pro toto 
vzpomínání není podstatné. 
Po komunistickém převratu v únoru 1948 
neměla činnost spolku dlouhého trvání. 
Již 29. června 1949 oznámil spolek sv. 
Rosálie v Bludově Okresnímu národnímu 
výboru v Šumperku, že se rozchází. Jako 
důvod uvedl, že již delší dobu nevyvíjí 
činnost a prakticky se již dříve rozešel. 
Skutečnost však byla jiná. Členky nadále 
pečlivě zdobily, uklízely a zvelebovaly 
oba kostely a jejich okolí, aniž by k této 
činnosti potřebovaly úřední povolení. 
Tato aktivita oceněna byla, a sice podle 

jedné ze zásad, kterými se společnost 
po únoru 1948 řídila: „Za každý dobrý 
skutek musí být jeho původce potrestán“. 
Možná se i pozorný čtenář těchto 
vzpomínek domnívá, že členky spolku sv. 
Rosálie dobrých skutků vykonaly tolik, že 
jich spočítat nelze. Státní soud v Praze při 
hlavním líčení konaném dne 7. listopadu 
1951 v době od 8:00 hodin do 12:10 
hodin skutky nejen spočítal, ale i dle 
tehdejších zvyklostí odměnil. V rozsudku 
není sice o spolku sv. Rosálie jediná 
zmínka. Odsouzeni však byli všichni tři 
pováleční vedoucí představitelé spolku za 
vlastizradu. Protektor P. Oldřich Koutný: 
6 let nepodmíněně, konfiskace veškerého 
jmění, ztráta čestných občanských práv 
5 let. Celý trest si odpykal. Předsedkyně 
spolku Anna Březinová: 3 roky 
nepodmíněně, konfiskace veškerého 
majetku (celý statek č.p. 36 – jeden 
z největších v obci), navíc pokuta 10 000 
Kč, v případě nedobytností 1 měsíc odnětí 
svobody, ztráta čestných občanských 
práv 5 let, ve vězení 2 roky a 2 měsíce. 
Jednatelka spolku Františka Březinová – 4 
roky nepodmíněně, konfiskace veškerého 
jmění, ztráta čestných občanských 
práv, ve vězení 3 roky a 2 měsíce. Pro 
úplnost těchto vzpomínek je nutno 
připomenout, že kromě tří jmenovaných 
bylo okresním soudem v Šumperku 10. 
ledna 1952 potrestáno ještě sedm dalších 
bludovských občanů. Trest však neminul 
ani celou rodinu zběhlého studenta 

teologie, bratrance odsouzené Anny, 
předsedu bludovského Akčního výboru 
Národní fronty, a místní organizace KSČ 
- původce těchto represí. Beze zbytku se 
naplnilo přísloví o tom, že žádný strom 
nevyroste do nebe, že žádný zlý skutek 
neujde trestu a o tom, jak melou Boží 
mlýny (pomalu ale jistě).
Rok 1989 zastihl společnost a bludovskou 
farnost již ve zcela jiné situaci, než v jaké 
ji zastihl „vítězný únor“ 1948. Žádný 
z katolických spolků obnoven nebyl, ani 
Spolek sv. Rosálie. Láska ke kostelíčku 
ale Bludovským zůstala. Kéž by byla tak 
živena, aby nikdy nevyhasla.

Stanislav Balík st.
říjen 2006
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P. Oldřich Koutný
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LVVK 2007
Základní škola Bludov

 Tak jako každý rok, tak i letos se naše škola vydala na 
lyžařský výcvik, který proběhl v termínu 20. 1. - 27. 1. 2007 v 
Hynčicích pod Sušinou.
 Rozdíl byl však ale jen v tom, že jsme kromě čtyř lyžařských 
skupin, které byly rozděleny dle výkonnosti jednotlivců, 
vytvořili ještě skupinu tzv. Snowboarďáků.
 Vypadalo, že podmínky pro zimní sporty nebudou ideální. 
Zajistili jsme pro děti náhradní program a hned nám bylo jasné, 
že musí být hodně rozmanitý, aby zabavil jak děti sedmého 
ročníku, tak žáky navštěvující osmou a devátou třídu.
 Plánovali jsme výlet na horskou chatu Návrší, Kralický 
Sněžník, Stříbrnice a v neposlední řadě se podívat i do Starého 
Města. Krátké pochody jsme střídali hrami v přírodě. Mezi 
jednu z nejoblíbenějších patřila soutěž v házení a chytání vejce. 
Uspořádali jsme také turnaj ve stolním tenise, který probíhal celý 
týden. I večery jsme se žákům snažili zpříjemnit. Kromě noční 
bojové hry, při které jsme se podívali i k válečným bunkrům, 
se každý večer konal nějaký program ( soutěže a diskotéky 
i večerní lyžování ). 

