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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení obce Bludov pro rok 2008
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
zasedání konaném dne 17.12.2007 
vyhlášení výběrového řízení na 
poskytnutí půjček pro občany z Fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2008. 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 100 tis. Kč na 
1 byt v nejvyšším 
podlaží

02
Zřízení plynového nebo elektrického 
topení ve stávajícím domě

4 roky 3%
Do 60 tis. Kč 
na 1 byt

03
Dodatečná izolace domu proti spodní 
vodě – stáří nad 10 let

3 roky 3%
Do 90 tis. Kč 
na 1 dům

04
Obnova fasády domu včetně 
oplechování u domu staršího 10 let

4 roky 3%
Do 80 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 100 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 150 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

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 IČ
b) přesné označení předmětného
  bytového nebo rodinného domu či 
 bytu
 - adresa, číslo popisné, číslo parcely
 - výpis z katastru nemovitostí, 
   okolkovaný
 - příslušná stavební dokumentace
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
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Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
zasedání konaném dne 17. 12. 2007 
vyhlášení výběrového řízení na podpory 
z Podpůrných programů obce Bludov na 
rok 2008.

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 lidové architektury  „Horní 
 konec“
 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

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 18. 2. 
2008 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 
30.4.2008 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: 17.12. 2007

Ing. Ťulpík Josef, v.r. - místostarosta
Ing. Pavel Ston, v.r. -  starosta

Vyhlášení výběrového řízení  na poskytnutí podpor z podpůrných 
programů obce Bludov na rok 2008
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Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na formuláři 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.
Organizace budou své žádosti podávat na 
jednom formuláři, kde bude uvedeno na 
co všechno bude poskytnutý příspěvek 
použit.

Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2) Číslo účtu žadatele nebo organizace, 
 na který bude poskytnuta finanční 
 podpora přesahující částku 10.000 Kč.
3) Popis projektů, na které je podpora  
 žádána
4) Položkový rozpočet projektů
5) Způsob zajištění vlastního podílu 
 žadatele na realizaci projektů
6) Kdo a kdy bude projekty realizovat
7) Podpis žadatele (statutárního orgánu 
 – jde-li o právnickou osobu) 
 s prohlášením, že všechny uvedené 
 údaje jsou pravdivé
8) 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
 - 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 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
9) 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. 
10)  Žadatel o podporu z dotačního titulu
  D předloží výpis z katastru nemovitostí 
  na opravovanou nemovitost 
  a příslušnou stavební dokumentaci.
11)  Uvedení osoby (jméno, příjmení, 
 adresa trvalého pobytu), která bude 
 oprávněna k vyřizování záležitostí 
 spojených se samotným čerpáním 
 příspěvku

Zdroje pro financování programu:
a) rozpočet obce 
b) majetek obce

Jak bude poskytována finanční 
podpora: 
a.) částky do 10.000,-Kč budou vyplaceny
 hotově z pokladny OÚ Bludov po 
 předložení příslušných dokladů o výši 
 vynaložených nákladů
b.)  částky přesahující 10.000,-Kč budou  
 po předložení příslušných dokladů 
 poskytnuty na bankovní účet uvedený 
 ve smlouvě o poskytnutí podpory 
c.) u dotačních titulů B, D bude podpora 
 poskytnuta po předložení příslušných 
 dokladů a po souhlasu člena příslušné 
 komise, který provede kontrolu 
 o využití dané podpory

Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující
formální a obsahové náležitosti k projed-
nání 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 od 7.1.2008 do 
18.2.2008 do 16 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.) Údaje o oprávněné osobě, která je 
 pověřena k vyřizování čerpání 
 příspěvku
5.) Závazek příjemce podpory k jejímu 
 vrácení v případě nedodržení 
 stanovených podmínek
6.) 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 31.1.2009 souhrnnou zprávu 
zastupitelstvu obce.

V Bludově dne 17.12.2007

Ing. Josef Ťulpík, v.r.  - místostarosta 
Ing. Pavel Ston, v.r. - starosta

Obec Bludov nabízí do pronájmu obecní byt v nové výstavbě 
v mateřské škole. Byt je bezbariérový a je určen invalidní 
osobě, s předností osob na invalidním vozíku.
 V žádosti o tento byt se uvádí stav zdravotního postižení 
a výše příjmu.
 Bezbariérový byt o velikosti 1+kk (cca 55,63m2) se nachází 
v přízemí, přísluší k němu sklepní kóje. Nájem činí 2.790,- Kč 
+ služby za teplo, teplou vodu a elektřinu.

Žádosti na tento byt můžete podávat nebo zaslat na podatelnu 
Obecního úřadu Bludov,
Jana Žižky 195, 789 61 Bludov do 29.2.2008

Obec Bludov nabízí do pronájmu rekonstruovaný obecní byt 
na ul. Lázeňské v č.p. 654.
 Byt o velikosti 2+1 (52,97m2) je situován ve zvýšeném 
přízemí. V rámci rekonstrukce byla provedena nová 
elektroinstalace, ústřední topení s plynovým kotlem
s průtokovým ohřevem teplé vody.
 Cena za pronájem bytu bude stanovená radou obce Bludov.

Žádosti na tento byt můžete podávat nebo zaslat na 
podatelnu Obecního úřadu Bludov,
Jana Žižky 195, 789 61 Bludov do 18.2.2008

Obecní byt na ul. Lázeňské v č.p. 654Bezbariérový byt 
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Dne 17. prosince 2007 proběhlo 
v Kulturním domě deváté zasedání 
zastupitelstva obce. Přítomno bylo 14 
zastupitelů, omluven byl Karel Janíček, 
Oto Böser se dostavil v druhé části 
jednání, kdy současně odešel Jindřich 
Matěj. Starosta obce Pavel Ston pověřil 
vyhotovením zápisu Evu Kösslerovou, 
ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo 
Josefa Sedláčka ml. a Josefa Ťulpíka. 
Zastupitelstvo poté jednomyslně schválilo 
navržený program doplněný o jmenování 
nového předsedy kontrolního výboru, 
neboť J. Sedláček ml. na svou funkci 
abdikuje. Rovněž jednomyslně vzalo 
zastupitelstvo na vědomí informaci, že 
se pracuje na všech uložených úkolech, 
žádný není prozatím úplně splněn.

Zpráva o činnosti rady obce a Zpráva 
o hospodaření obce
Rada se od 11.9. do 10.12.2007 sešla 
čtyřikrát. Kromě běžné agendy a kromě 
záležitostí, jež předkládá zastupitelstvu 
ke schválení, se zabývala následujícím: 
výběrovým řízením na místo ředitele 
MŠ (výběrové řízení proběhlo již 3x, 
nepodařilo se však vybrat vhodného 
kandidáta, nové řízení bude vyhlášeno 
asi v polovině roku 2008); organizačním 
řádem obecního úřadu; převedením 
kotelny na SBD Šumperk; koncepcí 
rozvoje obce s investičními prioritami 
(kromě opravy místních komunikací 
a chodníků v obci byla odsouhlasena 
priorita rekonstrukce Kulturního domu); 
stanovením termínů konání zastupitelstev 
v roce 2008 (17.3., 16.6., 15.9., 8.12.); 
oslavami 100. výročí založení bludovské 
měšťanky, které se budou konat ve dnech 
30.- 31.5.2008. Zastupitelstvo schválilo 
zprávu o činnosti rady bez připomínek 
a jednohlasně.
 Celkové příjmy obce k 30.11.2007 
činily 67 870 466 Kč, celkové výdaje 
71 075 370 Kč. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji rozpočtu ve výši 3 204 904,- Kč 
je kryt zůstatky prostředků z minulých 
let. Dostatečná zásoba finančních 
prostředků na bankovních účtech obce 
umožňovala běžné hrazení faktur 
a splátek v předepsaných lhůtách 
splatnosti. Zastupitelstvo obce vzalo 
zprávu o hospodaření obce jednomyslně 
na vědomí.

Majetkoprávní záležitosti
Nesouhlas s kupní cenou pozemků 
stanovenou zastupitelstvem obce
Lenka Hamplová a Vlastimil Honemann 
podali nesouhlas s rozhodnutím 
zastupitelstva obce, kterým jim byl 

schválen odprodej pozemku p.č. 1327 
a pozemku p.č. 1328 za kupní cenu 50 
Kč/m2. Kupující nesouhlasí s cenou 
proto, že v místě není přivedena 
kanalizace, přiléhající břehy padají a na 
vlastní náklady je udržují a na téže ulici 
se nedávno prodával pozemek pod 10 Kč/
m2. V diskusi upozornil Stanislav Balík 
na to, že v případě zmíněných levnějších 
pozemků nešlo o pozemky pod domy, 
ale na strmé stráni. Josef Sedláček st. 
doporučil zpracovat na pozemky znalecký 
posudek, který určí cenu pozemku. 
Jan Kacar navrhl odprodat pozemky 
za 10 Kč/m2. Místostarosta J. Ťulpík 
navrhl ponechat platné usnesení, pakliže 
žadatelé nebudou souhlasit s odprodejem, 
nabídnout variantu pronájmu. K tomuto 
řešení se přiklonilo 11 zastupitelů, 2 se 
zdrželi.

Odkup pozemků pod komunikacemi
Rada předložila zastupitelstvu obce návrh 
na odkup pozemků pod komunikacemi od 
fyzických osob – jde o snahu, aby obecní 
cesty ležely na obecních pozemcích. 
Pozemky se vykupují za cenu 50 Kč/m2. 
Tentokrát šlo jednak o část pozemku 
pod ulicí Za Školou, jednak o pozemky 
pod cestou poblíž družstevních bytovek. 
Celková kupní cena za tyto pozemky 
je 12 312,50 Kč, dále obec bude hradit 
kolkové známky v hodnotě 500,- Kč za 
každý vklad, daň z převodu nemovitostí 
a znalecké posudky. Zastupitelstvo 
s prodejem jednomyslně souhlasilo.

Provozní řád zámeckého parku, Dohoda 
o užívání společného parkoviště, Smlouva
o pronájmu obřadní síně
V souvislosti s dělením společního 
majetku s Karlem Mornstein-Zierotinem 
předložila rada zastupitelstvu, jak bylo 
přislíbeno, smlouvy upravující chod 
parku, parkoviště a obřadní síně. V diskusi 
vznesl J. Sedláček ml. připomínku 
k časovému omezení parku, kdy navrhl 
ukončení provozní doby posunout až na 
22:00 hod.; dále k pronájmu koncertního 
sálu (zda není částka 3000 Kč nepřiměřeně 
vysoká zvláště s přihlédnutím k tomu, 
kdo koncerty pořádá); a k podmínce 
způsobilosti užívání pronajímaných 
prostor včetně topení a el. energie.

Odprodej pozemku p.č. 731/2
Po několikerém jednání se vyřešila 
žádost manželů Böserových o pozemky 
v blízkosti jejich domu. Zastupitelstvo 
12 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo 
s odprodejem pozemku 731/2 o výměře 
138 m2, který dlouhodobě užívají, za 35,- 

Kč/m2. Druhý pozemek, o nějž žádali, 
732/2, jim bude dlouhodobě pronajat.

Odprodej pozemku p.č. 961/7
Manželé Hrdinovi si podali žádost na 
odprodej pozemku p.č. 961/7 o výměře 
129 m2 (jde o polovinu proluky mezi 
řadovkami na ulici Dr. Březiny). V diskusi 
J. Kacar připomněl, že v minulosti vznikla 
proluka mezi řadovkami z důvodu požární 
bezpečnosti. Pokud by došlo k dostavbě, 
zamezí se příjezdu požárních vozidel 
k domům a současně zanikne překážka 
vzniklého požáru. Proto navrhuje 
zakomponovat do kupní smlouvy věcné 
břemeno ošetřující požární bezpečnost. 
Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy (1 se 
zdržel) odprodej pozemku za kupní cenu 
100 Kč/m2, při respektování požárních 
předpisů a pověřilo starostu uzavřením 
kupní smlouvy.

Odprodej pozemků p.č. 1001 a p.č. 998
Obyvatelé domů č.p. 727 a 726 (celkem 
8 bytů) si podali společnou žádost na 
odprodej pozemku p.č. 998 o výměře 
664 m2 (jedná se o prostranství před 
domem). Rada navrhla cenu 35 Kč/m2.
Zastupitelstvo prodej 12 hlasy (1 
se zdržel) schválilo. Titíž majitelé 
požádali o odprodej pozemku p.č. 1001 
o výměře 1389 m2 (jedná se o společný 
dvůr). Při projednávání odprodeje bylo 
osloveno i ZOD Bludov, jestli nemá 
zájem o odkoupení podílu na pozemku, 
protože vlastní podíl 1/8 budovy bez 
čísla popisného (garáž) a pozemek 
pod touto budovou. Rada navrhla cenu 
20 Kč/m2 (dochází k častému 
zaplavování). Zastupitelstvo prodej 12 
hlasy (1 se zdržel) schválilo.

