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Na základě usnesení rady obce č.667/R/08  ze dne 31.3.2008 je 
od 1.5.2008 ukončeno bezplatné přidělování popelnic.

                                    OÚ Bludov – odbor výstavby a ŽP

Oznámení občanům

Co si vlastně připomínáme ve školním roce 2007/08 stým výro-
čím školy? Nejde o založení základní školy, vždyť její předchůd-
kyně tu byla nejpozději již v roce 1657, tedy před 350 lety. Spíše 
jde o předchůdce dnešního druhého stupně – když se podíváme 
do okolí, vidíme, že tam, kde nebyla před druhou světovou vál-
kou měšťanská škola, je dnes nejvýše první stupeň a na druhý 
musí děti dojíždět jinam. Takže bez snahy o měšťanku v letech 
1907-1908 bychom dnes velmi pravděpodobně neměli v Bludově 
školu v její dnešní podobě. Připomínáme si také tehdejší velikost 
a význam Bludova, kdy se jako v té době respektované největší 
centrum česky hovořící severní Moravy a největší ryze česká obec 
tehdejšího šumperského okresu stal sídlem nejsevernější české 
měšťanky na Moravě.

Proto mají naše květnové oslavy dva důvody: 350 let od první
zmínky o bludovské škole a 100 let od založení měšťanky, 
dnešního druhého stupně.                                         Stanislav Balík ml.

Co vlastně budeme v květnu slavit?

Ve středu 7. května 2008 v 18.00 hodin
zveme všechny občany na slavnostní kladení 

věnců k Pomníku padlých u příležitosti
63. výročí osvobození naší vlasti

od nacistické okupace.

POZVÁNKAPOZVÁNKA
na oslavy 100. výročí založení měšťanky 

a 350. výročí školy v Bludově.

30. května 
náhledy do výuky, prohlídka školy 

  (7:30 – 15:00)

31. května
  9:30 – Položení věnce a květin na hřbitově  

10:00 – Bohoslužba 
12:00 – Oběd pro pozvané hosty

13:00 – Zahájení školní akademie
18:00 – Country skupina Holátka

21:30 – Ohňostroj 
Celý den jsou otevřeny prostory školy s dalšími doprovodnými 

aktivitami. Program bude probíhat v hasičském areálu, v případě 
nepříznivého počasí v kulturním domě a v prostorách školy.

POZVÁNKAPOZVÁNKA
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Dne 17. března 2008 proběhlo v Kultur-
ním domě od 17.00 do 20.50 hod. desáté 
zasedání zastupitelstva obce. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, omluven byl Karel 
Soural. Starosta obce Pavel Ston pověřil 
vyhotovením zápisu Jana Šaje, ověřením 
zápisu pověřilo zastupitelstvo Josefa Sed-
láčka st. a Františka Snášela. Zastupitel-
stvo poté jednomyslně schválilo navržený 
program.

Kontrola úkolů
Již evergreenem jednání je uzavření nové 
smlouvy na směnu pozemků mezi obcí 
a ZOD. Na jednání obce s představen-
stvem ZOD toto konstatovalo, že stávající 
směnná smlouva z roku 1995 vyjadřuje 
tehdejší vůli smluvních stran a je tudíž 
v pořádku. Jako smluvní partner není 
ZOD ochotno podepsat smlouvu jinou. 
Jako vstřícný krok ZOD navrhuje vlo-
žit na pozemek, který je střetem zájmu, 
věcné břemeno přístupu pro všechny 
sousedící majitele pozemků. V diskusi 
J. Sedláček st. prohlásil, že toto jedná-
ní týkající se smlouvy se ZOD ho již 
unavuje. Směnná smlouva je podle něj 
z více důvodů neplatná. Stanislav Balík 
se domnívá, že pokud jedna strana smlou-
vu uznává a druhá ne, nezbývá než podat 
určující žalobu k vlastnictví „sporného“ 
pozemku. Myslí si, že právní analýzou se 
nic nevyřeší a chápe chování ZOD. Navr-
hl, aby, pokud s tím bude dotyčný souhla-
sit, pověřilo zastupitelstvo J. Sedláčka st. 
k zastupování obce při jednáních se ZOD. 
Ten odpověděl, že to není ochoten udělat, 
protože obec má svoji advokátní kancelář. 
Místostarosta Josef Ťulpík po delší disku-
si navrhl, aby se postupovalo podle návr-
hu ZOD a zřídila se na sporných pozem-
cích věcná břemena. Zastupitelstvo tento 
návrh 10 hlasy podpořilo (3 byli proti, 
Otto Böser nebyl při hlasování v sále). 
Na dalších úkolech se pracuje, případně 
jsou splněny. Zastupitelstvo to 12 hlasy 
(1 se zdržel) vzalo na vědomí.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti zpracoval a přednesl 
J. Ťulpík. Od posledního zastupitelstva 
se rada sešla pětkrát. Kromě běžné agen-
dy se zabývala především projektovou 
přípravou chodníku na Lázeňské ulici, 
opravou komunikací a podání žádosti na 
dotace, přestěhováním knihovny, umístě-
ním pošty, projektovou dokumentací na 

rekonstrukci kulturního domu, ceníkem 
stočného na rok 2008, konkurzním říze-
ním na ředitele MŠ.
 V diskusi se J. Sedláček st. dotázal, jak 
se vyřešila náhrada škody 3,5 mil. Kč sní-
žení dotace na ČOV, starosta odpověděl, 
že dostal právní rozklad od advokátní kan-
celáře, takže se v řešení bude pokračovat. 
J. Sedláček st. zdůraznil, že firma RTS 
má více problémů a nelze tedy otálet, 
neboť se může stát, že od ní nic nevymů-
žeme. Zastupitelstvo poté 13 hlasy (1 se 
zdržel) vzalo zprávu na vědomí.
 
Závěrečný účet obce za rok 2007, 
zpráva o hospodaření obce 
k 29.2.2008
Pracovníci krajského úřadu provedli 13. 
– 15.2.2008 přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2007. Zpráva konstatuje, ze 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, 
a neupozorňuje na žádná rizika vyplývají-
cí z vedení účetnictví. S. Balík požádal, 
aby rada obce na příštím zasedání předlo-
žila aktuální stav pohledávek. J. Sedláček 
st. měl dotaz k úvěrům a jejich splácení. 
Starosta odpověděl, že celková částka 
úvěrového zatížení obce je 40 mil. Kč, 
která se skládá z 34 mil. Kč na kanalizaci 
a 6 mil. Kč na byty v mateřské škole. 
Úvěr na kanalizaci se začíná splácet od 
letošního roku a jeho splatnost je 15 let. 
Roční splátka 1.858 tis. Kč při úroku asi 
4 %. Úvěr na byty už se splácí od roku 
2007 a doba splatnosti je 20 let. Roční 
splátka je 266 tis. Kč a úrok 3,9 %. 
 Příjmy činily k 29.2. 5 951 845,78 
Kč, výdaje 2 860 884,18 Kč, přebytek je 
3 090 961,60 Kč. Zůstatky účtů činily 
6 872 369, 95 Kč (běžné účty) a 1 418 
162,04 Kč (účty fondů).
 Zastupitelstvo poté jednomyslně 
schválilo závěrečný účet obce za rok 
2007 včetně zprávy o přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2007 s tím, že na 
příští zasedání zastupitelstva bude předlo-
žen podrobný přehled pohledávek, stejně 
vzalo na vědomí zprávu o hospodaření 
obce.

Majetkoprávní záležitosti
Žádost o odkoupení části pozemku 1299 
- Tomáš Štolc
Tomáš Štolc, Tyršova 756 si podal žádost 
o odprodej části pozemku 1299. Jde mu 
o čtyřmetrový pás souběžný s pozemkem 
1301/1 (vlastní jeho otec). Odkoupením 

by rychleji získal přístupovou cestu 
a zároveň jednodušší dostupnost k obecní 
kanalizaci a vodě pro výstavbu domku. 
Rada ani odbor výstavby a životního 
prostředí (OVŽP) s prodejem nesouhlasí. 
Zastupitelstvo prodej 11 hlasy (3 se zdr-
želi) zamítlo.

Žádost o odprodej pozemku 1875/1 
– manželé Nikodémovi
Manželé Nikodémovi, Zahradní 763 
si podali žádost na odprodej pozemku 
1875/1 o výměře 299 m2. Jde o volnou 
plochu mezi dvěma bloky řadovek v ulici 
Zahradní. Chtějí na tomto pozemku zřídit 
přístupovou cestu do zadní části zahrady 
a také odvod dešťové vody. Žádost podá-
vali již v roce 2006, tehdy ji zastupitel-
stvo zamítlo a uložilo radě prověřit záměr 
obce s tímto pozemkem (zda by neměl 
zůstat průchod na hráz apod.). Po změ-
ně situace s dešťovou kanalizací OVŽP 
s prodejem souhlasí, rada navrhla prodat 
za 100 Kč/m2. V diskusi J. Sedláček st. 
upozornil na to, že by obec měla zvážit, 
jestli ten pozemek už nikdy nebude potře-
bovat. Zastupitelstvo poté prodej 10 hlasy 
schválilo (1 proti, 3 se zdrželi).

Záměr směnit pozemky ve vlastnictví 
Olomouckého kraje za pozemky ve vlast-
nictví obce 
Rada projednala majetkové vypořádání 
nemovitostí mezi obcí a Olomouckým 
krajem. Na základě potřeb obce, která 
žádala kraj o bezplatný převod částí po-
zemků 1722/1 o výměře cca 12m2 (pro 
chodník na ulici Lázeňská) a 2980/1 o vý-
měře cca 500m2 (pozemek potřebný pro 
úpravu prostranství U Lip), které jsou ve 
vlastnictví kraje. Kraj na základě žádosti 
navrhl bezúplatně převést tyto pozemky 
ze svého vlastnictví do vlastnictví obce 
Bludov za podmínky, že současně bude 
realizováno bezúplatné nabytí pozemku 
2989/1 o výměře 4633 m2 (jde o silni-
ci od přejezdu k bludovskému nádraží) 
z vlastnictví obce do vlastnictví kraje. Za-
stupitelstvo s touto směnou jednomyslně 
souhlasilo.