  Ve středu jsme se probudili a co jsme neviděli! Na obloze 
ani mráček a z jasné oblohy se na nás usmívalo ostré sluníčko. 
Mráz!! Konečně začalo mrznout!! Na protějším kopci jsme 
viděli sněžná děla v plném chodu, která nám dávala naději, že 
bychom si ve čtvrtek mohli snad už zalyžovat. Přes noc pak 
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ještě napadla nějaká ta vločka a my se hned ráno řítili ke svahu. 
Super!!Konečně jsme mohli ukojit své touhy, které nás sem 
přilákaly – zimní sporty. Lyžovali a snowboardovali jsme sice 
jen dva dny a jeden večer, ale o to víc jsme se na snížku vyblbli. 
Bylo to moc fajn!!
 Poslední večer jsme zakončili maškarním karnevalem 

a vyhlášením výsledků soutěží. Společně jsme se usnesli na tom, 
že letošní kurz se vydařil a všichni jeho účastníci byli s jeho 
průběhem spokojeni.
 Jménem školy bychom chtěli poděkovat dětem, všem, kteří 
s námi spolupracovali, a hlavně rodičům, kteří nám vyšli vstříc.
 Ivo Žaitlík

Hodnocení I. Pololetí šk. r. 2006/2007 ZŠ Bludov
Školní rok 2006/2007 byl zahájen 4.9.2006. Poprvé za dlouhá 
desetiletí klesl počet žáků pod hranici tří set. V současné době 
máme i s dojíždějícími žáky z Bohutína, Chromče, Vyšehoří, 
Klášterce a Postřelmova 296 žáků.
 Na I. stupni je 7 tříd s počtem žáků 135, z toho je 66 
chlapců. Průměrná naplněnost tříd je 19,2 žáků. Na II. stupni 
máme 8 tříd, které navštěvuje 161 žáků. Počet chlapců je 81. 
Průměr na třídu činí 20,1 žáků. 
 O výuku a výchovu se stará 20 pedagogů a dvě 
vychovatelky. Chod školy zabezpečuje celkem 13 technicko – 
hospodářských pracovníků. Výuka probíhá podle vzdělávacího 
programu,,Základní škola“. 
 V prvním pololetí bylo klasifikováno celkem 295 žáků, 
jeden žák nebyl za I. pololetí hodnocen. Na I. stupni bylo 
hodnoceno výborně 50 žáků, 1 žák byl hodnocen nedostatečně. 
Napomenuto bylo 9 žáků, důtku třídního učitele dostali 2 
žáci. Pochváleno bylo 28 žáků. Žáci zameškali celkem 4992 
omluvených hodin, tj. 36,9 hodiny na žáka.
 Na II. stupni bylo 67 žáků s vyznamenáním, 21 žáků mělo 
dostatečnou známku a dva žáci byli hodnoceni nedostatečně. 
Napomenuto bylo 15 žáků, důtku třídního učitele dostalo 
12 žáků, důtku ředitele 3 žáci a jeden žák byl potrestán 3. 
stupněm z chování. Pochvalu obdrželo 22 žáků. Žáci na II. 

stupni zameškali celkem 7195 hodin, z toho bylo 24 hodin 
neomluvených. Průměr na žáka je 44,6 omluvených hodin. 
 Vysvědčení bylo vydáno ve středu 31.1.2007. Pololetí 
bylo ukončeno prázdninami v pátek 2.2.2007. Na přiložených 
fotografiích jsou žácí 1.-5. v ročníku při slavnostním převzetí 
vysvědčení.