Prodej obecních bytů č. 3, 8 
a 9 v čp. 691
Zastupitelstvo odprodalo zbývající tři 
obecní byty v panelovém domě čp. 
691. Záměr odprodat všechny tři byty 
byl zveřejněn na úřední desce, o každý 
projevil zájem jediný kupující. Všechny 
byty byly odprodány za částku stanovenou 
znaleckým posudkem. Byt č. 3 byl prodán 
Karlu Plíhalovi za 215 250 Kč, byt č. 8 
byl prodán Aleně Špičkové za 425 390 Kč 
a byt č. 9 Marii Brzobohaté za 304 250 
Kč. Všechny prodeje zastupitelstvo 
odsouhlasilo jednomyslně.

Smlouva o zrušení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví mezi obcí
Bludov a Ing. Karlem Mornstein-
Zierotinem
Prosincové zastupitelstvo 2007 definitivně

9. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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ukončilo mnohaleté jednání o vypořádání
podílového spoluvlastnictví obce a Karla
Mornstein-Zierotina. Rada projednala
aktuálně zpracované znalecké posudky 
na tržní (obvyklou) cenu děleného 
majetku. Dle těchto posudků činí 
úhrnná hodnota směňovaného majetku 
26 301 000 Kč, z této hodnoty připadne 
obci Bludov majetek za 13 225 000 Kč 
a K. Mornstein-Zierotinovi majetek 
v hodnotě 13 076 000 Kč. Rada dále 
v navržených smlouvách zajistila, aby 
měla veřejnost přístup do zámeckého 
parku, aby se na zámku mohly konat 
svatební obřady a mohla se využívat 
koncertní síň, aby byl zajištěn průchod 
kolem Panské zahrady do Grynglete a aby 
parkoviště u zámku zůstalo ve společném 
užívání. Zastupitelstvu byla předložena 
ke schválení Smlouva o zrušení 
a vypořádání podílového spoluvlastnictví.
 V následné diskusi vystoupil pouze 
J. Sedláček st. s obsáhlým prohlášením, 
které je součástí zápisu. Domnívá se, 
že předložený návrh je neprojednatelný, 
neboť nejsou konkretizovány obvyklé 
ceny jednotlivých nemovitostí jak 
pozemků, tak staveb. Odkaz na znalecké 
posudky uložené na OÚ je podle něj 
nedostatečný, neboť pochybuje, že 
kterýkoliv ze členů zastupitelstva ví, 
v jakých cenových relacích jednotlivé 
majetkové části vypořádává. Tvrdí, že 
znalecké posudky, kterými byly oceněny 
zemědělské a lesní pozemky jsou 
bezproblémové, pokud se však týče cen 
zastavěných pozemků a zahrad, což jsou 
pozemky ve středu obce, tak ceny ve výši 
80 Kč/m2 jsou nepřiměřeně nízké. Pokud 
se týká cen staveb, vadí mu především 
skutečnosti, že např. do kočárovny bylo 
v letech 1992-95 investováno 1,042 mil. 
Kč, ocenění na 328 tis. Kč vidí proto 
jako velmi problematické. Podobně 
u správcovského domku či Panské 
zahrady. Pokud se týče budovy zámku, 
tak v osmdesátých letech probíhala 
rozsáhlá rekonstrukce zejména západního 
křídla, střecha, fasáda, oprava stropu 
v obřadní síni, možná výměna oken, 
v posledních létech rekonstrukce soc. 
zařízení, restaurování maleb, výměna 
krytiny na jižním křídle, osazení nových 
oken do obou štítů. Má za to, že  tyto 
věci nevzali znalci v potaz. Zpochybnil 
i výpočet obvyklé hodnoty u zámku 
(tu znalec stanovil v odkazu na prodej 
obdobných zámků Přestavlky a Potštejn).
 Na závěr vznesl protinávrh, že 
zastupitelstvo ukládá radě, aby návrh 
smlouvy přepracovala tak, aby byla 
v souladu se zákonem o obcích a v zájmu 
obce Bludov. Starosta upozornil na 

skutečnost, že znalecké posudky na cenu 
tržní (obvyklou) jsou u budov zpracovány 
dle technického stavu budov k roku 1999, 
kdy obec předala část zámku do užívání 
K. Mornstein-Zierotina. Pro protinávrh 
J. Sedláčka st. hlasovali 4 zastupitelé 
(9 proti). Zastupitelstvo poté navrženou 
smlouvu 9 hlasy schválilo (4 proti) 
a zmocnilo starostu k jejímu podpisu.

Rozpočtové změny, rozpočtové 
provizorium
Na základě doporučení auditora 
maximálně sladit úroveň rozpočtových 
příjmů a rozpočtových výdajů na 
očekávanou skutečnost ke konci roku, 
schválilo zastupitelstvo jednomyslně 
návrh rozpočtových změn pro rok 2007. 
 Do schválení řádného rozpočtu na 
rok 2008 se obec řídí rozpočtovým 
provizoriem. V období provizoria obec 
hradí výdaje měsíčně pouze do výše 
1/12 skutečných výdajů předchozího 
roku. Zastupitelstvo toto provizorium 
jednomyslně schválilo.

Fond rozvoje bydlení
Rada v souvislosti s vyhlášením 
výběrového řízení na poskytnutí půjček 
občanům z fondu rozvoje bydlení nechala 
posoudit finanční částky horní hranice 
půjček a navrhuje jejich zvýšení dle 
současného stavu dodavatelských cen. 
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo 
OZV o vytváření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení 
a vyhlásilo výběrové řízení.

Rekonstrukce kulturního domu 
V létě roku 2007 byla vyhlášena 
architektonická soutěž na rekonstrukci 
kulturního domu. Zpracovány byly 
dva návrhy, vítězný návrh zpracoval 
Stavoprojekt Šumperk, který o jeden 
hlas zvítězil nad návrhem Ing. arch. 
Dvořáka. Návrhy byly vystaveny po 
dobu několika týdnů v KD pro veřejnost. 
Na zastupitelstvu zůstalo rozhodnutí, 
který z návrhů má být použit pro 
případnou rekonstrukci. Po schválení 
konečné varianty a zařazení akce do 
rozpočtu na rok 2008, by následovalo 
zadání projektové dokumentace ke 
stavebnímu řízení a vydání stavebního 
souhlasu. Rekonstrukce se však bude 
provádět pouze v případě, že se na ni 
podaří sehnat dotace. Zastupitelstvo po 
debatě nad oběma návrhy, kdy pracovně 
označilo návrh Stavoprojektu za spíše 
modernistický a návrh Ing. arch. Dvořáka 
za spíše respektující ducha stavby 
jednomyslně podpořilo variantu Ing. arch 
Dvořáka.

Schválení Podpůrných programů obce 
2008
Rada předložila zastupitelstvu návrh 
k vyhlášení výběrového řízení na 
poskytnutí podpor z podpůrných 
programů obce Bludov na rok 2008. 
Oproti předchozím letům došlo k několika 
menším změnám. V diskusi prezentoval 
S. Balík návrh komise kulturní, mládeže 
a sportu, aby nesmělo být z obecních 
peněz financováno občerstvení a aby se 
zrušil dotační titul na odměny trenérům 
mládeže, neboť není odpovídající titul pro 
nesportovní dětské spolky (a ani by být 
neměl). Pro oba protinávrhy ale hlasoval 
pouze on, takže nebyly schváleny. 
Zastupitelstvo poté jednomyslně schválilo 
podpůrné programy s tím, že ukládá radě, 
aby vypracovala nové programy pro další 
rok v termínu do 30. 6. 2008.

Veřejná vyhláška opatřením obecné 
povahy č.1 Změn č.2 územního plánu
Zastupitelstvo projednalo definitivní 
vyhlášení změn č. 2 územního plánu. 
Protinávrh týkající se vypuštění změny 
lokality u ZOD navrhl J. Sedláček 
st., ten však nebyl schválen (2 pro, 
7 proti, 4 se zdrželi). Samotnou vyhlášku 
zastupitelstvo schválilo 10 hlasy (3 se 
zdrželi).

Předsedové finančního a kontrolního
výboru
Finanční výbor neměl od voleb 2006 
svého předsedu, což bylo námětem 
výtek auditů. Navržen nakonec byl 
J. Kacar. Zastupitelstvo jej 12 hlasy 
zvolilo (1 se zdržel). Na tomto zasedání 
však rezignoval z osobních důvodů na 
funkci předsedy kontrolního výboru 
J. Sedláček ml., a to k 31.12.2007. O tuto 
funkci projevil zájem J. Kacar, že by ji 
dělal raději, než finanční výbor. Nicméně 
protože již bylo jeho jméno částečně 
předem přislíbeno auditorům, dohodlo se 
zastupitelstvo na menší „rošádě“. J. Kacar 
bude do konce roku 2007 předsedou 
finančního výboru, ovšem od 1.1.2008 
bude předsedou kontrolního výboru. 
Namísto něj se pak předsedou finančního 
výboru od 1.1.2008 stane Petr Švéda. 
Tento postup byl jednomyslně schválen.

V závěrečné diskusi navrhl J. Sedláček 
st., aby se finanční prostředky získané 
z prodeje bytů vložily do Fondu rozvoje 
bydlení. J. Kacar žádal informace o stavu 
vyšetřování na ZŠ. J. Ťulpík odpověděl, 
že rada podala trestní oznámení 
a vyšetřování je nyní v rukou policie.

Stanislav Balík ml.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

85. narozeniny
Mamince Markétě Mikulášové přejí k jejím 85.narozeninám, 

kterých se dožívá dne 3.února 2008, všechno nejlepší, 
hodně zdraví, pohody a životního optimismu 

dcery Markéta a Jana s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten nezemřel a žije v srdci dál.

Jen svíci hořící a kytičku na hrob můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 13. února 2008 vzpomeneme 10 let, 
co nás navždy opustil pan

Hubert Schnaubert
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, 
vzpomeňte s námi, manželka, syn s rodinou.

Vzpomínka

Ing. Zdeněk Hrubý
zemřel 28. listopadu 2001.
Odešel jsi od nás věčnou tmou,
odešel jsi tiše s bolestí svou,
odešel jsi, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ dál.

Maminka a sourozenci.

Jan Hrubý
Nikdy nám nepřestane
chybět  jeho láska.
Krásný život po jeho boku,
rada a pomocná ruka.

Zemřel 1. února 1996, vzpomínají 
manželka a děti.

V únoru 2008 oslaví:
Pavlík Josef Tř.A.Kašpara 70 let
Kriš Zdeněk Úzká   70 let
Janek František Lázeňská   75 let
Straková Anna J. Žižky  81 let
Minářová Alena Školní  82 let
Matějíčková Marie Školní  83 let
Matějčková Marie Tř.A.Kašpara 84 let
Zahradníčková Vlasta  Husova  84 let
Snášel Josef Ve Sléví  85 let
Mikulášová Markéta Lázeňská   85 let
Šimek Rudolf Školní  87 let
Beran Miloslav Na Viskách  87 let
Langerová Helmtraud  Školní  90 let

Dne 23. ledna 2008 jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší drahé manželky, 
maminky a babičky paní

Heleny Kašparové
S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn 
s rodinami.

Dne 3. února vzpomeneme 3. výročí úmrtí 
mého drahého, nezapomenutelného manžela, 
tatínka a dědečka

Zdeňka Andrleho,
který nás náhle navždy opustil. S láskou na 
Tebe vzpomínají manželka, děti a celá rodina.

Divadelní soubor Staré Město  ŠOK
Vás zve na komedii Miroslava Horníčka

Příběh plný laskavého humoru, ve kterém na všech polích 
vyhrává ženský důvtip

Hrají: Bára Hubíková, Dáša Divišová, Hubert Kouřil, 
Jára Hubyč, Petr Ondrouch

          Text sleduje: Vlasta Kuběnková
Světla a zvuk: Jiří Doskočil

„Příběh se odehrává někde v Itálii,někdy v 18. století.“ 
Dva muži mají své důvody - svou čest, svoje odvěké nepřátelství a plán 
na útěk… Každý z nich věří, že právě on bude vítězem, který jednoho 

dne předá svého zajatce a bude povýšen… A dvě ženy, které mají zase 
své zbraně, důvtip a pravdu…Pravdu polí, vinic, olivových hájů…,odvěkou 

pravdu rozkvétání, zrání a pravdu plodů. 