Odkoupení pozemků od manželů 
Jánětových
Rada předložila zastupitelstvu návrh 
na odkup pozemků pod komunikací na 
ulici Za Školou a přilehlého pozemku 
sloužícího jako příkop k odvedení vod 

10. jednání Zastupitelstva obce Bludov

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
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z části komunikace od manželů Jáněto-
vých, Úzká 139. Ti odmítli přistoupit 
na směnu, souhlasili s prodejem za 50 
Kč/m2. Celkem jde o 613 m2, 30650 
Kč. Zastupitelstvo odkup jednomyslně 
schválilo.

Odprodej obecního bytu č. 8 v čp. 691
Zastupitelstvo schválilo 17.12.2007 pro-
dej bytu č. 8/691 včetně spoluvlastnické-
ho podílu na pozemku pod domem Aleně 
Špičkové za 425.390 Kč. Alena Špičková 
však vzala svoji žádost o odkup zpět. 
O odprodej bytu si podal žádost její syn 
Aleš Špička. Zastupitelstvo jednomyslně 
schválilo odprodej za totožnou cenu.

Souhlas s vyřazením obecního majetku 
z evidence
Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo 
s vyřazením neupotřebitelného a nepou-
žitelného majetku, který doporučila likvi-
dační komise, z obecní evidence. 

Fond rozvoje bydlení, podpůrné 
programy
Rada předložila zastupitelstvu obce 9 
žádostí občanů o půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení, které doporučila stavební komi-
se a komise FRB. Celková výše žádostí 
o půjčky činí 910.000 Kč. Zastupitelstvo 
tyto půjčky schválilo.
 Rada předložila zastupitelstvu ke 
schválení žádosti na poskytnutí podpor 
z podpůrných programů obce na rok 
2008. Sešlo se 21 žádostí.
 V diskusi S. Balík krátce přiblížil, jak 
komise mládeže a sportu přistupovala k 
rozdělení finančních příspěvků. Nato se 
J. Ťulpík vzdal od začátku dubna 2008 
nároku na měsíční odměny za funkci 
místostarosty s tím, že tato částka se v 
rozpočtu převede do podpůrných progra-
mů tak, aby se vyhovělo pokud možno 
všem v plné výši. S. Balík to označil 
za sice šlechetné, ale dle jeho názoru to 
poněkud znevýhodňuje skromné žadatele 
o finanční příspěvky. Kdyby se dříve 
vědělo, že peněz bude o třetinu více než 
v minulých letech, mohli žádat více – po 
letech totiž všechny žádající organizace s 
výjimkou Sokola nežádaly nereálně část-
ky. Karel Janíček si myslí, že není možné 
převést peníze na odměny na něco jiného 
a o takovém návrhu se dle jeho názoru 
nedá hlasovat. Poté starosta vyhlásil 
krátkou přestávku. Po přestávce sdělil, 
že kapitola podpůrných programů by byla 
navýšena o částku 212.850 Kč, která se 
převede z kapitoly odměny členům zastu-
pitelstva. Místostarosta pak přednesl výši 
jednotlivých příspěvků a návrh usnesení. 
Zastupitelstvo obce poté 13 hlasy (1 pro-

ti) schválilo předložený návrh na poskyt-
nutí příspěvků z podpůrných programů 
obce na rok 2008.
Návrh záměru na odprodej obecního 
majetku
Tento bod uvedl místostarosta. Upozornil, 
že se nejedná o přímý souhlas s prodejem 
některých nemovitostí, spíš jako podklad 
pro přemýšlení o prioritách při správě 
obecního majetku. Otevřel diskusi nad 
tím, do kterých objektů má a nemá obec 
v příštích letech investovat, resp. které 
by bylo vhodné přímo prodat. Vesměs 
se jedná o majetek, který nebyl dlouhá 
léta spravován, modernizován nebo jeho 
provozní náklady a údržba jsou neúměrné 
příjmům. Rada předložila návrh k zamyš-
lení, zda v budoucnu neodprodat budovu 
penzionu, bytovek Na Nové a areálu kou-
paliště ve Vlčím dole.
 Rozpoutala se bouřlivá a emocionální 
diskuse. Jako první vystoupil S. Balík 
s tím, že je zásadně proti tomu, aby se 
kdykoli v budoucnu prodával penzion. 
Je to už třetí návrh na jeho odprodej za 
posledních šest let. Myslí si, že se vyplatí 
i do staré budovy investovat a zachovat 
ji pro staré lidi a pro účely zdravotního 
střediska. Kdyby se prodala, nikdo neza-
ručí, že bude sloužit těmto účelům. Navíc 
byla budova před sto lety postavena z 
obecního chudinského fondu, který blu-
dovští chudí dostali od Ludvíka Vogla, 
a nikoho by ani nemělo napadnout ji prodat 
a z peněz opravit třeba cesty. Obec má plnit 
řadu funkcí a zrovna péče o staré lidi patří 
mezi hlavní. Dokonce se domnívá, že by 
za změněných legislativních podmínek 
bylo vhodné, aby obec penzion i přímo 
provozovala. Což částečně podpořil 
starosta, který uvedl, že dle informace 
z krajského úřadu bude provoz penzionu 
asi v roce 2009 muset obec převzít.
 Dále S. Balík uvedl, že je mu líto, že 
s tímto materiálem rada nepřišla před 
čtvrt rokem, když se schvaloval seznam 
priorit a na jednom z čelných míst byla 
oprava kulturního domu. Když by si měl 
on vybrat, co je větší priorita, zda penzion 
nebo kulturní dům, jednoznačně podpoří 
penzion. Podobný názor má i na prodej 
koupaliště, které je stejně jako penzion 
jakýmsi symbolem obce. Koupaliště 
bylo vybudováno desetitisíci hodinami 
dobrovolné neplacené práce, na které se 
podílela téměř celá obec. Místostarosta 
uvedl, že se uvažovalo o tom, že v pří-
padě prodeje penzionu i koupaliště se 
musí smluvně zajistit, aby dále sloužily 
danému účelu. Dále připomněl, že nejde 
o rozhodnutí o prodeji, ale o nějakou vizi, 
jak a do čeho investovat, která by z dis-
kuse měla vzejít. Stavy některých objektů 
jsou totiž skoro havarijní.

 J. Sedláček st. prohlásil, že se málo-
kdy shodne se S. Balíkem, ale tentokrát 
s ním souhlasí stoprocentně. Obec podle 
něj doplácí na to, že se zanedbala přípra-
va projektové dokumentace a není možné 
žádat o dotace. Zbavit se ovšem obecního 
majetku, aby se obec o něj nemusela 
starat, je nehoráznost, kterou nebude 
podporovat. Doporučuje obecní radě, aby 
soustředila myšlenky na činnost, která 
jí náleží, a opustila myšlenky na prodej 
obecního majetku. Místostarosta jej pak 
vyzval, aby mírnil svoji terminologii. 
Starosta oponoval tím, že se projektová 
příprava nezanedbala a že obec v tomto 
roce podává několik žádostí o dotace. 
Dále připomněl, že v předchozích čtyřech 
letech „přiteklo“ do obce nejvíce dotací 
v její historii. Dále pokračovala diskuse, 
ve které vystoupil Jan Kacar, K. Janíček 
a z pléna Marie Znojová, předsedkyně 
sociální a bytové komise. Všichni podpo-
řili názor S. Balíka a s návrhem na prodej 
nesouhlasili. Ing. Janíček doporučil hle-
dat jiné cesty a možnosti, jak tyto ob-
jekty udržet funkční. Poté se přistoupilo 
k orientačnímu hlasování o tom, které ob-
jekty mají jakou podporu. Zastupitelstvo 
8 hlasy (5 proti, 1 se zdržel) nesouhlasí 
se záměrem odprodat penzion. Další dva 
návrhy na nesouhlas nebyly přijaty – 
o souhlasu se ale nehlasovalo. Nicméně 
zdá se, že by byla vůle odprodat bytov-
ky Na Nové (se zamítnutím odprodeje 
souhlasilo 0 zastupitelů, 13 bylo proti,  
1 se zdržel). U koupaliště je situace vyrov-
naná (se zamítnutím odprodeje souhlasilo 
5 zastupitelů, 7 bylo proti,  2 se zdrže-
li). Nicméně skutečně nešlo o souhlas 
s prodejem, ale o zjišťování názoru do 
budoucna.

Rozpočet obce na rok 2008
Starosta podrobně vysvětlil některé kapi-
toly rozpočtu, a to hlavně oblast týkající 
se dotací. Dále navrhl možnost výměny 
služebního vozidla. Rada navrhuje zastu-
pitelstvu vyměnit starý obecní Peugeot 
206 za nový 207 a začlenit do návrhu 
rozpočtu výdaj ve výši 209 000 Kč.
V diskusi se S. Balík dotázal na dar, kte-
rý má obec poskytnout na rozhlednu na 
Brusné (30 tis. Kč) a požádal, zda by Mi-
lan Klimeš mohl blíže vysvětlit, jaká to 
má být rozhledna a co se z ní uvidí více, 
než ze země. M. Klimeš toto objasnil.
 J. Sedláček st. se dotázal, zda někdo 
vyhodnotil, jestli je ekonomičtější služeb-
ní vozidlo nebo používat soukromá vozi-
dla. Starosta odpověděl, že u soukromých 
vozidel musí mít majitel i havarijní pojiš-
tění a platit silniční daň, k čemuž nelze 
obecní úředníky nutit. J. Sedláček st. dále 
navrhl povýšit výdaje na projekty o 600 
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tis. Návrh nebyl přijat (7 pro, 6 proti, 1 se 
zdržel). S. Balík navrhl vypustit z rozpoč-
tu položku dotace na rozhlednu – návrh 
nebyl přijat (2 pro, 12 se zdrželo). Zastu-
pitelstvo poté 10 hlasy schválilo rozpočet 
obce (4 se zdrželi).