Mgr. Petr Pešák

I.A - 2006/07 pololetní vysvědčení 
31.01.2007
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I.B - 2006/07 pololetní vysvědčení 31.01.2007 II.A - 2006/07 pololetní vysvědčení 31.01.2007

II.B - 2006/07 pololetní vysvědčení 31.01.2007 III.A - 2006/07 pololetní vysvědčení 31.01.2007

IV.A - 2006/07 pololetní vysvědčení 31.01.2007 V.A - 2006/07 pololetní vysvědčení 31.01.2007

V pátek 9. 2. 2007 proběhl na naší škole zápis dětí do první 
třídy. Budoucí prvňáčky vítaly rusalky a vodní víly. Letos 
byla naše škola vyzdobená motivy z vodního světa. Děti se 
trochu ostýchaly, ale při rozhovoru s paní učitelkou se osmělily. 
Nejvíce jsou napjati rodiče, zda jejich dítě uspělo. Nebojte se, 
Vaše děti zanechaly dobrý dojem, byly šikovné. Těšíme se na 
Vás 3. září 2007. 

Jarmila Březinová

Zápis do první třídy
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Do Jeseníku se chystá Europoslanec Březina
 Jesenicko připravuje odborné setkání 
na téma čerpání evropských peněz 
v novém programovacím období. Ve 
dnech 22.-23. března budou jesenické 
lázně hostit setkání odborníků z Česka, 
Rakouska, Irska, Polska a Slovenska. 
Účast přislíbil i europoslanec Jan 
Březina.

Akce je připravena zejména pro 
všechny potenciální žadatele o podporu 
z evropských fondů, zástupce veřejného, 
neziskového i soukromého sektoru. 
Program akce zahrnuje přednáškové 
bloky týkající se rozvoje strukturálně 
postižené oblasti Jeseníků s ohledem na 
koncepční strategii rozvoje. 
 Přednáškové bloky jsou doplněny 
bohatým vzdělávacím, společenským, 
kulturním i relaxačním programem. 
Účast na akci mezinárodního významu 
přislíbili odborníci z Česka, Irska, 
Rakouska a Polska.
   Oficiální záštitu nad touto jedinečnou 
událostí převzal starosta města Jeseník 
Petr Procházka.
 Ve dnech konání akce je pro všechny 
účastníky připravena možnost dotovaného 
ubytování a stravování v Priessnitzových 
léčebných lázních. V rámci akce není 
vybírán konferenční poplatek.

 „Chceme místním organizacím ukázat, 
odkud a jak mohou čerpat dotace v novém 
programovacím období. Financí bude 
velký balík a maximum z tohoto měšce 
chceme přivést na Jesenicko.“, vysvětluje 
důvod konání akce místostarosta města 
Jeseník Jiří Staňa. „Oslovili jsme 
pana Březinu, europoslance, bývalého 
krajského hejtmana, aby přednášel o 
možnostech čerpání dotací. On naši 
nabídku předběžně přijal. Jsme velmi 
rádi, protože pracuje přímo u zdroje a má 
spoustu informací, ke kterým se místní 
lidé složitě dostávají.“, objasňuje pozvání 
organizátor Marcel Šos. 

„Ze zkušeností vím, že zpravidla 
první krok vedoucí ke zpracování žádosti 
o dotaci je ten nejtěžší. Proto jsme 
připraveni v době konání akce podávat 
individuální poradenství k projektovým 
záměrům. Věřím, že této možnosti využije 
celá řada zájemců.“, doplňuje informace 
k programu projektová manažerka Tereza 
Schreiberová.
 Na Dny Vincenze Priessnitze 
s podtitulem EU a venkov jsou zváni 
podnikatelé, obce, města i zástupci 
neziskového sektoru. Na dva dny setkání 
jsou připraveny praktické semináře 
a workshopy, které nabídnou řešení 

všem potenciálním žadatelům. Probírat 
se budou různorodá témata: Cestovní 
ruch, obnovitelné zdroje, vzdělávání 
i zemědělství a venkov. 
 Bohatý vzdělávací program je doplněn 
o doprovodné aktivity prezentující 
Jeseníky jako zajímavou destinaci 
v cestovním ruchu. Pro účastníky je 
připravena výstava fotografií o chráněné 
fauně a flóře Jesenicka, procházka 
s Vincenzem, výlety do okolí, prezentace 
různých oblastí a informační servis.
 