Neděle 10. února 2008 v 17:00 hodin
Kulturní dům Bludov

Vstupné 30.- Kč

Dva muži v šachuDva muži v šachu

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy 
rozloučit s paní

Marií Stonovou,
která zemřela 7. ledna 2008. 
Dne 28. ledna 2008 by se dožila 80 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni v modlitbě.
Zarmoucená rodina
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Moje škola

Kulturní dům Bludov ve spolupráci 
se Základní školou Bludov vyhlašuje 

§ Účastnit se mohou všechny děti do 15 let, 
 a to buď samostatně, či v rámci činnosti 
 mateřské školy, základní školy, školní družiny 
 a zájmových organizací

§ Libovolná technika

§ Termín odevzdání – 15. dubna  2008

Práce budou vyhodnoceny, oceněny 
a bude uspořádána výstava v kulturním domě.

dětskou výtvarnou soutěž
na téma

Moje škola

Kulturní dům Bludov 
a Česká tábornická unie - jesenická oblast

srdečně zvou všechny příznivce trampských, 
folkových a country písniček na

Oblastní kolo 
TRAMPSKÉ PORTY

v sobotu 1. března 2008 
začátek ve 14:00 hod. 
Kulturní dům Bludov

Kulturní dům Bludov vás zve
na divadelní pohádku

Honza Nebojsa
Pohádka pro děti a rodiče

- vstupné 20 Kč -

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do divadla SEMAFOR v Praze

Neděle 16. února 2008 
v 15:00 hodin

V podání Divadýlka Kuba - Plzeň

Porota určí vítěze v kategorii interpretační a autorské. 
Diváci rozhodnou, který interpret obdrží cenu diváka. 

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

soutěžící a zpříjemnit si sobotní odpoledne.

- vstupné 30 Kč -

Japonsko

Kulturní dům Bludov Vás zve na

cestopisnou přednášku

s Karlem Kocůrkem

Úterý 4. března 2008 
od 18.00 hod.

kinosál Kulturního domu Bludov

- Vstup volný -

Japonsko

Kulturní dům Bludov připravuje šestý ročník výstavy Můj 
koníček VI. Prvních pět  ročníků výstavy s touto tématikou 
v letech 1999, 2000, 2002, 2004  a 2005 se setkalo 
s nebývalým zájmem vystavovatelů i návštěvníků. Obracím 
se na všechny, kteří by se chtěli výstavy zúčastnit jako 
vystavovatelé /dospělí i děti/ s ukázkami svých sbírek 
a výrobků, aby se přihlásili nejpozději do konce února 2008 
v Kulturním domě Bludov, tel. 583238177, 736609734, 
e-mail kulturni.dum@bludov.cz
Jedná se o všechny druhy „koníčků“ – sběratelství, 
modelářství, ruční práce, výtvarné práce atd. - všechno,  co 
se dá pod  tento pojem  zahrnout a lze vystavovat. Výstava 
budek zahájena 14. března a potrvá do konce března 2008.

Můj koníček VI.Můj koníček VI.

Život je náhoda 
v obnošený vestě 

muzikálová koláž 
Tento titul se znova vrací v obnovené premiéře, aby diváci 
mohli znovu vychutnávat písně dvou geniálních skladatelů 
- Jaroslava Ježka a Jiřího Šlitra. Inscenace je označena 

jako muzikálové leporelo a měla by i té nejmladší generaci 
přiblížit písně, které v době pro ni již historické skládala 

nepřekonatelná trojice Ježek - Voskovec - Werich, ale také 
ty, které o několik desítek let později vytvořila dvojice jejich 
nadšených obdivovatelů a více než pilných žáků - Jiří Šlitr 
a Jiří Suchý. Tentokrát v nové úpravě Jiřího Suchého Hrají: 

J. Suchý, V. Kopta, J. Štědroň, J.Molavcová. a další 

V sobotu 12. dubna 2008
Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin.
Cena: vstupenka a cesta 550,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

®
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

   na únor 2008
So   9. 2.  20:00  Fotbalistický ples
Ne 10. 2.   17:00 Div.představení Dva muži v šachu
So  16. 2. 15:00 Pohádka Honza Nebojsa
Pá 22. 2. 16:00 Ples otevřených srdcí
Pá 22. 2. 10:00 Přednáška ÚNOR 1948
So   1. 3. 14:00 Trampská PORTA
Út   4. 3.  18:00 Cest.přednáška JAPONSKO

POZVÁNKA

Spor o kostelíček – Ermisův úspěch
V citovaném textu je také zapsáno, že 
bývalý starosta Benda nesložil více jak 
dvacet let žádné kostelecké účty, ani 
když k tomu byl úředně vyzván. Na 
naléhání farního úřadu byl nově zvolený 
obecní výbor (jehož členem byl i Ermis) 
ochoten s kostelíčkem udělat pořádek. 
„28. června 1884 byl sepsán protokol 
o předání kostelíčka obcí farnímu úřadu, 
jímž obec správu odevzdává a vydobytí 
pohledávek kostelíčka za jinými osobami 
farní úřad na sebe bere. Dohodnutí toto 
bylo v sezení obecního výboru dne 
3. srpna 1884 schváleno.“ Obec začala 
udaný účetní omyl na Janu Bendovi 
vymáhat. Ten se začal bránit a zodpovědnost 
za účty svalovat na jiné. Vyšetřování 
se protahovalo. Z popudu Olomoucké 
konsistoře vstoupila do sporu zemská 
vláda a finanční prokuratura. C. k. okresní 
soud v Šumperku rozsudkem ze dne 10. 
listopadu 1887 uložil přísežným znalcům 
účtů C. Chytilovi a V. Walterovi zemským 
účetním radům, aby účty prozkoumali účty.
Bylo zjištěno, že kostelíček nedluží 
1058, 80 zl. nýbrž 387,80 zl. Finanční 
prokuratura 20. května 1887 sdělila, že 
se problém kostelíčka dá vyřešit pouze 
formou nadace. Proto navrhla, aby obec 
Bludov dala kostelíčku připsat parcelu, na 
níž stojí, a pozemky kolem něj, a za zbylé 

peníze z vybíraných milodarů aby byly 
zakoupeny státní cenné papíry a byl zřízen 
vydržovací fond. Na tento návrh reagoval 
Ermis protinávrhem – vědom si toho, že 
pro bezúplatné převedení pozemků, které 
obec vlastní (ať je jakkoliv získala) obecní 
ani zemský výbor nikdy nesvolí. Navrhl, 
že farní úřad pozemky za 193 zl. od obce 
odkoupí. Částkou 193 zl. byla pohledávka 
(výsledek auditu), kterou kostelíček po 
odrážce svého dřívějšího dluhu u obce měl. 
Tento návrh byl přijat. 
 Ale již na další schůzi obecního výboru, 
kdy měl být schválen protokol předešlé 
schůze, začal starosta Petr Minář (starosta 
„dosazený“ Ermisem) zpochybňovat, „aby 
jedno jitro (0,5756 ha) obecních pozemků 
za babku 193 zl. zašantročeno bylo“. 
Ermis okamžitě souhlasil s podaným 
protinávrhem uhradit za pozemky 300 
zl. Toto bylo jednohlasně odsouhlaseno 
a uloženo představenstvu přijaté usnesení 
provést a o schválení požádat zemský 
výbor. Ale starosta Minář nespěchal. 
Jelikož nechtěl, aby se z  obecního majetku 
něco odstoupilo, usnesení obecního výboru 
přes opětovné urgence farního úřadu 
neprovedl. Usnesení o prodeji pozemků 
se mu na další schůzi výboru podařilo 
opětovně zrušit. Na program další schůze 
neuvedl, že se bude jednat o kostelíčku. 
„Když denní pořádek vyčerpán a mnozí 
výborové, domnívaje se, že již je po 
sezení, odešli, znamenaje Petr Minář, že 
přišla pro jeho záměr příhodná chvíle, 
vytasil se s návrhem, aby dřívější usnesení 
výboru, jimž se planiny kostelíčku za 300 
zl. odstupují, bylo opět zrušeno. Stalo se 
mu po vůli.“ 
 F. Ermis pochopil, že „nesamostatných 
členů výboru“ je více než „členů 
mu oddaných“. Na příkaz konsistoře 
22. října 1888 opětovně žádá F. Ermis 
členy obecního výboru: „aby moudrou 
ústupností zachovali všem drahou svatyni, 
že by odmítnutím této slušné žádosti, 

kterouž kostelíčku se pro vždy prospěje, 
dalekosáhlé mělo následky: zastavení 
služeb Božích.“ Starosta Petr Minář 
svolal sezení obecního výboru, který měl 
k farnímu sdělení zaujmout stanovisko na 
7. listopadu 1888 na 7.00 hod ráno – tedy 
právě na dobu, ve které začínaly služby 
Boží ve farním kostele – dle Ermisových 
vzpomínek …. „Svolán byl výbor k sezení 
snad proto, aby farář jako člen výboru při 
něm účast míti nemohl.“Již den předtím 
obešel si Minář své věrné a dosáhl toho, 
že nepatrnou většinou žádost farního 
úřadu byla zamítnuta. Pokud to některému 
čtenáři připomíná dobu nedávnou, kdy se 
například při slučování JZD do větších 
celků (kterému se menší družstva bránila) 
odvezli odpůrci na výlet a po návratu se 
dozvěděli, že se jejich družstvo dobrovolně 
sloučilo s družstvem, které na tom třebas 
nebylo tak dobře jako družstvo jejich, tak 
se na tomto příkladu přesvědčil, že je to 
metoda nejen účinná a osvědčená, ale také 
stará. 
 Olomoucký arcibiskup zakázal 6. ledna 
1889 konat u kostelíčka bohoslužby. V r. 
1889 se proto opravdu kostelécká pouť 
nekonala - nepomohly starostovy písemné 
a ani telegrafická urgence. Nevyšlo tedy 
Minářovo chvástání – na zmíněné schůzi 
v sedm hodin ráno 7. listopadu předešlého 
roku na varování některých členů obecního 
výboru reagoval: „To bych se podíval, 
aby tam mše nebylo! Byla tam vždy 
a musí tam být zas. To já dokážu – i kdyby 
farář nechtěl, však já kněze přivedu!“ 
Tuto velmi citelnou porážku však nemínil 
ponechat bez odpovědi. 21. září 1889 se 
na jeho návrh obecní výbor usnesl, aby mu 
farní úřad vrátil správu kostelíčka, přestože 
mu ji více jak dva roky předtím definitivně 
odevzdal. Poněvadž fara na tento příkaz 
vůbec nereagovala, podal starosta Minář 
žalobu u c. k. hejtmanství, aby úředně 
přimělo farní úřad k vydání peněz 
a jiných věcí do rukou obce. Před volbami 

P. František Ermis, bludovský kněz 
v letech 1876-1912

P. František Alois Ermis
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století do roku 1948 (XXIV. pokračování)

Bludovan 1/2008

únor 2008

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý 5. 2., Pondělí 11. 2.
Úterý a Středa 12. a 13. 2.- levný textil
Čtvrtek 14. 2., Pondělí 18. 2., Čtvrtek 21. 2.,
Pondělí 25. 2., Čtvrtek 28. 2.
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v r. 1890 se Minář pokoušel o smír a chtěl, 
aby Ermis vystoupil opět v jeho prospěch, 
jako v obou volbách předešlých. Farář to 
však odmítl a ani sám znovu nekandidoval. 
Minář a jeho přívrženci ve volbách zcela 
propadli – v předtuše něčeho podobného 
se Minář ani k volbě nedostavil. Starostou 
byl zvolen sedlák Jan Jáně z č. p. 45 (zeť 
Jana Bendy), který starostoval dalších 
sedmnáct let. Místní kněží Ermis a Holub 
se po mnoha letech také voleb neúčastnili. 
„Chybyltě farář P. Fr. Ermis tím, že více 
než bylo potřebí, do voleb obecních se 
vkládal, za jiné se pálil, kteří se mu později 
nevděkem odměnili. Mělť ovšem na 
zřeteli, že povinností jeho jest podporovati 
muže a stranu, kteří se mu zavázali, že 
s kostelíčkem, o nějž faráři hlavně šlo, 
udělají po přání farního úřadu a že zavedou 
nutný pořádek v zchátralém hospodářství 
obecním – ale i ti nedodrželi slova.“ 
 S nově zvoleným výborem došlo 
k dohodě - bohoslužby byly obnoveny, 
nekonaly se pouze v r. 1889 – 16. srpna 
1890 odsouhlasil obecní výbor převod 
pozemků u kostelíčka včetně stavební 
parcely na farní úřad za cenu 600 zlatých. 
Vyhradil si však právo vybírání poplatků 
z míst od kramářů o poutích. Kupní 
smlouva byla podepsána 1. července 1893, 
za kupující stranu je podpis Fr. Ermise 
– faráře, za obec Jan Jáně - starosta, Karl 
Koterli - radní, Franz Entr – radní, Jan 
Juřina - výbor, Jan Motyka - výbor. Rozdíl 
téměř tří roků od odsouhlasení obecním 
výborem a podpisem kupní smlouvy je 
vysvětlen „putováním návrhu smlouvy“ 
po těchto úřadech, které ji také musely 
schválit: Zemský výbor, konsistoř, Zemská 
hypoteční banka - (věřitel obce), finanční 
prokuratura, zemské místodržitelství. Do 
veřejných listin byla smlouva zanesena 
dne 21. října 1893. „Tak skončen boj 
o vymanění kostelíčka z područí obce, 
který skoro 14 let trval, a mnoho trpkých 
chvil faráři připravil.“ Situace v obci se 
na několik let uklidnila, takže o dalších 
volbách v roce 1893 Ermis zaznamenal, 
že „tak klidných voleb nebylo již přes 20 
let“. 