Různé
Ředitelka základní školy požádala o do-
plnění zřizovací listiny školy o některé 
hospodářské činnosti – jde o sladění 
zřizovací listiny se skutečným stavem. 
Zastupitelstvo návrh 12 hlasy schválilo 
(2 se zdrželi). Dále jednomyslně schválilo 
změnu zásad pro používání prostředků 
sociálního fondu.

 Poté se jednalo o odměnách členům 
zastupitelstva. Zastupitelstvo 13 hlasy 
odsouhlasilo (1 se zdržel), že neuvolnění 
členové budou dále dostávat tu částku, 
kterou umožňuje nařízení vlády. Nebyl 
naopak přijat návrh Jindřicha Matěje, aby 
byly od 1. dubna odměny zkráceny na 
polovinu maximální možné částky (4 pro, 
7 proti, 3 se zdrželi).
 V následné diskusi s občany se 
M. Znojová zeptala, zda by nemohl 
v Bludově být bankomat. Starosta od-
pověděl, že o tom na základě svých 
zkušeností z bankovnictví pochybuje, ale 
je to věcí jednotlivých bank. M. Klimeš 
sdělil, že u benzinové stanice u Nové 

bude možno vybírat na karty až 1500 Kč.
M. Znojová se dále dotázala, proč byly 
vykáceny zdravé stromy před penzio-
nem. Starosta odpověděl, že to bylo se 
souhlasem komise životního prostředí 
a její předseda J. Sedláček st. doplnil, 
že stromy byly vysazeny příliš blízko 
sebe a neměly prostor. M. Znojová se 
dále zeptala, zda bude obec zajišťovat 
kontejnery na zelený odpad ze zahrad 
a kontejnery na papír, rada přislíbila, že 
se bude věcí zabývat. Josef Sedláček ml. 
upozornil na to, že na Nádražní ulici jsou 
vysazeny kaštany, ale jsou u nich už malé 
kůly.

Stanislav Balík ml.

Obecní úřad Bludov vyzývá touto cestou všechny obča-
ny, kteří neuhradili poplatek za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu, poplatek za psa a poplatek za 
nájem obecních pozemků, které byly splatné 31.3.2008,
aby tak učinili.

A dále všechny občany, kteří mají nedoplatky za výše 
uvedené poplatky za roky předešlé, aby je neprodleně 
zaplatili.

V případě, že nejsou tyto poplatky stanovené obecně 
závaznou vyhláškou uhrazeny včas a ve správné výši 
může obec platebním výměrem zvýšit tyto poplatky až na 
trojnásobek!
§ 11 zákona č. 565/1990 Sb.

Nesplní-li poplatník dobrovolně svou povinnost – popla-
tek zaplatit, bude OÚ jako správce poplatku postupovat 
podle § 73,z.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
a vymáhat nedoplatek poplatku daňovou exekucí příp. 
požádá o provedení exekuce soud.
Způsob úhrady byl uveden v Bludovanu č. 2/2008

Obecní úřad dále informuje občany, že je již uzavřena 
smlouva mezi Českou poštou a obcí Bludov – provádění 
plateb poplatků prostřednictvím

S I P O
Výhoda tohoto způsobu placení je ta, že jde o bezplatný 
převod peněz - jak je zvykem u placení za televizní či 
rozhlasový poplatek, nebo elektřiny či plynu. Dále ušet-
říte svůj čas při čekání ve frontě u pokladny. Občané, 
kteří se ještě nepřihlásili a mají o SIPO zájem pro placení 
v 2. pololetí 2008, mají možnost si vyzvednout a vyplnit 
žádost v pokladně OÚ Bludov do konce července 2008, 
dále upozorňujeme také na možnost úhrad převodem z účtu.

Doplnění k placení stočného – stočné má splatnost do 
30.9.2008.

Obecní úřad Bludov
správa poplatků

U P O Z O R N Ě N Í

Obecní úřad Bludov poskytuje služby Czech POINTu 
a v rámci tohoto projektu vydává ověřené výstupy 
z veřejných i neveřejných evidencí.
Výpisy z veřejných evidencí: 
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí: Rejstřík trestů

Ceny za poskytnuté služby
Výpis z rejstříku trestů 50,- Kč
Výpis z katastru nemovitostí a výpis z obchodního 
a živnostenského rejstříku
100,- Kč za první stranu
  50,- Kč za každou další i započatou stranu

Jaké doklady musí žadatelé o výpis doložit.
U žádosti o ověřený výpis z veřejných evidencí není 
ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen 
sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

U žádosti o ověřený výpis z neveřejných evidencí - vydání 
ověřeného výpisu z rejstříku trestů - je třeba podepsat 
písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se 
výpis týká. K prokázání totožnosti je tedy třeba předložit 
občanský průkaz nebo cestovní pas.

Ověřené výstupy z Czech POINTu Vám vydají na 
Obecním úřadu Bludov (nejlépe v pondělí a ve středu)

Výpis z rejstříku trestů 
Ludmila Petruželová

Výpis z katastru nemovitostí 
Hana Činková

Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku
Veronika Riedlová

Czech POINT 
- Český Podací Ověřovací 

Informační Národní Terminál
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V květnu 2008 oslaví:
Grúzová Božena Plk.K.Hlásného 70 let
Maturová Věra Špalkova  70 let
Markovská Zdenka Plk.K.Hlásného 75 let
Mikulová Irma Za Školou  75 let
Skoumalová Marie J. Žižky  75 let
Pavlů Oldřich Příční  80 let
Hauk František Školní  80 let
Hojgrová Věra Žerotínova  81 let
Sadílek Josef Tyršova  82 let
Macková Ludmila Jiráskova  84 let
Matýsková Věra Lázeňská  85 let
Šubrtová Ludmila Školní  86 let
Sobotková Marie Dr. Březiny 87 let
Pregetová Ludmila K.Hlásného 87let
Šindlerová Františka 8. května  87 let
Losová Anna Tyršova   88 let
Preget Josef K. Hlásného 92 let

Dne 16. května 2008 uplyne 10 roků od
úmrtí naší milované manželky, maminky, 
babičky paní

Jiřiny Riedlové
Vzpomeňte s námi. Za celou rodinu manžel.

V letošním roce uplyne 6 let od úmrtí pana

Jana Kacara 
bludovského harmonikáře
Dne 25. května by se dožil 70 let.
Nikdy nezapomeneme. Manželka a děti 
s rodinami

Dne 19. května 2008 uplyne 5. výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka pana

Zdeňka Štolce
Čas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá.
Jen vzpomínka nám zůstává a je v našich
myslích vrytá.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní

Aloisií Souralovou 
Dne 13. května 2008 by se dožila 82 let.

Zarmoucená rodina

HASIČI BLAHOPŘEJÍ
pan František Hauk

oslaví 30. května 2008 své 80. narozeniny.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 10. května 2008 oslaví své kulaté narozeniny 

paní Alena Fazorová.
Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a elánu

do dalších let přeje manžel a děti.

Čas neůprosně letí a v srdci bolest zůstává.
Slzy v očích Tě neprobudí, domov prázdný 
zůstává
Dne 26. května tomu budou 4 roky, co nás 
opustil náš syn

Rostík Klimeš
Stále vzpomínají rodiče, bratr, babička 
a kamarádi.

květen 2008

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý 6. 5.,  Pondělí 12. 5.  Úterý a Středa 
13. a 14. 5.- levný textil. 
Úterý 20. 5., Čtvrtek 15. 5., Čtvrtek 29. 5. 

   na květen 2008
Čt     1. 5.  17.00 Veřej.zkouška rock.skupiny 
    Elektrický odpor
Pá    2. 5.  17.30 Zájezd do Mor.divadla Olomouc
Čt   8. 5. 7.00,8.00 Zájezd do ZOO a hřebčína
Ne   11. 5. 16.30 Koncert KPH /zámek/
So   17. 5.   6.30 Zájezd do Klodzka
Po   19. 5. 17.00 Žákovská akademie
Út    20. 5.   7.00 Zájezd do Klodzka
Pá   23. 5. 18.00 Královny noci

POZVÁNKA

BLAHOPŘÁNÍ
V dubnu oslavili neuvěřitelných 65 společných let 

života manželé Ludmila a Josef Pregetovi. Sbor pro 
občanské záležitosti v Bludově jim přeje hodně zdraví

a spokojenosti do dalších let.
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Kulturní dům Bludov pořádá 
zájezd pro děti a rodiče do

Hřebčína Napajedla
ZOO Lešná

Čtvrtek 8. května 2008
odjezdy v 7:00 hod. a v 8:00 hod. 

od Kulturního domu Bludov
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.

KRUH PŘÁTEL HUDBY BLUDOV
Vás zve na

KONCERT 
KLAVÍRNÍHO 

TRIA ARTE MISS 

- vstupné 40 Kč -

V neděli 11. května 
v 16.30 hodin na Zámku Bludov

H r a j í :
Jana Holmanová - klavír

Adéla Štajnochrová - housle
Alžběta Vlčková -  violoncello

P r o g r a m :
B. Smetana – Trio g moll, op. 15
B. Martinů - Bergerettes
B. Martinů - duo pro housle a violoncello
J. Suk - Trio c moll
R. Schumann - duo pro violoncello a klavír
A. Dvořák – Dumky, op. 90 

Klavírní trio ArteMiss, které úspěšně koncertuje v Čechách 
i v zahraničí, vzniklo v roce 1995 na Hudební fakultě Akademie múzických 

umění v Praze. Od roku 1998 se pravidelně účastní mezinárodních 
soutěží. Třetí místo v soutěži Bohuslava Martinů bylo výborným 

startem, který předznamenal další úspěchy - o rok později  třetí cenu 
z mezinárodní soutěže Stichting Charles Hennen Concours 

v Holandsku, v dalších  letech účast v semifinále prestižních soutěží 
Premio trio di Trieste International Chamber Music Competition
 v Itálii a 4. ročníku mezinárodní soutěže komorní hudby v japonské 

Osace. V roce 2004 soubor zvítězil  v soutěži komorní hudby Carlo Soliva 
Premio v Itálii. Díky účasti na soutěži ve finském Kuhmo v létě roku 2004 

byl soubor pozván ke spolupráci na mezinárodním hudebním festivalu 
v tomto městě, na kterém v létě 2005 velmi úspěšně prezentoval díla 

českých autorů (Smetana, Novák, Mařatka). 
V letech 1997 a 2000 byl soubor vybrán jako jediný z České republiky na 
kurzy vedené Pražským triem do francouzského Villecroze. Roku 1999 
zavítalo ArteMiss trio na holandský festival v Nijmegen a ještě v témže 

roce jej přivítala Mozartova Akademie v rakouském Salzburku. 
Vedle těchto úspěchů byl soubor od roku 2000 zapsán na Prémiové listině 

mladých Nadace Českého hudebního fondu. 
V roce 2002 mu byla udělena Cena Českého spolku pro komorní 
hudbu za přínos v oblasti komorní hudby a v roce 2003 získal Cenu 

Karlovarského symfonického orchestru za nejlepší výkon 
na mezinárodním festivalu Mladé pódium v Karlových Varech. 