Akce se bude konat od čtvrtka 
22. března do pátku 23. března v areálu 
jesenických lázní. Další informace 
lze získat na www.priessnitz.cz, kde 
je zveřejněn i registrační formulář. 

Tereza Schreiberová

Ing. Jan Březina
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Masopustní rejdy
v mateřské škole

Masopust držíme, 
nic se nebojíme, pospolu...

Všichni jsme zpívali,
pak jsme se hejbali

a všechno jsme fotili.

Pondělí 
- zkouška skupiny historického šermu Barbaři
- billiard club
- hudební škola – klavír
- kadeřnictví
- pedikúra
- chovatelský kroužek

Úterý              
- zkouška skupiny  historického šermu Páni z Bludova
- zkouška ochotnického souboru Blud v tyátru
- mateřské centrum
- TAIČI
- billiard club
- kadeřnictví
- hudební škola –  flétna, kejbort 

Středa             
- zkouška dechové hudby Bludověnka
- billiard club
- kadeřnictví
- šachový kroužek

Čtvrtek             
- billiard club
- zkouška skupiny historického šermu Barbaři
- hudební škola –  flétna
- kadeřnictví
- zkouška HF mladých

Pátek        
- kadeřnictví
- vinárna Domino s diskotékou
- billiard club

Sobota               
- zkouška hudební skupiny    
- vinárna Domino s diskotékou     
- billiard club

Neděle
- rybářský kroužek
-  billiard club

Využití  Kulturního domu Bludov 
k pravidelné činnosti
ÚNOR 2007

Mateřské centrum
Kulturní dům Bludov nabízí maminkám na 
mateřské dovolené a jejich dětem možnost 

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

v Kulturním domě Bludov. 
• Kontakt maminek a pohybová aktivita předškolních dětí. 

Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek, rozvíjí 
pohybové schopnosti a napomáhá začlenění do kolektivu 

vrstevníků
Ved. Miroslava Vykydalová

Vstupné 10.- Kč
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Dětský karneval 21. 1. 2007 Foto: F.Polách

Víte, jak pomoci lidem? Ne? My, 
starší členové bludovského skautského 
střediska, jsme si tím také nebyli jisti. 
Proto se naše středisková rada shodla, že 
by bylo dobře, aby proběhl zdravotnický 
kurz.
Ten pro nás uspořádaly 2 zdravotní sestry, 
které nás poučily o tom, jak poskytnout 
první pomoc. Dne 21. ledna 2007 se 
více jak desítka našich skautek a skautů 
zúčastnila první lekce zdravotnického 
kurzu, ve které jsme se dozvěděli, jak 

správně zavolat sanitku, jak se zachovat, 
když uvidíme ležet na zemi člověka - 
jestli dýchá (a kde mu můžeme nahmatat 
tlakové body), jak ho dát do stabilizované 
polohy. Také jsme si vysvětlili podstatu 
krevního oběhu, jak nám funguje srdce, 
jak si změřit tlak tonometrem a spoustu 
dalšího. 
Ještě nás čekají tři lekce, ve kterých 
si vyzkoušíme jak teoretickou, tak 
i praktickou část. Vše zakončíme 
víkendem, ve kterém se budeme věnovat 

poslední lekci a následně i zdravotnickým 
zkouškám. Po jejich snad úspěšném 
složení nejenom že budeme moci nosit 
odborku zdravotníka, ale už určitě 
budeme připraveni pomoci lidem, kteří 
budou v jakékoli situaci naši pomoc 
opravdu potřebovat a možná bude i na 
našich znalostech záviset jejich život...

Lucie Gronychová – Kometa, 
Anna Znojová - Klíček,
1. dívčí skautský oddíl Strážkyně přátelství

Zdravotnický kurz  (21.1.2007)
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Mikulášská besídka 3. 12. 2006
Foto: F.Polách

OMLUVA
Redakce Bludovanu se omlouvá paní Ireně Chalupové 

za přejmenování její dcery.