Ermis a politika
Pokud bychom měli charakterizovat 
politické názory P. F. Ermise v jedné větě, 
mohli bychom napsat, že představoval 
konzervativně-katolický proud, ostře 
protisocialistický, že byl protiněmecký, 
protižidovský a že sympatizoval se 
slovanofilstvím své doby. Chceme-li 
charakteristiku upřesnit, musíme napsat, 
že dlouho nadšeně podporoval Národní 
stranu na Moravě (tzv. Staročechy), a to 
i přes porážku v říšských volbách v roce 
1890. Vysoce hodnotil „osvědčeného 
vůdce národa Dr. F. L. Riegera“ 

a odsuzoval Mladočechy - „mladí advokáti, 
profesůrkové a soudcové chtěli vštípiti lidu 
ty zhoubné zásady, které na vysokém 
učení pražském z úst své modly: prof. 
Masaříka (Tomáše Garigua Masaryka) 
slýchávali a jimž byli prosyceni. „ Straně 
Katolicko-národní věnoval své sympatie a 
podporu od jejího vzniku (1897) po zbytek 
života. 
 Skutečnost, že se v politice velmi dobře 
orientoval, je možno doložit událostí ze 
začátku roku 1894. Do bludovské Krčmy – 
hostince Jana Ploda (dnes je zde keramická 
dílna Dušana Váni) – svolali šumperští 
socialisté na 6. ledna 1894 veřejnou schůzi 
lidu, „…k níž za řečníky pozvali známé 
socialistické štváče až z Prostějova, aby 
bohovzdornému a podvratnému učení 
svému i zde mezi dělnictvem českým 
získali přívrženců. Schůze se jim po přání 
nezdařila. Svolavatelé této schůze nemile 
byli překvapeni a bránili se tomu vší mocí, 
leč nemohli zabrániti, že shromáždění za 
předsedu volilo – místního faráře“. Nejsou 
dostupné žádné zprávy o tom, že by v této 
funkci Ermis jakkoliv působil. Vždyť i 
Fr. Spurný uvádí, že až do doby první 
světové války nebyla v Bludově organizace 
sociálně demokratické strany ustavena. Byl 
to tedy pouze úspěšný pokus, jak zabránit 
její činnosti v obci. Toto mu později 
vyčítali jako schválnost či dokonce jako 
„políček socialistům“. 
 Když se Ermis po úspěšném skončení 
sporu o kostelíček stáhl z místní politiky, 
přenesl své aktivity do spolkové činnosti 
nejen v obci ale i okolí. Velmi významně 
se zasloužil o zřízení českého zábřežského 
gymnázia, byl iniciátorem vzniku nejméně 
čtyř katolických spolků působících 
v Bludově a okolí, ani jeho největší 
protivník mu nemůže upřít zásluhy 
o stavbu bludovské obecné a měšťanské 
školy. Nemůže být pochyb o tom, že od 
začátku devadesátých let 19. století se 
poměry v obci zklidnily, že Ermis žil 
s vedením obce v klidu a smíru. Svědčí 
o tom kupř. oslava jeho 25. výročí 
vysvěcení na kněze a jeho působení 
v obci, kterou mu uspořádal spolek 
Svatopluk za součinnosti obecního výboru 
7. července 1901. Večer před slavností 
uspořádal mu Svatopluk zastaveníčko 
s lampionovým průvodem před farou, na 
faře mu celý obecní výbor předal stříbrný 
pohár, místodržitel moravský hrabě Karel 
Emanuel z Žerotína s manželkou Zdeňkou 
mu darovali stříbrný kříž.
 Čtenáři Bludovanu byli již v 
mých předcházejících vzpomínkách 
na přelom devatenáctého a dvacátého 
století v naší obci podrobně informováni 
o většině rozmíšek, mrzutostí, soudních 
sporů a toho, co bylo jejich příčinou. 
Připomínání již popsaných událostí 

je proto nevhodné. Možná, že nejsem 
sám, koho napadlo, že se Ermis po celý 
svůj život vůči někomu vymezoval, že 
vždy měl „třídního nepřítele“, se kterým 
bojoval. Bylo tomu tak i v této relativně 
klidné době. Trvalými protivníky na 
posledních patnáct let svého života se 
mu stala skupina mladých pokrokářských 
učitelů (Valenta, Talpa, Kordas), kteří 
založili roku 1897 Jednotu Sokol. 
Sokolové se pro Ermise stali ztělesněním 
všeho nedobrého ve společnosti – tedy i 
v Bludově. I o tom jsem podrobně psal 
– zde jsem to pouze připomenul. P. F. A. 
Ermisovi zbývalo v roce oslav ještě (nebo 
už jen) jedenáct let života. Čekala ho ještě 
tři velká vítězství spor o umístění budovy 
školy (s hrabětem K. E. Žerotínem), 
spor o ředitele školy (kauza Konečný) a 
aféra „vytunelování“ chudinské nadace 
Ludvíka Vogela. Domnívám se, že většina 
čtenářů přivítá doposud nezveřejněné 
informace o Vogelově nadaci. Vzpomínky 
na stavbu školy a sporech o tom, kdo 
bude jejím ředitelem (v r. 1908) byly také 
již zveřejněny – jsou tedy k vyhledání 
v předcházejících číslech Bludovanu.

„Vytunelování“ Voglovy chudinské 
nadace
 Dne 29. července 1889 zemřel 
v Šumperku bohatý, neženatý měšťan 
Ludvík Vogel. Celé své jmění ve výši 100 
tisíc zlatých odkázal bludovské obci, aby 
z něj vytvořila tak zvaný „Ludvíka Vogla 
chudinský fond“. Správcem tohoto velkého 
fondu byli Voglovou závětí ustanoveni 
bludovský obecní úřad a faráři z Bludova 
a Šumperka. Pro tuto vzpomínku není 
důležité, kdo chudobinec stavěl a jak 
stavba probíhala, ani částka, za kterou byl 
chudobinec postaven. V prosinci 1901 byl 
slavnostně posvěcen a slavnostně odevzdán 
svému účelu.
 V roce 1906 v souvislosti (a v předstihu 
– nechtěl být zaskočen) po mnoha letech 
vstoupil Ermis opět (naposled) do obecní 
politiky. Zdá se, že jediným důvodem 
byla připravovaná stavba školy. „Tyto 
volby byly letos z mnoha příčin důležitý. 
Stavbu školy je třeba vložiti do pevných 

P. Karel Dřímal, bludovský kněz, v letech 
1900-1944

Bludovan 1/2008
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a čistých rukou a konečně nadcházela 
chvíle obsazení místa nadučitele po 
odcházejícím Františku Wicencovi. Toho 
bylo možno docíliti, budou-li do výboru 
zvoleni muži konservativní. Z té příčiny 
kněžstvo (farář Ermis a kaplan Karel 
Dřímal – nahradivši v roce 1900 R. 
Holuba, který se stal farářem v Lidečku) 
do obecních voleb zasáhlo. Volby do 
obecního zastupitelstva, konané ve dnech 8. 
a 9. srpna 1906, vypadly úplně ve prospěch 
spojené strany konservativně-katolické. 
Ani poraženou stranou sokolskou podaný 
protest proti vykonaným, volbám na 
hotovém stavu věci ničeho nezměnil“. 
Podaný protest způsobil pouze to, že nový 
starosta a představenstvo obce (rada) byli 
zvoleni až po jeho vyřízení v roce 1907. 
Ještě před vyřízením protestu byl okresním 
hejtmanem přinucen z funkce starosty 
po sedmnácti letech odstoupit Jan Jáně, 
(starostoval od r. 1890). 
 Události, které následovaly, jsou 
tak závažné, že jejich sdělení ponechám 
bez sebemenšího komentáře a doslovně 
přepíši text vytvořený F. Ermisem: 
„Politický náčelník v okrese našem byl 
velmi s jeho úřadováním nespokojen, že 
přes časté upomínky úředních záležitostí 
nevyřizuje. Jan Jáně byl přinucen, aby 
se starostenství vzdal. Že jeho příznivci 
a četné příbuzenstvo (jeho ženou byla dcera 
bývalého starosty Jana Bendy a Jánětova 
dcera se nedlouho před tím provdala za 
učitele Rudolfa Kordase) toto nucené 
odstavení těžce nesli, je samozřejmo. 
Na jeho místo zvolen František Březina 
rolník z čp. 136, také člen c. k. okr. 
školní rady v Zábřeze. Odstouplý starosta 
musel nyní odevzdati obecní pokladnu a 
správu Voglovy chudinské nadace, proti 
čemuž dříve nápadně se vzpíral. Nové 
představenstvo z opatrnosti podrobilo 
dlouholeté hospodaření s obecním 
a chudinským jměním důkladné revizi 
a přišlo k přesvědčení, že jak v obecním, 
tak zvláště v chudinském hospodářství 

jeví se značné schodky. Věc oznámena 
vyšším úřadům. Aby zajištěno bylo aspoň 
to, co se zachrániti dá, přiměli starosta 
František Březina i František Pospíšil 
správce velkostatku, viníka Jana Jáně, aby 
k zajištění schodku v obecní i Voglově 
chudinské pokladně, který úřední revisí 
na jisto měl býti postaven, dal pro obec 
i pro chudinskou nadaci na své polovici 
statku č. 45 vtěliti do pozemkové knihy 
obnos 10 tisíc korun. Stalo se. Zemský 
výbor brzy poslal revizora, který brzy 
zjistil schodek přes 3000 korun v pokladně 
obecní. Místodržitelství však s revisí 
chudinské nadace Voglovy otálelo. Jenom 
na rozhodné zakročení J. Ex. p. hraběte 
Karla Žerotína správa místodržitelství 
dala se pohnouti, že konečně i pro nadaci 
Voglovu revident sem došel. 
 Pracoval více týdnů pilně a svědomitě. 
Tam schodek obnášel více něž 17 tisíc 
korun! Tu bylo na bíledni, proč bývalý 
starosta Jan Jáně, jinak člověk úslužný, 
otálel obě pokladny předati muži jinému, 
jak nový výbor tomu chtěl. Výsledkem 
revise, která vůči bývalému starostovi 
s velkou ještě shovívavostí se konala, byl 
Jan Jáně právem ohromen. Vinu všeho 
svaloval na obecního tajemníka Jana 
Neubauera, který před nedávnem zemřel. 
Jisto jest, že oba byli vinni. Odpovědnost 
i za možné přehmaty Neubaerovy 
ovšem musel nésti bývalý starosta Jan 
Jáně. Ohromný schodek v chudinské 
nadaci Voglově zarazil všechny; vždyť 
zde okradeni byli právě ti nejchudší. 
Výsledek úředně provedené revise nemile 
překvapil i místodržitelství a to tím více, 
ježto místodržitelství Jana Jáně nechala 
po dlouhá léta bez jakéhokoliv místního 
dohledu po vůli hospodařiti a účty jím 
podané brevi manu schvalovalo. 
 Kdo měl nyní ohromný schodek 
ve Voglově nadaci hraditi? Přivrženci 
Jana Jáně pravili, že celé kuratorium, 
sestávající se z faráře Bludovského, 
z faráře Šumperského a obec. starosty Jana 
Jáně. Oba faráři ohražovali se důrazně 
proti jakémukoliv přidržování k placení, 
odvolávajíce se na nepopiratelnou 
okolnost, že nepořádky v pokladně nadační 
prokázány jsou v době od r. 1889 do r. 
1901, kdy Jan Jáně byl samojedinným, 
c. k. místodržitelstvím ustanoveným 
správcem veškerého jmění Voglovy 
nadace, a že za skutky jeho v době, kdy 
jim nebyl ještě přiřknut oprávněný vliv na 
hospodaření Jana Jáně, nejsou a nemohou 
být zodpovědni. Teprv r. 1901 zřízena byla 
nadační listina, v níž oběma farářům jakés 
takés právo dohledu na hospodářství nadace 
této, kteréž právo obecní výbor i Jan Jáně 
jen málo respektoval, protože bylo jim 
nepohodlno. Jen roční účty byly od r. 1901 
obom farářům předkládány k podpisu. 