Trio účinkuje na festivalech Mladá Praha, Janáčkův Máj či na Festivalu 
Bohuslava Martinů. Je zváno i na mnohé zahraniční přehlídky do 

Německa, Švýcarska, Holandska, Slovinska nebo Bulharska. ArteMiss trio 
svou koncertní činnost rozšiřuje i o spolupráci s komorními orchestry jako 
jsou Talichův komorní orchestr, Janáčkův komorní orchestr, Karlovarský 

symfonický orchestr nebo Komorní orchestr Berg. 
Soubor se také intenzivně věnuje interpretaci soudobé hudby, příkladem 

je premiérová nahrávka skladby Furiant Marka Kopelenta pro Český 
rozhlas a nastudování „Anthologie des reves“ Kryštofa Mařatky. Svou 

novou kompozici Finis coronat opus věnoval triu Otmar Mácha. O 
prezentaci ArteMiss Tria projevil zájem Český rozhlas a Česká televize. 
V roce 2001 nahrál soubor své debutové CD u firmy Arco Diva (Dvořák, 
Novák, Mácha) a v roce 2005 vydal další nahrávku– kompletní triové dílo 

Dimitrije Šostakoviče.

Kulturní dům Bludov
Vás zve na tradiční

Pondělí 19. května 2008
v 17.00 hodin

Vystoupí žáci hudebních kurzů 
při Kulturním domě Bludov 

 - vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov
vás zve na

na vystoupení skupiny

TRAVESTI SHOW
KRÁLOVNY NOCIKRÁLOVNY NOCI

v pátek 23. května 2008 
v 19:00 hodin

Vstupné – v předprodeji 100.- Kč, 

před vystoupením 120.- Kč 

stolová úprava – občerstvení  
vstup do KD od 18:00 hodin

Sobota 17. května 2008
Odjezd od KD Bludov v 6:30 hodin

Úterý 20. května  2008
Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin

KLODZKO 

Cena 140,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

v v

Kulturní dům Bludov
nabízí volná místa na zájezd do Polska

Žákovskou
akademii

Žákovskou
akademii
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Okupace
Vzápětí po tom, co bylo 6. října 1938 
jasné, že i tzv. páté pohraniční pásmo, 
v němž byl Bludov spolu s dalšími čes-
kými obcemi šumperského a zábřežského 
okresu, připadne po ostudné Mnichovské 
konferenci Hitlerovu Německu, bylo vy-
dáno úřední nařízení, aby českoslovenští 
státní úředníci opustili zabrané území 
a přestěhovali se do okleštěného Česko-
slovenska. Toto nařízení se ale netýkalo 
učitelů – těm nebylo řečeno nic, ani že 
mají zůstat, ani že mají odejít. Zhruba 
polovina učitelů bludovské školy obecné 
a měšťanské z Bludova odešla do repub-
liky. Jako první odešel ředitel M. Kubí-
ček, po něm Stanislav a Marie Adamovi, 
Edmund a Justina Švecovi, František 
Gregora, Marie Vránová, Antonín Janča-
řík, Josef Dohnal a Alois Svozil.
 Na konci školního roku 1938/39 
byly propuštěny všechny vdané učitel-
ky – Jana Blažková, Anna Stejskalová, 
Anděla Zatloukalová, Květoslava Ženo-
žičková. Od roku 1939 měl zakázáno 
učit náboženství místní kaplan P. Oldřich 
Koutný – učil tedy pouze farář P. Karel 
Dřímal, a to do května 1944, kdy byl 
spolu s řadou dalších bludovských ob-
čanů zatčen a uvězněn. Z koncentračního 
tábora v Terezíně se již nevrátil, zemřel 
5. května 1945 v náručí svého kaplana 
P. Oldřicha Koutného. V roce 1944/45 
tak náboženství učili farář z Klášterce 
P. Kolařík a farář z Dolních Studýnek 
P. Bezděk.
 V průběhu okupace zemřel 28. lis-
topadu 1941 někdejší ředitel František 
Lehar – jeho pohřeb se stal manifestací 
Čechů z Bludova a širokého okolí 
– vždyť bludovskou měšťanku navště-
vovali žáci mnoha obcí šumperského 
i zábřežského okresu.
Po celou dobu okupace fungovala os-
mitřídní obecná škola. Její úřední název 
zněl: „2. Volkschule in Blauda mit 
tschechischer Unterrichtssprache“ neboli 
„2. obecná škola v Bludově s českým 
vyučovacím jazykem“. Měšťanka byla 
postupně rušena, když nebyly otevírány 
v dalších letech nižší ročníky, skončila 
s koncem školního roku 1941/42. Vedle
toho existovala ještě obecná škola 
německá – „1. Volkschule in Blauda“. 
Vznikla 15. září 1939. Ze začátku byla 
dvoutřídní, později (od roku 1940/41) 

jen jednotřídní a byla určena pro děti 
Němců, kteří se přistěhovali do Bludova. 
Počet jejích žáků nepřesáhl 53, v roce 
1943/44 již dokonce jen 26. Byla umís-
těna v přízemí nové budovy (v letech 
1944/45 na staré škole) a učili na ní 
vesměs Češi – odrodilci: Franz Hnátek, 
Silvia Kočí, Karolina Kittelová. V lednu 
1945 bylo na této německé škole vyučo-
vání zastaveno dočasně, v březnu 1945 
úplně.
 Zatímním ředitelem obou českých 
škol se po odchodu M. Kubíčka stal na 
několik týdnů, než také odešel, Alois 
Svozil. Po něm bývalý německý okres-
ní školní inspektor Josef Erben (občas 
chybně psán rovněž jako Erban), který 
byl také vedoucím místní nacistické or-
ganizace. Přezdívalo se mu Morže, neboť 
na jedné schůzi v sokolovně prohlásil, že 
„Grossdeutsches Reich (Velkoněmecká 
říše) je od morže k morži“. V roce 1942 
nastoupil do války jako důstojník. Rok 
jej zastupoval jako správce školy nej-
mladší učitel František Escher. Od roku 
1943, kdy již přestala fungovat měš-
ťanka, se stal ředitelem obou obecných 
škol (české i německé) český odrodilec 
a zrádce Franz Hnátek. Ten byl těsně 
před koncem války odvelen na frontu 
a po dobu jeho nepřítomnosti byl zastu-
pováním pověřen Václav Blažek – ten se 
pak také stal prvním ředitelem obecné 
školy po osvobození.
 I když se na obecné i měšťanské 
škole učilo česky, český ráz škol byl vše-
možně potlačován – čistky v knihovně, 
jimž padly za oběť i knihy jako Babička 
Boženy Němcové, povinné vyučování 
německého jazyka, zastavení dějepisu, 
nacistické obrazy ve škole, obnovení tě-
lesných trestů, zákaz zpěvu hymny Kde 
domov můj (její zpěv byl považován za 
vlastizradu), povinné zdravení němec-
kým pozdravem s pozdviženou pravicí 
(tzv. hajlování), zákaz českých učebnic 
(hlavně čítanek) z Protektorátu apod. Ve 
vynucování tohoto všeho zvláště vynika-
la učitelka Silvia Kočí – odrozená Češka, 
která plně sloužila Němcům. Namísto 
hymny zpívali žáci a učitelé píseň „Do-
move, domove, drahý a jediný“ od J. V. 
Sládka, která tak sloužila jako náhradní 
hymna.
 Čeští žáci, kteří vychodili osmou 
třídu, neměli další možnost, jak se dále 

vzdělávat. České vyšší školy neexisto-
valy, do německých nebyli přijímáni 
– koneckonců se tam ani nehlásili. Nebyli 
přijímáni ani do učení.
Po celou dobu okupace byly školní bu-
dovy využívány k různým účelům. Již 
v roce 1938 bylo ve škole na 3 týdny 
ubytováno německé vojsko. Od září 
1942 do 1. března 1943 byla polovina 
místností nové školní budovy zabrána 
německému gymnáziu z Oberhause-
nu, který byl tehdy silně bombardován 
anglickou armádou – žáci a profesoři 
bydleli v bludovských lázních. Po Váno-
cích 1944 zabralo celou školu německé 
vojenské velitelství z Krakova, vzápětí 
po něm němečtí vystěhovalci z těch míst 
Slovenska, která již byla osvobozena. Po 
jejich odchodu obsadili školu němečtí 
vystěhovalci z horního Slezska. Po nich 
– jako poslední – se ve škole ubytovaly 
oddíly ustupující armády Tschermerovy. 
Školu nejvíce poškodili a poničili uby-
tovaní vystěhovalci, jejich děti dokonce 
v závěru války zapálily farskou stodolu, 
která zcela shořela (na jejím místě dnes 
stojí hasičárna). Škody na školních budo-
vách a okolí školy musely být po válce 
několik týdnů rychle opravovány. Od Vá-
noc 1944 až do června 1945 se tak učilo 
v jediné místnosti v chudobinci – každá 
třída 4 hodiny týdně.
 Přes všechny obtíže česká škola 
v Bludově přetrvala těžkou dobu okupa-
ce, dík učitelům, kteří ji neopustili.