1. místo - ILONA CHALUPOVÁ

MARVLMARVL
sdružení

plastová okna a dveře

nabízíme:

5ti komorový systém PANORAMA 3000 MD
se středovým těsněním, které zajišťuje

maximální TEPELNOU a ZVUKOVOU IZOLACI

dále nabízíme:

venkovní a vnitřní PARAPETY
okenní i dveřní SÍTĚ proti hmyzu
celostínící ŽALUZIE
izolační TROJSKLA - U 0,7/WK
STŘEŠNÍ OKNA Roto
garážová vrata

Marcel HÝBL
Jesenická 63
Šumperk
tel.: 774 07 07 30

Vlastimil DIOPAN
Bohdíkov 3

tel.: 604 83 65 55

fax: 583 24 60 65
e-mail: okna.marvl@tiscali.cz - 

pl
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Dinopark Vyškov
ZOO Brno

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče do

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.

ZMĚNA TERMÍNU
Sobota 19. května 2007

odjezd v 6:30 hodin 
od kulturního domu
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Distribuce zemního plynu zahrnuje 
soubor činností, které distributor zemního 
plynu  provádí v souladu s platnou 
legislativou pro zajištění bezpečné 
dodávky zemního plynu konečným 
zákazníkům. 

V prvé řadě jsou to preventivní činnosti 
zajišťované ve stanovených lhůtách, 
jejichž rozsah je  přesně definován 
zejména v technických normách 
a technických pravidlech. Především  
se jedná o pravidelné inspekční činnosti, 

Bezpečnost při distribuci zemního plynu
Z „plynárenského“ hlediska je ale 
každý únik považován za potenciální 
nebezpečí, protože v sobě zpravidla 
skrývá technický problém a tedy 
odchylku od bezpečného provozu 
zařízení všech plynárenských kategorií. 
Občané by proto neměli váhat 
s nahlášením někdy i jen podezření 
na možný únik zemního plynu na 
poruchovou linku Severomoravské 
plynárenské, a.s. tel. č. 1239 
a přenechat jeho řešení specialistům 
z distribuční společnosti. 

ke kterým patří kontrola 
trasy plynovodů a přípojek, 
kontrola ochranných 
pásem, kontrola těsnosti, 
kontrola umístění 
vizuálních značek, 
orientačních sloupků 
a identifikačních tabulek 
či provozní revize.

Mezi významné 
preventivní činnosti 
zajišťované z hlediska 
bezpečnosti patří také tzv. 
odorizace zemního plynu. 
Odorizací nazýváme 
přidávání chemické látky 
(odorantu) do zemního 
plynu v předepsaném 
množství a rozsahu. 
Odorant je nejedovatá 
organická sloučenina, 
která již v malém 
množství dodává zemnímu 
plynu charakteristický, 
nezaměnitelný zápach, 
a tím ho „odhaluje“ a 
identifikuje v okolní 
atmosféře (ve vzduchu). 
Tento zápach má za cíl 
vyvolat obrannou reakci 
a donutit tak osoby opustit 
„zamořený“ prostor. 

Drtivá většina úniků, 
které se v rámci výjezdů 
pohotovostní a poruchové 
služby Severomoravské 
plynárenské, a.s., (telefonní 
číslo 1239) řeší, se týkají 
hlášených úniků 
s koncentrací výrazně pod 
spodní mezí výbušnosti.

„JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?“
Nevíte si s něčím rady? 

Chcete se na něco zeptat? 
Nebo potřebujete provést změnu ve 

stávající smlouvě o dodávce zemního 
plynu? 

Pak nás kontaktujte na 
Zákaznické lince SMP 840 111 115 

(v pracovní dny od 7 do 17 hod., vždy za 
cenu místního hovoru)
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Katalog školení firmy ASI informační technologie s.r.o. na rok 2007  
pro občany obce Bludov

Farní knihovna nabízí
Obyčejný vesnický kluk: Černohlávek Jan - životopis

Bengálské ohně: Václav Erich
- příběh čs. lesníka v deltě Gangy
a Brahmaputry

Pavla Jazairiová v Indii: cestopis

Zapaluji?: na minutu s Ladislavem
Kubíčkem

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

Naše firma ASI informační technologie s.r.o. pro Vás připravila rozšířenou nabídku školení z oblasti IT. Nabízíme, jak školení pro 
začátečníky, tak pro pokročilé za ceny dostupné pro každého. Na základě absolvování kurzů, každý účastník od nás obdrží certifikát.