Tito na základě příloh potvrdili sice, že 
účty číselně jsou správny a dále ničeho. 
A v letech od 1900 do 1906 žádné trestné 
nepřístojnosti se nestaly. Dle právních 
předpisů měla finanční prokuratura na Janu 
Jáně zaplacení zjištěného schodku soudně 
vymáhati. Ale jakoby cítili spoluvinu 
na hrozném hospodářství, vymkli se 
povinnosti své tak, že mor. místodržitelství 
obci nařídilo, aby sama Jana Jáně žalovala. 
Jaká to chytristika! „Já jsem spoluvinen, ale 
ty se za mne pal!!“ Obec ovšem žalovala 
Jana Jáně. Ten zatím svou polovici statku 
již dosti zadluženou odstoupil svému zeti 
Josefu Ženožičkovi. 
 Žalovaný utekl se k známému 
pokrokářskému hubači a ‚spasiteli‘ severní 
Moravy Dr. Fischerovi (čtenář jej zná ze 
vzpomínek na Národní jednotu pro Bludov 
a okolí) v Olomouci. Ten ho těšil, že oba 
faráři musejí mu pomoci klopit, aby se 
nebál. Obec i faráři jako oba žalovaní 
vzali si též zástupce advokáta Dr. Dezorta 
z Mohelnice. Nákladný proces začal, a sám 
Bůh ví, kdy skončí. I při nejpříznivějším 
pro obec a Voglově chudinské nadaci 
výsledku nedostane se oběma mnoho, 
protože jmění Jana Jáně nestačí. A ty 
útraty! Budiž tuto podotknuto, že c. k. 
okresní hejtman šumperský z nařízení 
místodržitelství o smírné narovnání se 
pokusil, žádaje na Janu Jáně a jeho zeti 
Ženožičkovi, aby za celý zjištěný schodek 
jenom vydobytný obnos 7000 korun dali; 
ale ti to odepřeli na popud Dr. Fischera, 
který krávu chtěl dojit. Co mu na tom, kdo 
útraty zaplatí, však on s prázdnou nevyjde. 
Záležitost tato vyrovnána později tak, že 
Ženožička vida nezbytí, uvolil se splatiti 
na schodek u obce i v pokladně chudinské 
obnos 7000 korun. Zemský výbor toto 
schválil, ale místodržitelství váhá.“ 
 Tolik doslovný přepis o smutném, 
avšak málo známém skutku, který se 
v Bludově před sto lety opravdu stal. 
Představu o tom, co bylo možno za 
100 000 zlatých odkázaných Ludvíkem 
Voglem bludovské chudině pořídit, 
a tedy i o velikosti zpronevřeného obnosu 
(17 000 korun = 8 500 zl.) si můžete 
učinit z následujících údajů. Jsou to ceny 
nemovitostí, které se prodávaly v Bludově 
a okolí v čase, kdy probíhalo vyšetřování 
a soud týkající se tohoto sporu. Jsou to 
údaje převzaté z kupních smluv uložených 
jednak na Katastrálním úřadě a jednak 
v Okresním archivu Šumperk. Krávu bylo 
možno koupit za 100 zl., statek čp. 95 
v Bludově včetně polností, lesa, dobytka 
a veškerého nářadí byl 4. ledna 1897 
prodán za 7000 zl.; chalupa čp. 23 
v Chromči byla 3. února 1897 prodána za 
357 zl.; chalupa v Bludově čp. 299 byla 
15. února 1897 prodána za 320 zl. 

František Březina, starosta obce, v letech 
1907-1918
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Závěr života
Teprve posledních pět let svého života 
prožil F. Ermis ve shodě s místní radnicí, 
když se předtím přičinil o Březinovu 
volbu. Poslední volby, které proběhly za 
Ermisova života, potvrdily v roce 1910 
směr vytyčený po volbách předešlých. 
František Březina - první z pouhých dvou 
katolicko-lidoveckých bludovských starostů 
v celých moderních obce – starostoval 
do roku 1918. Druhým vzpomenutým 
starostou za lidovce se v roce 1937 na dva 
roky stal Petr Zatloukal - Březinův zeť a 
dědic jeho statku.
 V pátek 3. května 1912 asi v 10 
hod dopoledne P. F. Ermis zemřel sedě 
v lenošce s novinami v rukou na následky 
srdečního infarktu – před tím několik let 
trpěl astmou a revmatismem. O jeho oblibě 
mezi lidmi svědčí mimo jiné i účast na jeho 
pohřbu, který se konal v pondělí 6. května. 
Jenom kněží se pohřbu účastnilo 89, v okolí 
kostela organizoval davy lidí hrnoucí se 
dovnitř četnický strážmistr. Pohřební obřad 
vedl a smuteční řeč promluvil spolužák 
zemřelého z kněžského semináře A. C. 
Stojan, v té době probošt kroměřížský, 
pozdější olomoucký arcibiskup. Pohřbu 
se účastnily všechny bludovské spolky a 
bohutínští hasiči. Chyběli pouze Sokolové. 
Nástupcem zemřelého se stal Karel Dřímal, 
který byl 1. července 1912 jmenován 
bludovským farářem.

Ermisovy zásluhy
 Na závěr této vzpomínky připomeňme 
„akce“ důležité pro Bludov a okolí, na 
nichž se P. F. A. Ermis podílel jako autor 
či „šedá eminence“ za 36 roků, které 
v Bludově prožil:
§ 1881 zakládá spolek Svatopluk, ve 

kterém se sdružuje ke spolkovému 
životu téměř celá obec. Po hasičích to 
byl druhý bludovský spolek. 

§ 28. ledna 1886 zakládá místní 
peněžní spolek Občanskou záložnu, 
z jejího výtěžku  financuje většinu 
akcí pořádaných katolickými spolky, 
včetně stavby Národního domu 
a zvelebování farního kostela. Tento 
peněžní ústav byl mimo jiné věřitelem 
stavby zábřežského gymnázia a také 
bludovské školy. 

§ Je iniciátorem vzniku Sdružení 
katolických zemědělců a Spolku 
svaté Ludmily – o těchto spolcích je 
zaznamenáno pouze to, že vznikly. 
O jejich činnosti se však žádné 
písemnosti nezachovaly. 

§ 28. července 1895 se stává 
předsedou místní pobočky Ústřední 
matice školské pro Bludov a okolí, 
výsledkem je, že v září 1896 začíná 
vyučování v prvním ročníku nižšího 
gymnázia v tehdy německém Zábřeze, 

v červenci 1901 již stojí nový školní 
areál, pro který získává navzdory 
všem státní souhlas, a tedy i státní 
podporu pro tuto školu. Do sporů 
vstupuje sám císař František Josef I. 
a zasahuje v Ermisův prospěch. 

§ Vítězí ve sporu o kostelíček 
Božího Těla v lese nad Bludovem 
s bludovskou radnicí. 

§ Roku 1897 úspěšně odolává snaze 
o rozbití spolku Svatopluk, mění 
jej na Katolický čtenářský spolek 
Svatopluk, ze kterého odchází skupina 
nesouhlasící s katolickým zaměřením.

§ Na podzim 1900 je slavnostně 
otevřena budova Národního domu.

§ V prosinci 1901 rovněž s velkou 
slávou zahajuje činnost chudobinec.

§ V lednu 1900 zakládá Spolek svaté 
Rosálie a prostřednictvím tohoto 
spolku opravuje a udržuje kostelíček.

§ 28. září 1908 je slavnostně zahájena 
výuka v nové budově Obecné 
a Měšťanské školy, když před tím 
prosadil, aby byla umístěna na 
vhodném místě. Současně „oslavuje 
vítězství“ o obsazení jejího ředitele. 
I tento spor se řešil až u ministerského 
předsedy ve Vídni. Má spoluúčast na 
otevření Mateřské školy v prostorách 
bývalé Obecné školy (dnešní radnice) 
– jen několik týdnů po zahájení 
školního roku 1908. 

§ Vítězí ve sporu o „rozchvácení“ 
majetku chudinské nadace Ludvíka 
Vogla. Výsledkem soudního sporu 
je alespoň částečná náhrada vzniklé 
škody. 

 
Bludovská Obecná a Měšťanská škola 
zůstala až do r. 1970 ve stavu, v jakém byla 
v roce 1908 postavena. S úpravami a jejím 
rozšířením se začalo až po nástupu nového 
ředitele Jaroslava Mikuláše. V letech 
1970-1975 se uskutečnila generální oprava 
budovy bývalé měšťanky. Teprve tehdy 
byly např. nahrazeny suché záchody v té 
době již běžnými záchody splachovacími. 
 Školní areál byl dokončen dostavbou 
školního sportovního areálu v roce 2006. 
Je to jen shoda náhod, ale zajímavá 
- o stavbu budovy měšťanky se zasloužil 
starosta František Březina, o dokončení 
areálu se zasloužil jeho pravnuk, současný 
starosta Ing. Pavel Ston. Nemíním tím 
opomenout práci jeho předchůdce, včetně 
dvou pracovitých předsedů MNV, kteří 
se zvelebování školy nevyhýbali. Během 
těchto uplynulých let se měnila koncepce 
školy, vyučovací osnovy a vše s tím 
související. 
 Došlo ale také k tomu, že škola má již 
třetí název. Po vzniku ČSR v r. 1918 bylo 
původní pojmenování „Školy Františka 
Josefa I.“ změněno na „Školy T. G. 

Masaryka“. Tento název byl zrušen okupací 
Bludova Německem v r. 1938. Současný 
název „Základní škola Karla staršího 
ze Žerotína Bludov“ určilo bludovské 
obecní zastupitelstvo 18.12.1995. Na toho, 
kdo se o vznik školy nejvíc zasloužil, 
nevzpomněl žádný z tehdejších zastupitelů. 
Jen jediný zastupitel nesouhlasil a podal 
protinávrh. Navrhoval, aby se škola 
pojmenovala po jednom z Ermisových 
bludovských ideologických protivníků. 
Neuspěl, a to přesto, že Karel starší 
ze Žerotína – významný státník doby 
předbělohorské, současník císaře Rudolfa 
II. – neměl s naší obcí nic společného, 
bludovské panství mu nepatřilo, možná 
ani v Bludově nikdy nebyl. Je zde však od 
8.11.1842 pohřben - tehdy byly do hrobky 
pod kostelem převezeny kosti jeho a jeho 
blízkých nalezené v Brandýse nad Orlicí.
 Čestný občan obce Bludov P. F. 
Ermis se bezesporu zasloužil o posílení 
(u mnohých možná teprve probuzení) 
národního povědomí a kulturní povznesení. 
Spolková činnost, kterou vyvolal, trvala 
ještě několik dalších desetiletí po jeho 
smrti. Jedna akce stíhala druhou, proti 
každému orelskému (katolickému) 
divadlu muselo být divadlo sokolské 
a proti sokolské zábavě či plesu zábava 
či ples orelský. Toto přetrvalo až do roku 
1948, kdy bylo toto pro občany přínosné 
soupeření násilně ukončeno. Každopádně 
byl P. F. Ermis ve své době zřejmě 
největší postavou politického katolicismu 
v Bludově i širokém okolí.

Stanislav Balík st.
Říjen 2007

Prameny a literatura: Archiv St. Balíka
Balík, S. (2006): Politika vedená 
z bludovské fary - P. František Alois Ermis, 
in Hanuš, J., Marek, P. (eds.): Osobnosti 
v církvi a politice. Čeští a slovenští 
křesťané ve 20. století, Brno: CDK, 
s. 104-121. Pamětní kniha kostela a fary 
v Bludově sv. I a II.

Pozn.: informace uvedené v přímé 
citaci v závorce kurzívou je vysvětlující 
poznámkou autora tohoto textu.

Petr Zatloukal, starosta obce, v letech 
1937-1939
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V sobotu 5. ledna 2008 již poosmé 
v řadě koledovalo v Bludově několik 
skupinek Tří králů. S pokladničkami, 
s cukrem (bílým zlatem) a posvěcenou 
křídou chodily dům od domu a prosily 
o příspěvek do celostátní sbírky pro 
trpící a potřebné. Je krásné procházet 
obcí a vidět tolik nápisů na dveřích 
K+M+B 2008, která svědčí o dobrém 
srdci Bludováků. Kéž by se naplnila 
modlitba, jež je do zkratky tří mudrců od 
východu Kašpar, Melichara a Baltazara 
zakódována: „Ch(K)ristus Mansionem 
Benedicat“ – „Kristus ať žehná tomuto 
domu“.
 Soudobé tříkrálové koledování je 
především největší dobročinnou sbírkou 
v zemi a skupinky tří králů bylo možno 
spatřit v mnoha a mnoha českých 
a moravských ulicích a ve většině 
domácností.