Pět poválečných let 
Vzápětí poté, co 8. května 1945 Rudá 
armáda osvobodila Bludov, bylo ruské 
vojsko ubytováno ve škole a na školní 
zahradě. Poté, co odešel dělostřelecký 
oddíl, začaly být školní budovy dávány 
do pořádku. Komplexní opravy řídil prv-
ní předseda poválečného místního národ-
ního výboru učitel Václav Blažek. Šest 
týdnů po skončení války a po vyklizení 
školní budovy byla obnovena výuka jak 
na obecné, tak na měšťanské škole. Stalo 
se tak 25. června 1945. Ředitelem obecné 
školy byl jmenován Václav Blažek, měš-
ťanky František Escher, který se vrátil 
z německého koncentráku. Správcem 
školních budov (a tedy jakýmsi hlavním 
ředitelem) byl jmenován Václav Blažek, 
který také mohl užívat ředitelský byt ve 
školní budově.

Osudy bludovské školy v letech 1938-1950
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Došlo k zásadní změně v organizaci 
školství – šestá, sedmá a osmá třída 
obecné školy byly převedeny na měš-
ťanskou školu, do níž tak nastoupilo 154 
žáků. Obecná škola končila pátou třídou. 
Skončila tak podvojnost, kdy mohli žáci 
chodit do šesté až osmé třídy buď do 
obecné školy, nebo do kvalitativně vyšší 
měšťanské. Do pěti tříd obecné školy 
nastoupilo 255 žáků, které učilo 8 učitelů 
– ředitel Václav Blažek, Josefa Moudrá, 
Anna Stejskalová, Leopolda Kotrlá, He-
lena Syrovátková, Alois Konečný, Jan 
Stejskal, Jan Snášel. Na měšťance učili 
zpočátku tři učitelé – ředitel František 
Escher, Jan Šaj a Ludmila Hadámková. 
Po dvou dnech nastoupil na školu učitel 
Břetislav Březina. Školní rok 1944/45 byl 
zakončen 19. července 1945 (další školní 
roky už začínaly a končily tak, jak dodnes 
– začátkem září a koncem června).
 To už na čelných stěnách všech 
tříd obou školních budov visely kříže, 
které poté, co je ke konci války odstra-
nili Němci, zakoupili ze sbírky členové 
ČSL. Hlavní organizátorkou byla Marie 
Švédová z čp. 197, manželka pekaře 
a pozdějšího kostelníka Hynka Švédy. 
Ta rovněž sehnala pro školu v prvních 
dnech a měsících republiky osvobozené 
větší peněžní částky, které měly být vě-
novány hlavně na zakoupení nových knih 
do žákovské knihovny, která byla během 
okupace velmi ochuzena.
 Dne 1. února 1946 odešel ředitel 
Escher na měšťanskou školu v Petrově 
nad Desnou. Ředitelem bludovské měš-
ťanky se stal dlouholetý bludovský uči-

tel Jan Šaj. V letech 1947-1950 poprvé, 
a dosud naposled učil katolické nábožen-
ství laik (nekněz) – katechetka Františka 
Březinová, jedna z hlavních postav poz-
dějšího monstrprocesu v letech 1950-
1952.
 V několika poválečných letech se 
hodně řešilo, že se škola rozšíří do jiné 
budovy – nějaké adaptované staré či zcela 
nově postavené. Nejprve se uvažovalo 
o adaptaci některých místností v zámku. 
K tomu nedošlo, takže se přemýšlelo 
o stavbě nové budovy podle předváleč-
ných plánů. V roce 1947 byl určen nový 
tříhektarový pozemek – v sousedství 
zámeckého parku. Okresní školní výbor 
požádal místní národní výbory bludov-
ského školního újezdu (Bohutín, Chro-
meč, Vyšehoří) o vyjádření se k případné 
stavbě nové budovy. Národní výbory 
v Chromči a Vyšehoří se postavily proti 
stavbě s tím, že to není třeba. Tím veškeré 
debaty o nové budově na několik deseti-
letí skončily. Vedle toho se ale vzápětí 
po roce 1945 řešilo vylepšování stávající 
školní budovy. Hlavní problém spočíval 
v topení. Jednak v tom, že nebylo ústřed-
ní topení, jednak ale v tom, že těsně po 
válce byl nedostatek uhlí (a to, které škola 
měla, mělo špatnou výhřevnost) a dřeva 
na topení. Na začátku roku 1947 se učilo 
ve třídách i při teplotách 4-5 ° C. Když 
koncem ledna klesly ještě níž, vytápěla se 
pouze jedna třída, v níž se střídaly všech-
ny ročníky. Každá třída tak měla týdně 
jen 8 hodin vyučování. V roce 1947 pak 
bylo ve škole zřízeno ústřední topení.
 Kromě problémů s místnostmi pro 

vyučování provázely školu problémy 
s tělocvičnou. „Najatá tělocvična v soko-
lovně nevyhovuje. Je dosti od školy vzdá-
lena,“ stěžoval si v roce 1948 V. Blažek. 
Netušil, že tato tělocvična bude škole 
muset stačit ještě dalších 48 let.
 Na konci roku 1948 skončil svou práci
školníka Ferdinand Kulhaj z čp. 106, 
který s výjimkou několika let po první 
světové válce byl školníkem od zřízení 
měšťanky v roce 1908. Jeho nástupcem 
se stal Karel Soltýšek. Školník byl tehdy 
současně topičem a uklízečem, nikdo dal-
ší ve škole nepracoval.
 Únorové události roku 1948 se dříve 
promítly do života školy národní než 
střední (měšťanské). A tak došlo mezi 
lety 1947/48 a 1949/50 k proměně cha-
rakteru školních slavností: namísto výročí 
narození a smrti T. G. Masaryka byla při-
pomínána výročí V. I. Lenina, namísto E. 
Beneše byl slaven J. V. Stalin aj. Škola se 
plně zpolitizovala.

Prameny:
Schulgedenkbuch, 1. Volkschule in Blau-
da 1939-1945, Státní okresní archiv 
v Šumperku, fond Německá obecná škola 
Bludov, inv. č. 1, poř. č. 1.
Kronika Obecné školy v Bludově 1938-
1951, Státní okresní archiv v Šumperku, 
fond Národní a střední škola Bludov, inv. 
č. 3.
Kronika Měšťanské školy Masarykovy 
v Bludově 1944-1960, Státní okresní 
archiv v Šumperku, fond Národní a střed-
ní škola Bludov, inv. č. 6.

Stanislav Balík ml.

Sté výročí vzniku naší měšťanské ško-
ly mne inspirovalo k několika úvahám 
o lidech kolem školy a o mých spolužá-
cích.
 My, kteří jsme začali chodit do školy 
v roce 1948, jsme většinou jako místo 
svého narození uváděli Bludov. Jsme 
tedy posledními bludovskými rodáky, 
k nimž patřili i takoví významní lidé jako 
byli malíř Adolf Kašpar nebo historik Jan 
Březina. Děti o pět nebo o deset let mlad-
ší už zpravidla uváděli jako místo svého 
narození Šumperk – narodili se už v nové 
šumperské porodnici. Mohou tedy být 
dobrými bludovskými patrioty, ale jsou to 
rodáci šumperští. Tento zdánlivě nepatr-
ný jev svědčí o tom, že po druhé světové 
válce se na tomto úseku péče o matky 
a novorozence značně zlepšila.
 Těsně po válce (zřejmě v roce 1946) 
jsme se musely dostavit i my, děti, které 
ještě do školy nechodily, do naší školní 
budovy, kde jsme byly v rámci zahraniční 

pomoci očkovány proti tuberkulóze, čer-
nému kašli a zřejmě i jiným nemocem. 
Šlo zřejmě o celostátní zdravotnickou 
akci, očkovací materiál dodala UNRRA 
nebo USA. Před školou stál učitel Jan 
Stejskal, v rukou měl lístečky se jmény 
dětí, která trpělivě vyvolával.
 Lékařská péče nás provázela po celou 
dobu školní docházky. Měření, vážení, 
ale i plošné lékařské prohlídky – do školy 
se dostavil obvodní lékař MUDr. Karel 
Boleslav a každý rok nás prohlédl. Občas 
mne přitom dloubnul do zad, abych se 
nehrbil.
 Dvakrát jsem byl také na zotavova-
cím pobytu na letních prázdninových 
pobytech – jednou v Domašově, podruhé 
v Lelekovicích u Brna. V táboře v Lele-
kovicích byl hlavním vedoucím oblíbený 
bludovský učitel Bajgar.
 Obecně lze říci, že v padesátých le-
tech minulého století se dětská úmrtnost 
v Bludově snížila na minimum. Byl to 

velký pokrok proti počátku 20. století, 
kdy byla kojenecká úmrtnost ještě velmi 
vysoká (věku pěti let se dožívala jen 
zhruba polovina dětí). K tomuto zvratu 
došlo zejména díky rozvoji lékařských 
a přírodních věd, ale i v důsledku změně-
né společenské filozofie, lepší dostupnosti 
zdravotní péče a léků.