Kurzy  navazují na úspěšný projekt NPPG Ministerstva Informatiky ČR. Každý účastník si může zvolit úroveň školení dle svých 
znalostí.

Kurz (úroveň) Informace ke školení Rozsah Cena

Základy práce na počítači
(začátečník)

Uvedení do problematiky výpočetní techniky, základy práce 
s operačním systémem Windows XP, práce se složkami.

6 hodin 700 Kč
Internet, Email
(začátečník)

Základy práce s internet, vyhledávání informací na internetu, 
vytvoření emailové schránky, práce s elektronickou poštou.

Microsoft Word
(začátečník)

Textový editor – terminologie, základy práce s textem, základy
Formátování textu, odrážky, číslování, práce se sloupci, vzhled 
stránky, tisk, vyhledávání v textu.

Microsoft Windows XP  *
(pokročilý)

Nastavení uživatelských účtů, instalace zařízení, konfigurace 
hardwaru, údržba systému , práce s periferiemi.

6 hodin 700 Kč
Microsoft Word  *
(pokročilý)

Práce se styly, pokročilé formátování textu, práce s obrázky, 
práce s tabulkami, ohraničení, hromadná korespondence, 
obálky, štítky.

Microsoft Excel  *
(začátečník)

Tabulkový editor – úvod, terminologie, adresování buněk, 
formátování, jednoduché funkce, třídění, náhled, tisk, 
vyhledávání, jednoduchý graf.

*(Kurzy rozšiřující projekt MI ČR NPPG – Národní program počítačové gramotnosti). Minimální účast na jednotlivých kurzech 
je 6 uchazečů, naopak maximální počet je 10 uchazečů. Zákazník si může zvolit dobu školení, zda by se jednalo o dopolední nebo 
odpolední školení. Všechny ceny jsou uvedeny včetně 19 % DPH.
Mobilní učebna – v Kulturním domě Bludov

Počítačová gramotnost 2007 - nové školení pro širokou veřejnost
Nový projekt počítačových školení pro 
vás připravila společnost ASI informační 
technologie z Mohelnice. Kurzy navazují 
na úspěšný program NPPG Ministerstva 
informatiky, který byl na konci minulého 
roku ukončen. V rámci tohoto programu 
proběhla školení v devadesáti městech 
a obcích regionu a školením prošlo více 
jak 1400 občanů. 

Nové školení je vhodné pro začátečníky 
i pokročilejší uživatele. Kromě základů 
práce na počítači se účastníci naučí 
pracovat s textem, využívat služeb 
Internetu a elektronické pošty. Novým 

školením je kurz práce s tabulkami
v programu Microsoft Excel.

Pro pokročilejší uživatele je připraven 
rozšiřující kurz programu Microsoft 
Word se zaměřením na tvorbu 
profesionálních textových dokumentů. 
Další znalosti můžete získat také 
v rozšířeném školení vyhledávání 
informací na internetu.

Počítačovou gramotnost je možné získat 
v učebně v Mohelnici, anebo využít 
služeb mobilní učebny, ve které se 
školení pořádá prakticky kdekoliv na 
přenosných počítačích. Kurzy vedou 

zkušení lektoři a vše, co se učíte, 
promítají na plátně. Minimální počet 
účastníků jednoho školení je 6 osob, 
na možnosti jeho uspořádání se prosím 
informujte na vašem obecním úřadě. Tam 
také získáte podrobnější informace.

Příjemná je především cena školení, za 
6 hodin (tři kurzy pod dvou hodinách) 
zaplatíte pouze 700 Kč. Každý účastník 
obdrží certifikát o absolvování.

Školení objednávejte  v Kulturním 
domě Bludov, tel. 583238177,
kulturni.dum@bludov.cz

V sobotu, 17. února, proběhl desátý ročník turnaje 
v osmičce Bludov cup. Zúčastnilo se ho 14 hráčů 
a skoro stejný počet diváků.

Pořadí:
1. J. Komenda
2. P. Dobiáš
3. T. Komenda, M. Švesták
5. P. Vála, M. Hroch
7. D. Rosak, J. Kulil
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Správné znění tajenky z Bludovanu 1/2007 zní: 1) občanské záložny, 2) deset
Vylosována byla Eliška Dokoupilová, Na Baloně, Bludov, která získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. března 2007.
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