Výsledky sbírky v Bludově
V Bludově se letos vybralo 40 073 Kč,
což je asi o 300 Kč více jak loni, 
představuje to téměř 13 Kč na obyvatele. 
Pro srovnání: v roce  2007 se v Bludově 
vybralo 39 738 Kč, 2006: 40 377,50 
Kč, 2005: 43 611 Kč, 2004: 32 042 Kč, 
2003: 37 918 Kč, 2002: 28 905,40 Kč 
a 2001: 14 220,40 Kč. Celkově se tedy 

za osm ročníků sbírky vybralo v Bludově 
276 885,30 Kč.
Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? V šumperském 
a zábřežském děkanátu (které se zhruba 
kryjí s hranicemi šumperského okresu) se 
letos vybralo přes půldruhého milionu – 
1 522 530,50 Kč (o 30 000 víc než loni), v 
olomoucké arcidiecézi 17 843 179,70 Kč,
v celé ČR kolem 50 milionů.
 V Sudkově se vybralo 12 142,50 Kč 
(10 Kč na obyvatele), v Postřelmově 
57 048 Kč (18 Kč/obyv.), v Chromči 15 
471 (26,50 Kč/obyv.), v Bohutíně 8866 Kč 
(9,50 Kč/obyv.) a v Šumperku 79 169 Kč 
(2,50 Kč/obyv.). Letos jsme zase po 
dvou letech „prohráli“ pomyslný souboj 
s Rudou nad Moravou (42 342 Kč) či 
Hanušovicemi (49 843 Kč).

Použití peněz
Přímo pro Charitu Šumperk zůstane 
z peněz vybraných v Bludově 58 %, 15 % 
půjde pro Arcidiecézní charitu Olomouc, 
10 % na humanitární pomoc do zahraničí, 
5 % pro sekretariát celostátní Charity 
a 5 % na režii sbírky.     
 Charita střeží důvěryhodné 
nakládání s výnosy sbírky velmi přísně 
a  vykoledovanými penězi nelze hradit 
např. běžný provoz organizace nebo mzdy. 
Z vybraných peněz se většinou financují 
potřeby, které vedou ke zkvalitnění 
služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Letos chce šumperská charita 
největší část peněz použít k nákupu nových 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
(např. polohovacích postelí, invalidních 
vozíků, antidekubitních souprav apod.). 
Počítá rovněž s finanční podporou nově 
vzniklého Centra pro rodinu v Šumperku 
a tradičně již s podporou Poradny pro 
ženy a dívky v Šumperku. Asi 20 tisíc si 
ponechává ve fondu přímé pomoci, který 
slouží rodinám i jednotlivcům v nenadálé 
nebo naopak v dlouhodobé nouzi.

Opakovaně mívám každoročně nádherný 
pocit z vaší štědrosti. Ačkoli dobře 
vím, že finanční situace řady z vás není 
vůbec růžová, přesto přispíváte mnohdy 
neznámým potřebným. Díky za váš příklad, 
který dáváte malým dětem a mladým 
lidem, kteří se sbírky účastní a kteří si díky 
vám tvoří pozitivní obraz světa. Světa, kde 
každý nemyslí jen na sebe, světa, který má 
soucit se starými, malými a trpícími.
 Díky všem skautkám a skautům, 
kteří sbírku zajišťovali – od jejího 
koordinátora br. Miroslava Směšného 
až po nejmenší koledníky. Díky všem!

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka 

Pecháčka Bludov

Tříkrálová sbírka 2008

Pozorný čtenář Bludovanu v seriálu 
článků o bludovských spolcích, konkrétně
„Spolek Svatopluk a Národní dům“
určitě nepřehlédl zmínku o pokračovatelích
rodu režiséra ochotnických divadel 
Josefa Straky – vnuka Miroslava 
Krobota, nynějšího režiséra pražských 
divadel a dále dcery Miroslava 
Krobota  - Lenky Krobotové, herečky.
 Dovolte mi, abych doplnil 
tento výčet o další pokračovatele 
a šiřitele kultury, kteří mají své kořeny 
spojeny s Bludovem a jeho tradicemi.
-  Vnuk Jeníka Konečného (posledního 
 hostinského Národního domu) 
 David  (Dejva) Rotter (syn Heleny 
 Rotterové rozené Konečné a Rudolfa 
 Rottera) již dlouhá léta působí jako 
 hudební skladatel. Píše hudbu 
 převážně k filmům a divadelním 
 hrám pro divadla v Praze, Brně, Zlíně,
   Ostravě, Bratislavě a v dalších 

 městech. Dlouhodobě spolupracuje 
 s Bolkem Polívkou, v současné 
 době trvale bydlí v Olšanech u Brna.
- Vnuk Anežky Klimešové (režisérky 
 a herečky mnoha ochotnických kusů) 
 Radim Novák (syn Anežky 
 Řezníčkové rozené Klimešové 
 a Zdenka Nováka) vystudoval 
 herectví a působí rovněž v Brně 
 (divadlo Bolka Polívky, Městské 
 divadlo, atd.). Pravidelně se objevuje 
 v Manéži Bolka Polívky. V epizodních
  rolích jste ho mohli vidět 
 v Četnických humoreskách a hrál  
 také ve Svěrákových Vratných lahvích 
 (pohodového alkáče s bednami piva).
- Společně „bratranci“ Dejva a Radim 
 založili kytarové hudební duo DRRN 
 a vydali autorské CD, na němž hrají 
 a zpívají písničky, které sami složili.
- Další společné dílo je pánská 
 vokálně - instrumentální skupina 

 AHOY. Ve vystoupení skupiny AHOY
  se projevuje obrovský komediální 
 talent všech aktérů a jejich láska 
 k recesi. Také s touto skupinou většinou
  interpretují skladby z vlastní dílny.
Máte-li přístup na internet, otevřte 
si například www.bolek.cz nebo 
www.ahoy.rioreklama.cz, kde můžete 
najít další podrobnosti o „bratrancích„  
Davidovi a Radimovi s kořeny 
v bludovské kulturní líhni.

Milan Klimeš 

Pokračovatelé bludovských divadelních tradic

Radim Novák ve filmu Vratné lahve.
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Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

Vás u příležitosti 60. smutného 
výročí československého 
komunistického převratu 

zve na odbornou přednášku

Ing. Adolfa Rázka
pracovníka Úřadu dokumentace 

a vyšetřování zločinů komunismu

Únor 1948
Přednáška určená pro žáky 9. tříd ZŠ 

a pro další zájemce proběhne 

v pátek 22. února 2008 
od 10:00 hod.

v Kulturním domě
Srdečně zvou pořadatelé

Vstup volný

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bludov 
registruje celkem 11 členů. V loňském roce jsme vyvinuli velikou 
iniciativu k zajištění propagace bludovských přírodních krás.
 Nejprve jsme obdrželi finanční příspěvek na vytištění 
informačního letáku o bludovské stráni. Bludovská stráň je 
zařazena mezi významné krajinné prvky od 29.6.1995 a lze 
tu najít mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů. Leták 
je již vytištěn a je k dispozici v Informačním centru (KD), na 
Obecním úřadě a v kiosku Čerpací stanice Ambo Oil.
 Všechny milovníky přírody a procházek v našem krásném 
okolí, jakož i další návštěvníky naší lázeňské obce jistě potěší, 
že koncem roku 2007 nám Ústředí ČSOP v Praze na základě 
výběrového řízení přidělilo další dotaci na vybudování naučné 
stezky stejného jména (Bludovská stráň). Stezka bude mít 10 
zastavení s tabulemi, které budou informovat procházející 
zájemce nejen o přírodních krásách, ale také o historii a dalších 
pamětihodnostech Bludova. Počátek a také konec stezky bude 
na parkovišti u bludovkého zámku, dále povede parkem, přes 
Gryngle na hřebínek a do bludovské stráně. Strání povede 
k nádraží ČD a dále na vrchol Brusné a přes Drážník k rozcestí 
u Panenky Marie. Závěr stezky povede kolem trafostanice 
k fotbalovému areálu a parkem do cíle na parkovišti.
 Součástí žádosti o dotaci byla výstavba rozhledny na Brusné, 
na kterou bohužel finanční příspěvek nebyl přidělen z důvodu 

nedostatku prostředků. O výstavbě rozhledny uvažujeme již 
několik let, avšak až schválení Změny územního plánu v prosinci 
2007 těmto myšlenkám dalo legislativní podklad.  Budeme 
tedy pokračovat v projektové přípravě výstavby rozhledny 
a v zajišťování finančních prostředků. Předpokládáme, že formou 
sponzorských darů, příspěvků od občanů a  dalších příznivců 
se nám to během tohoto roku podaří. Již nyní je možnost 
přispět do ¨pokladničky¨, která je umístěna v kiosku čerpací 
stanici Ambo Oil (parkoviště U Nové). Takto shromážděné 
finance budou uloženy na veřejně přístupném bankovním účtu.
Pokud by se někdo z Vás chtěl stát členem naší organizace 
ČSOP, nebo se jakkoli účastnit na našich aktivitách, volejte na 
608 769 733. Další kontakty najdete na www.bludov.cz nebo 
www.csop.cz

Milan Klimeš

První naučná stezka v Bludově.

Šachový Vánoční turnaj
Proběhl s radostí všech účastníků.
Pořadí dětí:
1) Jan Pavlík
2) Helenka Juránková
3) Tomáš Pavlík
Za turnaj děkujeme vedoucí Kulturního domu p. Divišové
a pořádajícím p.Dobešovi a p. Frolkovi. Děkujeme za pěkné ceny.

Pořadí dospělých:
1) Pavel Frolek
2) Jaroslav Dobeš
3) Jirka Pavlů

DŮCHODKYNĚ hledá charakterní přítelkyni 
k občasným vycházkám, posezení a cestování.

Mobil: 733 227 435
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Na čtvrtek 22.11.2007 se naši prvňáčci moc těšili, protože měli 
konečně dostat tu krásnou knihu - SLABIKÁŘ. S nedočkavostí 
ho otvírali, listovali stránkami a se spolužáky diskutovali 
o tom, co je čeká. Nadšeně hledali pohádky, básničky, obdivovali 
ilustrace. Slavnostního dne se v naší třídě zúčastnila paní 
ředitelka Ilona Křivohlávková a pan zástupce Jindřích Blaťák. 
Já přeji všem prvňáčkům, aby měli ze čtení vždy jen radost. 
Rodičům přeji při zdolávání Slabikáře velkou trpělivost a všem 
dohromady nakonec velkou odměnu – malého človíčka, který 
umí číst.          Mgr. Jarmila Březinová

Náš slavnostní den

Zprávy ze školy

Přesně na Mikuláše, 6. prosince, se žáci 5. třídy naší školy 
zúčastnili turnaje „Čertovské vybíjené“. V konkurenci 
šumperských škol a ZŠ z Hanušovic si vedli výborně. Turnaj 
vyhráli a kromě sladké odměny si odvezli diplom a nádherného 
keramického čerta.
Družstvo hrálo ve složení: David Strašil, Adam Schauer, 
Martin Dostál, Martin Stuchlý, René Durchánek, Tomáš Kulil, 
Lucie Strouhalová, Kristýna Šíblová, Bára Krejčí, Karolína 
Jánětová, Karolína Mazáková.    
     Mgr. Eva Macková 