***
Náš ročník 1942 absolvoval povinnou 
školní docházku v letech 1948-1956. 
Když jsme přišli 1. září 1948 poprvé do 
školy, vítal nás ředitel Václav Blažek, 
který učil několik generací bludovských 
dětí. Když jsme nastupovali do třetí třídy, 
zástupci obce mu poděkovali za práci 
a uvedli do funkce nového ředitele Bře-
tislava Březinu. Ten byl potom ředitelem 
školy po celou dobu naší školní docház-
ky. Sešli jsme se s ním jako s učitelem 
matematiky na druhém stupni. Do třídy 
s námi chodila jeho dcera Jana.
 V první třídě byla naší učitelkou paní 

Bludovská škola v mých vzpomínkách
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Anna Stejskalová. Já sám jsem při nástu-
pu povinné školní docházky neuměl ani 
číst, ani psát, na konci první třídy jsem to 
však už díky naší paní učitelce poměrně 
dobře zvládal. Podobně na tom byli další 
spolužáci.
 Po první třídě odešla paní učitelka 
Stejskalová na mateřskou dovolenou 
(narodila se jí druhá dcera) a nás se ujala 
paní učitelka Leopolda Kotrlá. Dívky 
učila v první třídě paní učitelka Josefa 
Moudrá, potom došlo k přerozdělení tříd 
a výuka byla koedukovaná, takže s námi 
do třídy chodily i dívky.
 V šesté třídě se stal naším třídním 
učitelem Jaroslav Mikuláš, významný 
organizátor hudebního a pěveckého živo-
ta v obci, zakladatel pěveckého souboru 
Hlahol, který počátkem padesátých let 
vyhrával všechny pěvecké soutěže v okre-
se a v okolí. Jaroslav Mikuláš přistupoval 
ke své práci velmi odpovědně – navštívil 
například osobně všechny rodiny svých 
žáků a seznámil se s prostředím, v němž 
jeho svěřenci žijí.
 Život v obci si v té době nebylo mož-
né bez učitelů představit – Jan Stejskal 
vedl místní lidovou knihovnu, Jan Snášel 
organizoval filmová představení a byl 
činný ve sportovní sféře, Jaroslav Miku-
láš působil v oblasti hudby a zpěvu atd.
 Díky škole jsme se začali seznamovat 
i s vnějším světem, nejprve geograficky 
blízkým, později vzdálenějším. Na konci 
první třídy jsme šli na výlet do Chromče, 
kde na komíně školy bylo čapí hnízdo. 
V chromečské pětitřídce, z níž k nám 
přicházeli vždy do šesté třídy žáci, učil 
tehdy řídící učitel Straka a jeho paní.
 V dalších letech jsme jezdili na výlety 
dál, s panem učitelem Mikulášem jsme 
například byli v Doksech u Máchova 
jezera a v Prachovských skalách. Učitel 

Jaroslav Lukavský organizoval pravidel-
né návštěvy olomouckého divadla (včetně 
operních představení). V roce 1955 jsme 
se jako starší žáci účastnili celostátní 
spartakiády v Praze. Šlo o jedno chlapec-
ké a jedno dívčí družstvo. My hoši jsme 
byli ubytováni v Základní škole Svatoplu-
ka Čecha v Tróji.

***
Televizní vysílání počátkem padesátých 
let teprve začínalo, televizní přijímač 
byl vzácností, o to víc jsme chodili do 
knihovny a četli. Půjčovalo se jednou 
týdně, čtenář si mohl půjčit dvě až tři kni-
hy. Knihy byly obaleny ve světlém papíru 
a bylo na nich otištěno razítko s tímto tex-
tem: „Jsem česká kniha. Posilovala jsem 
český národ v těžkých dobách. Chci mu 
ještě dlouho sloužit, a proto mě šetři. Dě-
kuji.“ Půjčovali jsme si verneovky a růz-
né dobrodružné knihy, ale i historickou 
a odbornou literaturu. Učitel Stejskal do-
hlížel na bezproblémový provoz knihovny 
a pečlivě zapisoval čísla půjčených knih 
do našich knihovních průkazů.
 Z mladších učitelů byl ke konci naší 
školní docházky výraznou postavou Ju-
lius Janovský, který do Bludova přišel 
z Prahy. Janovský se později přiženil do 
Stejskalovy rodiny (vzal si jejich starší 
dceru). Byl odborně velmi zdatný a stal 
se později šéfredaktorem Státního peda-
gogického nakladatelství.
 Vedle skvělých učitelů, k nimž patřili 
vedle těch, na něž jsem už vzpomněl, 
také ještě pánové Žváček, Cukr a další, 
jsem měl štěstí i na spolužáky. Patřili 
k nim vedle jiných Emil Goliáš, Jirka 
Grúz, Zdeněk Holinka, Standa Balík, 
Petr Kašpar, Lojzík Konečný, jehož starší 
bratr Jan dirigoval tehdy velmi populární 
Orchestr Jana Konečného, Petr Plhák, 
Franta Prokop, Jan Šula a další. Z těch, 

kteří k nám přišli do šesté třídy z Chrom-
če, chci připomenout Jirku Sokola, Tondu 
Peška a Václava Blaťáka. Pokud jde 
o dívky, chodily do naší třídy Jana 
Březinová (dcera ředitele Březiny), Zdeňka 
Drážná, Jana Janíčková, Jitka Fingerová, 
Zdeňka Čejková, Eva Šimková, Jaroslava 
Snášelová (dcera učitele Jana Snášela) 
a další. Do třídy také chodila dvojčata 
Stonova – Honza a Zdenka. Mnozí z těch-
to spolužáků byli velmi nadaní, vystudo-
vali později střední školy, složili maturity 
a někteří z nich získali vysokoškolské 
diplomy. Ostatní se dobře uplatnili v růz-
ných užitečných povoláních.

***
Pokud jde o mne, vystudoval jsem po 
skončení povinné školní docházky Je-
denáctiletou střední školu v Šumperku. 
Náš ročník, do něhož se mnou chodili 
z Bludova, resp. Chromče například Jirka 
Sokol, Tonda Peška, Jana Březinová, Eva 
Šimková a další, maturoval v roce 1959. 
Dále jsem ukončil v Praze Právnickou 
fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou 
školu ekonomickou, stal jsem se kan-
didátem věd, docentem a profesorem. 
V rámci své profese jsem navštívil všech-
ny průmyslově silné státy, včetně USA 
a Japonska, a mnoho zemí dalších. Všude 
jsem si však vzpomněl na naši základní 
školu, kde jsem se naučil číst, psát a po-
čítat, na její odborně zdatné učitele, i na 
své spolužáky, kteří se osvědčili ve svých 
občanských povoláních.
 Přeji naší škole, aby se v příštím 
období dále zdárně rozvíjela a aby naši 
potomci mohli za sto let vzpomínat 
podobně, jako my. Snad jim k tomu bude 
dopřáno více klidu, něž kolik ho naše 
společnost měla v období 1908-2008.

prof. JUDr. Ing. Jan Večeř, CSc.
žák bludovské školy v letech 1948-1956

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bludově
 ve spolupráci s Kulturním domem v Bludově

Pořádá v sobotu 
7.června 2008

Zájezd 

Orlické hory

Program:
Sedloňov v Orlických horách
•  Alpinium p.Grulicha 

Deštné v Orlických horách 
• Šerlich  

Rychnov nad Kněžnou 
•  Kolowratský zámek
•  Památník Karla Poláčka  

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:00
Cena : 260,- Kč

Přihlášky přijímá:
•  KD Bludov – pí.Jarmila Divišová 
•  Zahrádkáři – p.Ladislav Vyhňák, p.František Kranich

Zájezd 

Orlické hory

Pionýrská skupina Bludov nabízí poslední 4 místa 
na 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, 583 238 548
mobil: 736 609 734 

cena 2300.- Kč
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V neděli 20. dubna a pondělí 21. dubna jsme v rámci celosvě-
tového DNE ZEMĚ uspořádali akci pod názvem Ukliďme svět. 
V neděli jsme šli členové a příznivci Českého svazu ochránců 
přírody po trase budoucí naučné stezky (od zámku přes park, 
Gryngle po hřebínku do stráně, dále k nádraží a znovu do stráně 
a kolem mezí do Drážníku, k Panence Marii a zpět k zámku). 
Cestou jsme do igelitových pytlů sbírali to, co naši neukáz-
nění spoluobčané zanechali v přírodě. Z větší části se jednalo 
o igelitové a plastové zbytky, plechovky a láhve. Výjimkou 
však nebylo ani ošacení, včetně spodního prádla. Také jsme 
lokalizovali dvě černé skládky (u stráně a u nádraží), na které 
nám síly nestačily. Bude nutno přistavit vlečku nebo kontejner, 
odpad naložit a odvést přímo na skládku.
 Pondělní akce se pod vedením paní učitelky a dvou členů 
ČSOP Bludov zúčastnili žáci ZŠ, kteří si zvolili jako nepovinný 
předmět ekologickou výchovu. Tentokrát trasa vedla směrem 
k Bludovečku s ukončením u vodárny. Všech 26 žáků 6. až 9. 
tříd pilně sbíralo odpadky, pohozené kolem cesty.  A protože 
jsme měli počasí jako na objednávku, drobná svačinka také 
přišla k chuti, panovala mezi námi pohoda a dobrá nálada.
 Závěrem malá statistika : nasbírali jsme celkem 10 pytlů 

odpadků, roli starého linolea a 2 černé skládky.
 Organizátoři akce tímto děkují jménem přírody všem aktiv-
ním účastníkům za práci a Obecnímu úřadu Bludov za materiál-
ní podporu.

Milan Klimeš

Ukliďme svět – DEN ZEMĚ 2008.

Ve čtvrtek 27. března se žáci 5. třídy účastnili 
okresního finále ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Na V. ZŠ 
v Šumperku se sešlo 10 nejlepších družstev z celého 
okresu. V této silné konkurenci se naši žáci neztratili 
a po vyrovnaných zápasech vybojovali skvělé 2. místo.
 Družstvo hrálo ve složení: David Strašil, Lucie 
Strouhalová, Adam Schauer, René Durchánek, Tomáš 
Kulil, Tomáš Ignačák, Tomáš Špička, Lukáš Matějček, 
Jiří  Eliáš a dva žáci 3. třídy: Stanislav Sadil a Šimon Jáně. 
Blahopřejeme!                                  Mgr. Eva Macková

Okresní finále vybíjené



Bludovan 11

Bludovan 4/2008

I v březnu a dubnu se skauti a vlčata 
z 2. oddílu Bludovit vydali na spoustu 
výprav, ke kterým patřily i jedny z nej-
oblíbenějších, a to výprava na bazén a na 
horolezeckou stěnu. 
 V sobotu 1. března jsme se ráno sešli 
u klubovny. Počasí se moc nevyvedlo, 
lilo jako z konve a nějací „experti“ si 
zapomněli vzít pláštěnku nebo deštník. 
Největší expert byl br. Martin, protože 
ten šel bez deštníku a měl jenom mikinu 
a vestu… Ještě než jsme odešli na zastáv-
ku, přečetli jsme si v klubovně podmínky 
pro splnění odborky plavce.
 Když se přiblížil čas odjezdu, zamkli 
jsme klubovnu a šli na autobus. „Osm 
skautů jde v řadě za sebou, ťápají si 
v blátě cestou necestou, kufry nemají, 
cestu neznají, vyšli prostě do světa, aby 
se mohli vykoupat a vi vi vi vi vi ví…“ 
Tak jsme dorazili na zastávku u oranže-
rie. Tam jsme v dešti počkali na autobus. 
Až autobus přijel, tak jsme nasedli a jeli 
do Šumperka.
 Vrhli jsme se opět do deště a šli 
k bazénu. Když jsme k němu došli, zjis-
tili jsme, že má ještě zavřeno. Bravo… 
Hanes navrhl, že půjdeme do čínské 
restaurace, napít se pořádně teplého čaje. 
Tak jsme šli. Koupili jsme si čaj a ně-
kteří měli hlad, tak si koupili gyros. Jak 
jsme dojedli a dopili, tak jsme šli zpátky 
k bazénu. Tam jsme se převlékli do pla-

vek a hurá do vody! Skákali jsme, plavali 
jsme, někteří plnili odborku plavce, někdo 
blbnul v malém brouzdališti. Ti, kteří pl-
nili odborku, se dozvěděli o první pomoci 
a záchraně tonoucího. Pořádně jsme si za-
hráli a zadováděli a dvě hodiny uplynuly 
jako nic. Hanes najednou řekl, že je čas 
a šli jsme. Usušili jsme se a jeli domů.
 V sobotu 5. dubna jsme se sešli 
u klubovny a vytvořili tak před ní menší 
dav. Dav o asi sedmnácti lidech. Nejdříve 
jsme ještě v klubovně zahráli jednu sku-
pinovou hru, abychom si ukrátili dlouhou 
chvíli před příjezdem autobusu. Ona chví-
le utekla opravdu rychle a navíc příjemně. 
Zamkli jsme klubovnu a vyšli na autobu-
sovou zastávku. Nasedli do autobusu 
a vydali se do Šumperka.
  Po krátké cestě jsme došli až 
k „Hlucháku“ neboli 3. základní škole, 
ve které se horolezecká stěna nachází. 
V tělocvičně jsme si připravili žíněnky 
na dopad, které měly na tloušťku dobrého 
půl metru a vydali se na stěnu složenou 
z mnoha umělých úchytů různé obtížnosti 
a velikosti. Některé by se za nehet vešly, 
některé by stačily na uchycení obou dlaní. 
Po ne moc dlouhé době měly naše ruce 
dost a jako již u mnoha věcí jsme přišli 
na to, že důležitější je správná techni-
ka, než prostá síla. Když už jsme se na 
stěně ani neudrželi, tak jsme uspořádali 
turnaj ve fotbale s tenisovým míčkem. 

Skauti na horolezecké stěně a v bazénu

Fotosoutěž „Moje dovolená v České republice“ 2008 je tu!

Pro fotografy amatéry připravil turistický portál „Kudy 
z nudy“, projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTou-
rism, stejně jako v loňském roce fotosoutěž o zajímavé ceny.

Od 1. dubna 2008 máte na www.kudyznudy.cz možnost 
přihlásit své fotografie! Pravidla soutěže, informace o cenách 
pro vítězné fotografie i postup pro přihlášení fotografií nalez-
nete v sekci „Fotosoutěž“ na www.kudyznudy.cz, informovat 
vás budeme pravidelně i prostřednictvím aktualit na titulní 
straně.

Letos se představuje fotosoutěž v nové, zajímavější podobě. 
Fotografie budou moci hodnotit všichni návštěvníci portálu. 
Fotogalerie pak bude následně umožňovat sestavení žebříčků 
nejlépe hodnocených fotografií, umožní fotografie třídit podle 
autorů a témat, bude také propojena s databází aktivit pomocí 
souřadnic. U každé aktivity si tedy budete moci zobrazit fotografie
z jejího blízkého okolí.

Více informací: Redakce Kudy z nudy 
www.kudyznudy.cz

e-mail: katalog@czechtourism.cz

Cestujete rádi po České republice? Přivezete si vždy z dovolené nebo výletu spoustu fotografií? Pokud odpovídáte 
na obě otázky ano, právě vám je určen další ročník fotosoutěže „Moje dovolená v České republice“. Startuje 1. dubna 
a bude probíhat celoročně!

Rozdělili jsme se na pět týmů a zahráli 
si turnaj s mnoha krátkými zápasy. Ve 
volných chvílích jsme si ještě užili sko-
ky do žíněnek. Po fotbale přišly na řadu 
řeckořímské zápasy a pak jsme zas lezli, 
skákali, odpočívali a vyčerpáni se vydali 
na zpáteční cestu.

Martin Dostál
Filip Horký – Samo
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Zahájení letošního kalendářního roku 
hasičské mládeže proběhlo v Rohli již 
16. února a pro bludovská družstva to 
byl začátek vítězný. Rozdíl mezi našimi 
družstvy a ostatními byl přímo propastný, 
i z toho důvodu všichni očekávali s napě-
tím jarní soutěže.
 Prvním venkovním kláním letoš-
ní sezóny byla soutěž v Troubelicích  
v sobotu 19.dubna, velmi ovlivněná 
silným větrem a chladem v disciplínách 
štafeta požárních dvojic ( ŠPD) a požární 
útok podle mezinárodních pravidel CTIF 
(PÚ CTIF).
V mladší kategorii ve ŠPD zvítězil 
Bludov časem 89,84s před Troubelicemi 
89,97s a třetím Rapotínem 106,36s. V 
PÚ CTIF zvítězil Bludov 55,86s s vel-
kým náskokem před Troubelicemi 81,06s 
a Klopinou 124,83s. Celkovým vítězem 
se stalo družstvo 
 Bludova před Troubelicemi a Rapotí-
nem. Ve starší kategorii ve ŠPD zvítězilo 
družstvo Bludova 55,70s před Kolšovem 
61,49s a Trusovicemi 64,87s. V PÚ CTIF 
zopakoval vítězství Bludov 73,31s daleko 
před Kolšovem 85,54s a Novou Hradeč-
nou 148,83s. Celkovým vítězem se tak 
jako v mladší kategorii stalo družstvo 
Bludova před Kolšovem a Trusovicemi.
 Ostatní družstva v obou kategoriích 
skončila daleko za vítěznými trojicemi.
Odměnou a odpočinkem byla návštěva 

jarmarku na nedalekém hradu Sovinec, 
která zakončila velice úspěšný sportovní 
den.
 Před dalšími soutěžemi je pořadí 
v Lize mladých hasičů okresu Šumperk 
následující:
Kategorie mladší: 
1. Bludov  2. D. Studénky  3. Troubelice
Kategorie starší: 
1. Bludov  2. Kolšov  3.-4. Troubelice 
a Trusovice

V celostátní hře Plamen, jejíž okresní 
kolo se uskuteční 17. května v Třeštině 
a krajské kolo 7. června ve Velkém 
Újezdu na okrese Olomouc, je průběžné 
pořadí následující:
Kategorie mladší: 
1. Bludov  2. Rapotín  3. D. Studénky
Kategorie starší: 
1. Bludov  2. Kolšov   3.-4. N. Malín 
a Rapotín

Dalšími  akcemi jsou poh. soutěž v Dol-
ních Studénkách 1.května, dále Liga MH 
v Kolšově 8. května a velice důležité 
okresní kolo celostátní soutěže Plamen, 
které se uskuteční 17. května v Třešti-
ně. Tato soutěž určí první dvě družstva 
starší kategorie, která budou náš okres 
reprezentovat na krajském kole mládeže 
a dorostu 7. – 8. června ve Velkém Újez-
du okres Olomouc. 

15. května   
Hasičský záchranný sbor Olomouc-
kého kraje  územní odbor sever                  
(postupová soutěž hasičů z povolání)

24. května  
Pohárová soutěž mladých hasičů
SDH Bludov

8. června  
Zahradní slavnost s krojovanou
hasičskou kapelou

14. června
Okresní kolo mužů a žen v požárním 
sportu okresu Šumperk

9. srpna
Velká cena okresu Šumperk 
v požárním útoku mužů, žen 
a veteránů „ HOLBA CUP 2007 „

27. září
„ Bludovská stovka „ – běh mužů, 
žen dorostenek a dorostenců na 
100m s překážkami. Závěrečné 
vyhodnocení okresního seriálu.

Plánované hasičské akce 
v roce 2008 v Bludově:

Hasičské mládežnické soutěže pokračují jarními koly.

Na všechny tyto akce Vás 
co nejsrdečněji zve Sbor 

dobrovolných hasičů Bludov

Ve dnech 18.-21. října loňského roku pro-
běhlo v Bludově historicky první soustře-
dění českého reprezentačního výběru žen 
SH ČMS v požárním sportu.
 Nejen pro bludovské hasiče, ale pro 
celou obec je velkou ctí hostit nejlepší
sportovkyně naší republiky, i když 
v málo známém,  ale  stále více populárním
požárním sportu.
 Širší kádr české reprezentace pod 
vedením trenérů Petra a Dany Michai-
lidisových byl složen z těch nejlepších 
žen v čele s vítězkou hasičské olympiády  
z chorvatského Varaždína z roku 2005, 
vítězkou Českého poháru z téhož roku 
Andreou Nolčovou, mistryní republiky 
dorostenek 2007 Magdalenou Krayzlo-
vou, mistryní republiky žen 2007 Moni-
kou Sedlatou, držitelkou českého rekordu 
v běhu na 100m s překážkami Klárou 
Šenkyříkovou a dalších výborných zá-
vodnic.