Čertovská vybíjená

Jako každý rok i letos někteří žáci naší 
základní školy kreslili vánoční přáníčka. 
Tato přání se posílají paní Běle Jensen. 
Nejaktivnější žáci jsou odměněni 
vstupenkou na koncert v pražské 
Lucerně. Letos se koncert konal již po 
sedmnácté.
 Hnutí ,,Na vlastních nohou‘‘ 
je uznáváno jako zcela dobrovolná 
humanitární a mírová organizace, 
v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo 
založeno roku 1990 Češkou žijící 
v Norsku, paní Bělou Jensen. Děti po 
celé České republice kreslí vánoční 
přáníčka, která se prodávají v cizině. Za 
získané peníze se pomáhá dětem, které 
naši pomoc opravdu potřebují. Směřují 
do oblastí, kde zuří války, vládnou 
nepokoje a kde dochází k přírodním 
katastofám.
 Letos se koncert uskutečnil 
7. prosince v Lucerně. Do Prahy se vydalo 
11 žáků s paní učitelkou Horáčkovou. 
V Praze jsme prošli vánočně vyzdobeným 
Václavským náměstím na Staroměstské 
náměstí, kde probíhaly trhy. Ke skvělé 

vánoční atmosféře chyběl už jen sníh.
 Přesně v 15:00 vše začalo. Nejdříve 
přivítal režisér pořadu pan Vomáčka 
všechny přítomné a udělil poslední 
pokyny, protože jako každoročně celý 
koncert zaznamenávala ČT1. A pak už 
za bouřlivého potlesku vběhl na podium 
moderátor pořadu Vojta Kotek. Za ním 
se objevily děti z pěveckého souboru 
Mariella (15. ZŠ Plzeň),  jejichž vánoční 
písničky a koledy zazněly během pořadu 
vícekrát. Vojta Kotek přivítal všechny 
děti a hosty a zavolal si na jeviště paní 
Bělu. Ta všem dětem a jejich učitelům 
poděkovala za celoroční obětavou práci, 
která umožnila získat finanční prostředky 
pro pomoc dětem v DPL Opařany a 
v Afghánistánu. Na pódiu se objevila 
skupina MIG 21 se zpěvákem Jiřím 
Macháčkem, která rozehřála poblikum 
třemi ze svých největších hitů. Jiří 
Macháček si zazpíval jednu vánoční 
písničku spolu se sborem Mariella. Dalším 
hudebním hostem se stal mladý zpěvák 
Josef Vágner, jehož vystoupení se dětem 
také velmi líbilo. Vojta Kotek pak přivítal 

na jevišti pana generála Prokše, který 
dětem vyprávěl, jak důležitá je jejich 
pomoc dětem ve válkou postižených 
zemích a jak se všechny hračky, sešity, 
pastelky, léky, stavební materiál, 
sanitky a vůbec vše, co stonožkové děti 
zakoupily, dostane k jejich kamarádům. 
Následovalo vystoupení kapely Hrůzy 
se zpěvákem Michalem Hrůzou. Jejich 
velký hit Bílá velryba, ale i ostatní 
písničky publikum odměnilo bouřlivým 
potleskem. To už se koncert chýlil 
k závěru. Tu správnou vánoční atmosféru 
navodil opět soubor Mariella, který na 
závěr zazpíval několik známých koled. 
Děti pak oblehly paní Bělu Jensen, která 
nestačila rozdávat autogramy se svým 
věnováním.
 Plni dojmů jsme došli na nádraží 
a vlak nás dovezl do Zábřehu. Tam už 
na nás čekali nedočkaví rodiče. Takže 
již teď začínáme opět kreslit přáníčka, 
abychom se příští rok mohli zúčasnit 
znovu.
      
  Mgr. Vladimíra Horáčková

Koncert ,,Na vlastních nohou‘‘ v Lucerně
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Žáci 3. třídy si v pátek 30. listopadu zkusili na vlastní kůži, jak to 
vypadá v noci na naší škole. Sešli jsme se v podvečer se spacáky, 
polštářky, nezbytnými plyšáky a jídlem před starým vchodem do 
školy, abychom tu prožili noc plnou her a zábavy. 
 Hned po příchodu si každý spěchal zabrat to nejlepší místo 
na spaní. Většina zvolila taktiku „hlavně co nejdál od dozoru“. 
Poté se zábava rozjela a my jsme si zahráli hry jako sardele, 
kuličkové ložisko, pepito, aktivity a další. Abychom nebyli 
úplně vyčerpaní, prokládali jsme hry přestávkami s jídlem, 
kterého si děti přinesly víc než dost. Na závěr jsme zhlédli film 
„Spláchnutej“ a poté už jsme se snažili jen usnout. I přesto, že 
už bylo později než pozdě, a doma v tuto dobu už dávno spíme, 
nechtělo se některým z nás do hajan. A tak jsme si ještě povídali, 
dokud jsme úplně neusnuli. A já jen doufám, že se to všem dětem 
líbilo a že to snad přispělo ke stmelení jejich kolektivu.

Mgr. Michaela Brumarová 

Spaní ve škole

5. prosince procházela školou zvláštní skupina. Mikuláš, dva 
čerti a tři andělé obcházeli třídy, odměňovali hodné žáčky 
a kárali ty méně hodné. Zavítali i do školky a předali nadílku 
předškoláčkům. 

V letošním roce měli žáci naší školy možnost přihlásit se do 
kroužku vaření,  který vede paní učitelka Horáčková. Tento 
kroužek navštěvují děvčata od 5. do 9. třídy. Přihlásit se mohli 
i kluci, ale zájem projevil jen jeden z nich. Scházíme se v pondělí 
odpoledne v kuchyňce, kde pečeme, vaříme a smažíme 
lahůdky pro mlsné jazýčky. Například : slané tyčinky, piškoty 
s banánem máčené v čokoládě, bábovku, bramboráky, špagety 
apod. Na začátku prosince jsme pekli perníčky. Z domu 
jsme si donesli různá vykrajovátka a paní učitelka obstarala 
všechno ostatní. Rozdělili jsme se do tří skupin a dali se do 
pečení stromečků, hvězdiček, sněhuláků a jiných poslů Vánoc. 
Práce nám šla od ruky a za chvíli se po škole linula vůně 
upečených perníčků. S vánoční dobrotou jsme se pochlubili 
doma, ochutnala i paní ředitelka, pan zástupce a paní 
sekretářka.Vaření nás všechny baví a získané zkušenosti se 
nám do budoucna určitě budou hodit. 
Vždyť jak zní jedno přísloví : ,,Láska prochází žaludkem!“

Kroužek vařeníMikulášování
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 Na poslední týden před Vánocemi se děti každoročně velice 
těší. Začali jsme v pondělí sportovním dopolednem plným 
netradičních her a soutěží.  Každé ráno jsme se sešli u vánočního 
stromečku, abychom si společně zazpívali koledy. Také pro 
rodiče jsme nachystali překvapení na vánočních besídkách. 
Prvňáčci si připravili kratičké vystoupení a jako dárek od 
maminek a tatínků vánoční soutěžení formou her. Potom si 
společně vyrobili vánoční svícen. Druháčci měli letos milé 
překvapení, vyměnili si role s rodiči.Ti pro ně několik pondělků 
chystali vystoupení z  Betléma. Děti jim pak zazpívaly několik 
vánočních písní.Třeťáci překvapili své hosty na besídce známými 
i zapomenutými tradicemi, které se provádí na Štědrý den, 
zazpívali za doprovodu hudebních nástrojů koledy a vyrobili 
si s rodiči vánoční svíčky. Čtvrťáci zahráli rodičům a širokému 
příbuzenstvu pohádku O vozkovi. Také na zvířátka v lese 
jsme nezapomněli! Donesli jsme jim něco na zub.Ve dnech 
18. - 21. prosince děti pozorovaly ptáčky u krmítek na školní 
zahradě pro projekt  Živá zahrada. Ve čtvrtek 20. prosince se 
konal 1. ročník předvánočního utkání ve volejbalu, ve kterém 

Předvánoční týden v naší škole

Dopis, který jsme dostali

Strašidelná pověst o Vozkovi
Hora Vozka (1377 m) v sousedství Keprníku je navštěvována 
mnohem méně než okolní jesenické vrcholy. Turisty odrazuje 
odlehlost od hlavní hřebenové magistrály a možná i strašidelná 
pověst, jejíž příběh se odehrál na sklonku zimy. 
 Legenda hovoří o formanovi, který dostal za úkol převézt 
přes jesenický hřbet vůz plný chleba a pomoci tak hladovějícím 
obyvatelům na severní straně pohoří. Povoz mu však při 
překonávání vrcholových partií Jeseníků uvízl ve sněhu a bahně 
a nebylo možno s ním jet dopředu ani dozadu. 
 V bezvýchodné situaci se vozkovi zjevil čert a poradil mu, 
ať podkládá pod kola vozu bochníky chleba. Rada se ukázala 
jako velmi účinná, vozka sypal jeden bochník za druhým a koně 
s vozem letěli po chlebem dlážděné cestě jako o závod. 
 Tu však přišla strašná bouře, kterou nikdo předtím 
nepamatoval. Proudy deště, sníh, hromy, blesky, vichřice! Po 
jejím utišení se na jesenických kopcích objevilo nové skalisko 
– má dodnes podobu naloženého povozu taženého koňmi 
s vozkou na kozlíku...
 Hodnověrnost pověsti o vozkovi je sice sporná, avšak 
poučení, které z ní plyne, platí i dnes. Po horách nechoďte (resp. 
nejezděte) sami, protože při nehodě není jisté, že vám někdo 
pomůže. A spoléhat se na pomoc čerta se rozhodně nevyplácí!
 Ano, pověst znám a horu Vozka také – mně osobně se tam 
vždy líbilo. Vede tudy chráněná stezka, která Vás obohatí ryzí 
krásou okolní přírody .Dojdete až do vesnice Branná a odtud 
vlakem do Vašich domovů .Věřím ,že kdo tam ještě nebyl, jistě 
tam v létě zabloudí  a nebude litovat . 
 
Celé toto výše uvedené povídání jsem zhlédla v divadelním 
ztvárnění žáků 4. A třídy ZŚ školy Bludov.
 Jejich spontánnost a nasazení překonalo veškeré očekávání.
V řadách diváků /rodiče, sourozenci, prarodiče a kamarádi/ 
bylo cítít dojetí, ale také napětí, jak vše dopadne. Ohromný 
aplaus nakonec si vyžadoval přídavek ,ale na to naši herci 
nejsou zatím připraveni .Kdo jste je neviděl ,neváhejte – byl to 
opravdu skvělý zážitek a v předvánočním shodu potřebný relax 

se utkali rodiče a učitelé. Předvánoční týden jsme zakončili 
prohlídkou Betlémů v kostele a v místních lázních. Děkujeme 
všem našim žákům i rodičům za aktivní účast a pomoc při 
organizaci vánočních setkání.
                                                                 Učitelky 1. stupně  ZŠ

... Příprava na toto představení byla náročná časově. Rovněž 
bylo nutné vyrobit kulisy, zajistit správné dobové představení .
 Obrovský obdiv za toto představení patří nejen žákům, 
ale hlavně paní učitelce Daně Březinové, která má největší 
podíl a obohatila  tímto v dnešní hektické době volný čas 
svých  žáků .
                                                              Libuše Hodinová 

                                             Šumperk  
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Vánoční turnaj v pexesu

Děti hrály ve dvou kategoriích.
     1.kategorie   - 1. - 2. třída
     2. kategorie  - 3. - 5. třída
 Celkově se zúčastnilo 48 dětí.
Výsledky : 1. kategorie :     
1. místo       Karolína Kotrlá       2. tř.
2. místo       Anička Konečná     1. tř.
3. místo       Beáta Jánětová        2. tř.    
4. místo       Veronika Hýblová   2.tř
5. místo        Tereza Matějová     2.tř.

2. kategorie:      
1. místo        Lucie Strouhalová  5.tř.
2. místo        Natálie Kučerová   5.tř
3.místo         Tomáš Špička         5.tř.     
4.místo         Tomáš Musílek       3.tř.
5.místo         Jiří Eliáš                  5.tř. 

Velké poděkování patří našemu sponzorovi panu Musílkovi, 
který nám zajistil hodnotné ceny pro děti.
   Soňa Nikolovová a Jindřiška Krejčí 

vychovatelky ze ŠD

Ve školní družině jsme uskutečnili ve středu 12.12.2007 velkou soutěž v pexesu.
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Canzonetta Bludov uskutečnila v r. 2007 celkem 15 koncertů 
a vystoupení. Pravidelně svým zpěvem také doprovází sváteční 
bohoslužby, účastní se „kladení věnců“, pořádá hudební 
festival F. Pavlů. Asi nejvíc náročný je poslední měsíc v roce. 
Prosinec již více jak 10 let patří pořádání charitativních 
adventních koncertů v kostele sv. Jiří v Bludově, pouze 
zpívání koled u vánočního stromu na nádvoří bludovského 
zámku mělo poprvé  trochu jinou podobu. Canzonetta s ještě 
několika nadšenci zorganizovala a uskutečnila navození té 
pravé vánoční atmosféry „Živý Betlém“. Dobrovolné vstupné 
16.000,-Kč z celého prosincového maratónu tentokrát darovala 

Speciální mateřské škole v Šumperku. Bude použito k nákupu 
rehabilitačního náčiní pro handicapované děti.
 Za celý pěvecký sbor ještě jednou děkuji vám všem, kteří 
podporujete a navštěvujete tyto koncerty či jinak pomůžete. 
Výsledná částka je tou krásnou tečkou.  
 Věřím, že našemu pěveckému sboru zachováte přízeň 
i v tomto roce. Na  setkání s vámi při dalších koncertech 
se těší Irena Sedláčková
P.S.   
A pokud máte rádi sborové zpívání, přijďte mezi nás. 
Zkoušíme každé pondělí od 17:3O hod. na bludovské faře.

Pěvecký sbor Canzonetta v r. 2007

Živý Betlém Živý Betlém
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Živý Betlém 2. Adventní koncert

2. Adventní koncert 3. Adventní koncert3. Adventní koncert

Pozvánka do Muzea
Šumperk

Výstava je věnovaná 130. výročí narození jednoho 
z nejvýznamnějších českých ilustrátorů, rodáka 

z Bludova, Adolfa Kašpara. Návštěvníkům se poprvé 
v Šumperku představí ilustrační soubor ke knize Aloise 

Jiráska Balada z rokoka. Kolekce ilustrací bude doplněna 
i dalšími Kašparovými ilustracemi z Památníku Adolfa 

Kašpara v Lošticích, dokumentačním materiálem 
z jeho života, fotografiemi atd. 

Adolf Kašpar – Balada z rokoka
Do  13. 2. 2008
(Rytířský sál)

Dětská mikulášská besídka, 2. 12. 2007

OBRAZOVÉ NOVINY Foto: Fr. Polách
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ASIE – svět, v němž žijeme.

OPERACE BARACUDA –SPLINTER CELL-DAVID 
MICHAELS – dobrodružná kniha.

PRODAVAČI OSTATKŮ – VLASTIMIL 
VONDRUŠKA – tento román se odehrává 
ve 14. století.

GEJŠA – LESLEY DOWNEROVÁ – tajemný 
a uzavřený svět gejš.

STUARTOVSKÉ PRINCEZNY – ALISON 
PLOWDENOVÁ – vzestupy a pády jedné 
dynastie.

OSUDOVÉ OMYLY 2.SVĚTOVÉVÁLKY 
– HANS-DIETER OTTO – jednotlivé události 
od začátku války až do jejího konce.

CHLAST neboli CESTA SEKČNÍHO ŠÉFA 
K MOŘI – ALEX KOENIIGSMARK – příběh 
z doby meziválečné republiky.

ZE STÍNŮ A JASŮ ŽITÍ – VLASTA PITTNEROVÁ 
– román ze starých časů.

SEDMÁ HROBKA – VALERIO MASSIMO 
MANFREDI – thriller, v němž jsou propojena 
dávná tajemství s napětím a dobrodružstvím.

MĚSTO SNŮ – BEVERLY SWERLINGOVÁ 
– román o Novém Amsterdamu a počátcích 
New Yorku.

PALÁCE NEBESKÉ – PANKADŽAM SUNDARAM 
– román je příspěvkem k ženské otázce 
v Indii.

PODRAZ – ALASTAIR MacNEILL – jaká je cena 
za přelstění členů velkého drogového kartelu? 
Milion dolarů. Co je v sázce? Váš život….

HOLINKOVÁ S.

S NOVÝM ROKEM NOVÉ KNIHY…
AMERIKOU CESTOU NECESTOU – LENKA 
ŠPILLAROVÁ – cestopis –Severní Amerika.

TAJEMSTVÍ TŘINÁCTÉHO APOŠTOLA – MICHEL 
BENOIT – co vlastně ukrývá utajovaná 
epištola, že kvůli tomu bylo nutné i vraždit?

ABSOLUTNÍ STRACH – LISA JACKSON – série 
podivných vražd…..

DÉMONI NEČASU – EVA KANTŮRKOVÁ 
– román o složitostech lásky, naléhavosti smrti 
a nemožnosti zapomínání.

PARK OZVĚN – MICHAEL CONNELLY 
– detektivka.

ČERNÝ PES – STEPHEN BOOTH – v tomto 
světě není nikdo tak  docela nevinný…
detektivní román.

MILOSTÍ PREZIDENTA – ZDENA FRÝBOVÁ 
– nový román autorky líčí vzrušující život 
talentovaného českého architekta.

SMRTELNÁ OBĚŤ – JOHN SANDFORD – thriller 
plný napětí a překvapivých řešení.

DRSNÉ POBŘEŽÍ – PETER TEMPLE – australská 
detektivka.

APOKALYPSA V KARPATECH – KAREL RICHTER 
– boje na Dukle bez cenzury a legend.

ŽILA JSEM PŘÍLIŠ KRÁTCE – MONIKA 
CZERNIN – fascinující život hraběnky Nory 
Kinské.

IRSKÉ DUCHAŘSKÉ HISTORKY – PATRICK 
BYRNE – příběhy pojednávající o strašidelných 
událostech.

TAJEMNÝ ETRUSK – MIKA WALTARI 
– historický román.

VE STÍNU PĚTILISTÉ RŮŽE – JAN BAUER 
– historický thriller.

KONEC KRUHU – TOM EGELAND – román 
o zločinu bez oběti.

DRAMA MEZI OCEÁNY – KARÍN PAVLOSKOVÁ 
– přeplout na malé plachetnici Atlantský 
i Tichý oceán – to je snad sen všech 
mořeplavců….

OPERACE FÉNIX – CHARLES RYAN – napínavý 
román s prvky thrilleru.

V ZAJETÍ DŽUNGLE – MILAN SYRUČEK 
– nejdelší válka 20.století

NEPIJU SÁM – VLADIMIR VYSOCKIJ – poezie.
AFTERDARK – HARUKI MURAKAMI 
– psychologicky i detektivně laděný příběh.

PŘÍPAD ARLENY FERRISOVÉ – ERLE STANLEY 
GARDNER – detektivní román s nevšední 
zápletkou.

KOSMICKÝ ZABIJÁK – PAVEL TOUFAR – scifi.

HAVRANÍ ÚTES – BARBARA TAYLOR 
BRADFORDOVÁ – rodinná sága.

ARABKA – ALICIA ERIAN – nevinná výpověď 
třináctileté dívky vypráví o lidském selhání, 
pubertálních snech, touze být milována 
i o problémech multikulturní Ameriky.
PRVNÍ DÁMY – ALENA ŠTROBOVÁ – příběhy 
žen, které něco dokázaly a vždy šly svou 
vlastní cestou.

HRANICE ODVAHY – PATRICIA MacDONALD 
– spící zlo se probouzí…Vrah se nezastaví 
před ničím, a když hrozí,že pravda bude 
prozrazena, chystá se nemilosrdně umlčet 
další oběť.

VRAH BEZ ZAMĚSTNÁNÍ – JIŘÍ BÍLEK – krimi 
příběhy.

LÁSKA V OBLACÍCH – MARISA MACKLE 
– letuška Katie žije vcelku jednotvárným 
životem, občas se vídá s nudným přítelem 
a stále touží zažít něco vzrušujícího, 
až jednou…

BEZCITNÉ ÚTOKY ŇADER – PETRA 
NACHTMANOVÁ – dívčí román s námětem 
sexuálního obtěžování.

S LÁSKOU LVICE – CHRISTINA HACHFELDOVÁ 
– TAPUKAI – jak jsem se stala ženou 
samburského válečníka.

SÍLA SRDCE – MARIANE PEARL – statečný 
život a hrdinská smrt mého manžela.

HODINA PO PŮLNOCI – HANA MARIE 
KORNEROVÁ – společenský román.

ČARODĚJKA Z PORTOBELLA – PAULO COELHO 
– román o dlouhé tradici, která je založena na 
ženské síle a lásce.

MĚSTO ŠUMPERK – ročenka 2006.

VÝMĚNNÝ SOUBOR KNIH NA 
LETOŠNÍ ROK

Poděkování 
Dne 26. prosince 2007 se v bludovské sokolovně sešlo na 
nohejbalovém štěpánském turnaji 8 družstev ze Šumperka, 
Chromče, Sudkova a Bludova. První místo obsadilo 
družstvo bludovských hráčů. Pořadatelé turnaje děkují 
sponzorům, díky nimž se turnaj uskutečnil:

Pneuservis Matěj, Bludovská a.s., 
Palírna – J. Ťulpík,  Parapety – R.Sadil, 
Restaurace Pod kostelem- J. Nimrichtr, 
Brusivo – K. Strnad, Potraviny – P. Urban,  
STAR Šumperk, Kulturní dům Bludov 
a  Obec Bludov. 

Za pořadatele E.Fazor, B. Los, P. Siegl, V. Kvapil.

Pionýrská skupina Bludov pořádá 
letní dětský tábor

Hynčice pod Sušinou 2008
• od soboty 28. 6. do neděle 6. 7. 2008
• pro děti od 6 do 15 let
• ubytování ve zděné budově 
• strava 5x denně 
• odjezd autobusem od KD Bludov

přihlášky v Kulturním domě Bludov 
tel.:583 238 177, 736 609 734, 583 238 548.

cena 2300.- Kč
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Odměny neuvolněným zastupitelům v roce 2007
Zastupitelstvo schválilo v prosinci 2006, 
že se odměny neuvolněným zastupitelům 
budou vypláceny v plné výši, jakou 
umožňuje náš právní řád. Argumentem 
přitom bylo, že zastupitelé budou mít 
možnost sami se rozhodnout, kolik a komu 
ze svých odměn věnují, což by se mohlo 
zveřejnit jednou ročně v Bludovanu.
 Zastupitelé jsou odměňováni podle 
svých funkcí – zda jsou ve funkci 
místostarosty, člena rady, předsedy 
komise nebo výboru, člena komise nebo 
výboru,příp. zda jsou „pouze“ zastupiteli.
 Autor tohoto článku slíbený postup 
zastupitelům připomněl koncem roku 
2007. Následující tabulka ukazuje 
u každého zastupitele tři údaje: celkovou 
vyplacenou výši odměny za rok 2007 
před zdaněním (tedy „v hrubém“); výši 
poskytnutého daru; organizaci, jíž byl 
dar poukázán. Ze čtrnácti oslovených 
zastupitelů dodalo údaje po trojím 
připomenutí šest. Jeden pak výslovně 
odmítl údaj dodat s tím, že chlubení se 
poskytnutými dary považuje za nevkusné.

Odměna za 
rok 2007 (před 
zdaněním)

Výše daru Komu byl dar určen

Balhar Jaroslav 20 760 Kč nedodal údaje

Balík Stanislav 17 040 Kč 7 000 Kč Sbor dobrovolných hasičů 
(3500 Kč), Junák (3500 
Kč)

Böser Oto 7 080 Kč 2 000 Kč Myslivecké sdružení 
Hubert – krmení pro zvěř

Čech Jaroslav 20 760 Kč 5 000 Kč Sokol

Janíček Karel   14 880 Kč nedodal údaje

Kacar Jan 14 880 Kč nedodal údaje

Matěj Jindřich 20 760 Kč nedodal údaje

Ocetek Josef 14 880 Kč 1 000 Kč ZŠ Bludov – posilovna

Sedláček Josef st. 17 040 Kč nepřeje si zveřejnit

Sedláček Josef ml. 17 040 Kč nedodal údaje

Snášel František 14 880 Kč 14 880 Kč Obec Bludov, odměny si 
nevyzvedává

Soural Karel 14 880 Kč nedodal údaje

Švéda Petr 14 880 Kč nedodal údaje

Ťulpík Josef     270 120 Kč 22 657,50 Kč neupřesnil

Stanislav Balík ml.

V sobotu 8. prosince 2007 připravil Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově za finanční podpory Obce Bludov tradiční 
mikulášskou besídku pro důchodce. Zábavné odpoledne zaplnil 
následující program:
• Vánoční pásmo – děti z Mateřské školy Bludov
• Vystoupení Seniorek z Bohdíkova
• Koncert Moravanky Jana Slabáka
• Vystoupení hudební skupiny Mirox k poslechu i tanci

Návštěvníci si mohli také zakoupit krásné vánoční ozdoby 
z dílny paní Bilachové z Chromče.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na  zdárném 
průběhu akce. Vedle výše uvedených účinkujících, to byly:
• děti z výtvarného kroužku školní družiny, které vyrobily 

vánoční přáníčka a dekoraci na výzdobu sálu kulturního 
 domu 
• pionýrský oddíl, který jako každý rok vyzdobil  vánoční
 strom v KD

• členky Sboru pro občanské záležitosti
Děkujeme také všem, kteří dobrovolným vstupným přispěli 
k zajištění této akce.    -jdi-

Ohlédnutí za programem na mikulášských besídkách 
pro důchodce  v KD Bludov od roku 2000:

2000 Bludověnka
2001 Senioři ze Šumperka, Bludověnka
2002 Pavel Novák 
2003 Markovice Postřelmov, Cech přátel 5. ročního 
    období Mohelnice, kouzelník M. Janza
2004 Vracovjáci, Bludověnka, Cech přátel 5. ročního období 
    Mohelnice
2005 dětský pěvecký sbor Arietta Mohelnice, Vlčnovjanka 
2006 dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk, Eva a Vašek
2007 Seniorky Bohdíkov, Moravanka Jana Slabáka

PODĚKOVÁNÍ 

Prodejna levného textilu 
z dovozu Second hand 

v Postřelmově, ul. 1. máje nabízí 
výprodej skladových zásob 

za minimální ceny
/likvidace provozovny/

Pozor!!!!
Stolní kalendáře na rok 2008 s fotografiemi současného 
Bludova a blízkého okolí můžete zakoupit za 10.- Kč 
v Kulturním domě, Trafice u zámku, Zámecké cukrárně  
a čerpací stanice U Nové.

Stolní kalendář Bludov 2008 - SLEVA
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