 Další soustředění proběhlo opět 
v Bludově ve dnech 3.-6. dubna, což na-
značuje, že prostředí bludovského sportov-
ního areálu, ubytování v hotelu Vlčí Důl 
i snadná dosažitelnost šumperského stadi-
onu a také zázemí vytvořené bludovský-
mi hasiči vyhovuje vedení reprezentace 
a doufejme, že i sportovkyním samotným, 
a uvidíme je i při některé bludovské 
soutěži např. 27. září při „Bludovské 
stovce“.
 Příprava je směřována na nácvik ha-
sičských disciplín podle mezinárodních 
pravidel a některé jsme i domácí hasiči 
viděli vůbec poprvé.
 Důvod, proč informujeme o tomto 
soustředění až po druhé akci, je právě 
přání vedení reprezentace, které hledalo 
klidné prostředí bez množství přihlíže-
jících, a v tom jsme se snažili vyhovět. 
O těchto akcích nevěděla ani většina 
našich členů.

Poděkování patří 
také obecnímu 
úřadu a zejména 
panu starostovi 
Ing. Pavlu Stonovi, 

!!! Soustředění české hasičské reprezentace v Bludově !!!

který nezapomněl na propagaci naší obce 
v mnoha koutech naší republiky, ze kte-
rých děvčata pocházejí, a jménem obce 
je obdaroval tričky s obecním znakem, 
která tím pádem možná uvidíme při roz-
cvičování na Mistrovství republiky, které 
letos pořádá Olomoucký kraj v září na 
drahách atletického stadionu v Přerově.
  Děvčata touto cestou děkují a jejich 
postřehy z Bludova lze také nalézt na 
internetových stránkách ceskyhasic.cz
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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 začá-
tečníky 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 pro-
gramu Microsoft Excel.
 Pro pokročilejší uživatele je připra-
ven rozšiřující kurz programu Microsoft 
Word se zaměřením na tvorbu profesi-
onálních textových dokumentů. Další 
znalosti můžete získat také v rozšířeném 
školení vyhledávání informací na interne-
tu. Každý účastník si může zvolit úroveň 
školení dle svých znalostí.

 Počítačovou gramotnost je možné 
získat v mobilní učebně v Kulturním 
domě Bludov. Kurzy vedou zkušení lek-
toři a vše, co se učíte, promítají na plát-
ně. Minimální počet účastníků jednoho 
školení je 6 osob, maximální 10 uchaze-
čů. Podrobnější informace v KD Bludov.
 Příjemná je především cena školení, 
za 6 hodin (tři kurzy pod dvou hodinách) 
zaplatíte pouze 700 Kč. Každý účastník 
obdrží certifikát o absolvování.

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, prá-
ce s tabulkami, ohraničení, hromadná korespondence, obálky, 
štítky.

Microsoft Excel  *
(začátečník)

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

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

6 hodin 700 Kč
OpenOffice Calc (Excel)

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

Počítačová gramotnost 2008 - nové školení pro širokou veřejnost 
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pořádá zájezd do

POLSKA - KRAKOW
odjezd 20.7.2008 od 

KD Bludov
cena 300 Kč

Přihlášky v KD nebo u pana 
Žváčka, tel.: 581 023 083

BLUDOVĚNKABLUDOVĚNKA

vv
ŽELEZÁŘSTVÍ BLUDOV NABÍZÍ:

Zajišťujeme zahradní a lesní techniku
Husqvarna - Hondazahrada + hobby

4 990 Kč
1 990 Kč

2 990 Kč AKCE: Pletivo 150 PVC - 59,- Kč/m
Al žebřík 3 x 11 - 3 990 Kč.

JOSEF INDRA
Dr. Březiny 239, 789 61 Bludov, tel.: 583 238 423

CLASSIC 38 E
CLASSIC 32 E

AKCE DUBEN - KVĚTEN
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Veterinární služba oznamuje občanům,
že hromadná vakcinace psů proti vzteklině popř. ostatním 
nákazám bude provedena dne 8. května 2008 v  
8:00 - 8:15 hod.  na dolním konci u Panenky Marie
8:20 - 8:50 hod.  v zahradě kulturního domu
8:55 - 9:10 hod.  na horním konci u lip
9:15 - 9:30 hod. u Nealka
9:35 hod.            u železniční zastávky Bludov (směr Chromeč)

Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. 
Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je 
vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekč-
ním onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět jater, par-
voviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza, což je onemocnění, 
které přenáší hlodavci a je přenosné i na člověka.

Očkování proti vzteklině stojí 150,- Kč, cena kombinace 
je 300,- Kč.

Výše zmiňovaná vysoká kon-
centrace psů vede i k poměrně 
velkému promoření jak zevními 
cizopasníky (blechy a klíšťata), 
tak vnitřními cizopasníky (škr-
kavky a tasemnice). 

Doporučujeme proto psa 
alespoň 2x ročně odčervit, 

Moravské divadlo Olomouc
V pátek 2. května 2008 pořádá Kulturní dům Bludov zájezd 
do Olomouce do Moravského divadla, tentokrát na operetu J. 
Offenbacha Krásná Helena.
 Se zájezdy do Moravského divadla Olomouc jsme začali 
už před 12 roky. Poprvé jsme navštívili operetu My Fair Lady 
a pak následovala každoročně dvě představení, většinou slavnostní 
premiéry. V průběhu těchto dvanácti let jste mohli shlédnout 
operety jako např. Orfeus v podsvětí, Cikánský baron, Netopýr, 
Čardášová princezna, Hraběnka Marica, Mam‘zelle Nitouche, 
Noc v Benátkách, Vinobraní, Paganini, Polská krev, Veselá 

vdova, Král tuláků, Kiss me, Kate!, Když je v Římě neděle, 
Madame Butterfly, Edith, vrabčák z předměstí a Divotvorný 
hrnec, opery Rusalka, Prodaná nevěsta, Nabucco, Figarova 
svatba a činohru Prachy! Prachy? 
 Dříve jsme také pravidelně dvakrát ročně navštěvovali 
i Divadlo v Šumperku, ale v posledních letech zájem o tato 
představení opadl. Olomoucké operety se však i nadále těší 
velkému zájmu, takže budeme v těchto zájezdech pokračovat 
i nadále.                                                       

-jdi-

®

Hledáme byt 3+1 ke koupi do osobního 
vlastnictví. Cena dohodou - spěchá.

Tel.: 605 949 808

Mladá rodina s dítětem hledá 
podnájem 2+1 v Bludově, od září. 

Cena dohodou.
Tel.: 608 864 874.

Hledáme spolupracovníky na rozvoz knih vlastním autem.
Tel.: 777 598 525.

  Brýle pro Afriku – poděkování

Pionýrská skupina Bludov upozorňuje, že bude 
organizovat sběr železného šrotu jen jedenkrát 

ročně, a to vždy na  podzim. Termín bude 
včas oznámen. Děkujeme všem příznivcům, 

a vzorným sběračům, pomocníkům při sběru.

Sběr železa
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cena 1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa.

Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno 
použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem ta-
semnice psí, a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést 
i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, které zbavují 
psa popř. kočku nejen blech, ale i klíšťat, což je opět prevence 
boreliózy, která je přenosná nejen na psy, ale i na člověka. Tyto 
moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.

MVDr. Petr Šebesta, Severovýchod 11, Zábřeh.

Děkujeme všem, kteří přinesli starší dioptrické brýle 
a odevzdali je v ZŠ v Bludově – zatím se vybralo 158 kusů. 
Brýle budou odevzdány v knihovně Moravské vysoké školy  
a poté společnosti SIRIRI, která jako garant projektu v ČR 
zajistí distribuci do zdravotnického střediska ve Středoafrické 
republice. Sbírka pokračuje.       

Vladimíra Horáčková
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Velikonoční tvoření ve školní družině MŮJ KONÍČEK
V Kulturním domě Bludov se na 6. ročníku výstavy Můj koní-
ček tradičně  podařila shromáždit bohatá ukázka rozmanitých 
koníčků. Výstava se jako obvykle  setkala s velkým zájmem, 
jednak z řad  vystavovatelů, ale i návštěvníků. 
 Vernisáž  výstavy, v pátek 18. dubna, zahájily hrou na 
klávesy Pavla Soldatová a Martina Klimešová. Za vystavova-
tele představili své koníčky Věra Novotná, Josef Macek a Jan 
Kacar s Vítězslavem Hromkem. Starosta Ing. Pavel Ston pak 
výstavu slavnostně zahájil.
 Tentokrát vystavovalo celkem  45 jednotlivců a dvě počet-
nější skupiny – Kroužek mladých chovatelů při KD Bludov 
a Ústav sociální péče z Olšan.
 Srdečně děkuji všem vystavovatelům za čas a ochotu. 
Díky nim jste se mohli potěšit krásou a zajímavostí sbírek 
a výrobků a mohli jste načerpat inspiraci k zajímavému trávení 
volného času. Poděkování patří i paní Magdě Lapčíkové za 
naaranžování jednotlivých exponátů.                             -jdi-
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Předškolní děti si rozvíjejí své zájmy 
v mateřské škole v nadstandardních 

aktivitách

Dramatická aktivita Kašpárek.

Veselé pískání pro zdraví.

Přírodovědná aktivita Brouci.

Výtvarná aktivita Barvínek.

Předplavecká výuka v Šumperku.

NEJVĚTŠÍ TURNAJ V PEXESU o pohár 
starostů ZŠ Údolí Desné  

Sobotín 28.3.2008

Deset žáků z 1.stupně naší školy bojovalo ve dvou kategoriích 
(1.-3.r., 4.-5.r.) na výše uvedeném turnaji. V každé kategorii sou-
peřilo ve čtveřicích 60 žáků. Po urputném boji ve dvou vyřazo-
vacích a v jednom finálovém kole dosáhla z našich delegovaných 
žáků největšího úspěchu Adélka Heyduková ze 2.ročníku, kte-
rá se umístila v silné konkurenci 3. místě. Měla toho dne i naro-
zeniny, tak dostala možná nejlepší dárek.Z našich dalších hráčů 
skončila na pěkném 9. místě ve starší kategorii Karolína Jáně-
tová z 5. ročníku. Žáci prožili v Sobotíně zajímavé dopoledne 
v napínavé soutěžní atmosféře a všem se Mistrovství světa 
v pexesu líbilo.                                   Dana Březinová


