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VÝZVA OBČANŮM
Obecní úřad v tomto roce značně rozší-
řil množství sběrných nádob na tříděný 
odpad. Třídění odpadů pomáhá získat 
finanční příspěvky od EKO-KOMU, ale 
také zvyšuje finanční náklady za proná-
jem těchto nádob. Přístup některých ob-
čanů k této snaze je však odsouzeníhodný
 – viz snímek.
  Žádáme tímto občany, kteří vědí, kdo 
v noci z 11.9. na 12.9.2010 odtlačil kon-
tejner na odpadový papír od obchodního 

domu z ulice A. Kašpara až do zámecké-
ho rybníka, a způsobil tak obci finanční 
škodu, aby nezůstali neteční a pomohli 
určit pachatele.
  Dále upozorňujeme občany z ulice 
Palackého, že opakované zakládání černé 
skládky z posečené zeleně a padaného 
ovoce pod borovicemi v ulici Ermisova 
bude potrestáno finanční pokutou. 

 Obecní úřad Bludov

ˇ

8. května 
Bludoveček
B. Němcové
Čapkova 
Dr. Březiny
Husova 
Jiráskova 
Krátká 
Lázeňská  
Masarykova
Na Viskách
Nádražní 
Nerudova 
Palackého
Polní 
Příční 
Stará
Špalkova
Tyršova
Vančurova
Vitonínská
Zahradní 
Vlčí Důl
Ermisova

Volební okrsek č. 1
ulice:

Bohutínská
Družstevní
Hrabenovská
Jana Žižky
K Zámečku
Komenského
Kroupova
Na Baloně
Na Hradě
Nová Dědina
Pod Baštou
Plk. Karla Hlásného
Rudolfa Kordase
Řed. Fr. Léhara
Slepá
Sokolská
Školní
U Rybníčku
Úzká
Ve Sléví
V Potokách
Za Školou
Ztracená
Žerotínova

Volební okrsek č. 2
ulice:

O z n á m e n í
informace o počtu a sídle volebních 

okrsků pro volby do zastupitelstva obce

Starosta obce Bludov podle § 15 písm. 
g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e  :

1. Volby do zastupitelstva obce 
se uskuteční dne 15. října 2010 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a 16. října 2010 od 8:00 hodin 
do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním 
okrsku č. 1 je volební místnost 
v Kulturním domě Bludov, č.p. 353; 
ve volebním okrsku č. 2 je volební 
místnost v Kulturním domě Bludov, 
č.p. 353.

3. Voliči bude umožněno hlasování 
po prokázání totožnosti a státního 
občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. 
V den voleb může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

5. Volební okrsky jsou rozděleny takto:

VOLBY

Ing. Pavel Ston, v. r., starosta obce

Program oslav 28. října
Den vzniku samostatného Československa

•  So 23.10.-16.00 hod.   Koncert KPH   /Zámek Bludov/
•  So 23.10.-19.00 hod.   Divadel.představení Ať žije Pušón!!! /Kulturní dům Bludov/
•  St  27.10.-18.00 hod.   KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/
•  Čt  28.10.-16.00 hod.   VLČNOVJANKA /Kulturní dům Bludov/

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

„Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hradozámecké noci konané dne 4.9.2010 
na zámku v Bludově. Velice nás potěšil veliký zájem a slova podpory.“

Karel Mornstein-Zierotin s rodinou

Poděkování
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V pondělí 6. září 2010 se v 18:00-20:00 uskutečnilo v Kulturním 
domě 22. zasedání zastupitelstva obce Bludov, poslední v tomto 
volebním období. Přítomno bylo 14 zastupitelů, nepřítomen 
byl Karel Janíček. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který 
vyhotovením zápisu pověřil tajemníka obce Zdeňka Kolínka. 
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Jaroslava 
Balhara a Jindřicha Matěje. 

Zpráva o činnosti rady obce 
Místostarosta Josef Ťulpík přednesl zprávu o činnosti rady obce. 
Rada se od poslední schůze zastupitelstva sešla šestkrát. Kromě 
běžné agendy se zabývala získáváním dotací pro obec, proble-
matikou umístění dětí v MŠ, organizačním řádem OÚ Bludov 
a přidělením bytu na č.p. 654.
 V následné obsáhlé diskusi se řešila především kauza Nikol 
Schwarzerové, která žádala zastupitelstvo obce o projednání 
změny usnesení rady obce v otázce přidělení bytu v Olšanských 
bytovkách. Rada na svém zasedání dne 16.8.2010 přidělila ná-
jemní byt v bytovkách po doporučení sociální a bytové komise 
N. Schwarzerové. V tomto okamžiku se rada dopustila chyby, 
neboť nedocenila efekty rychlejšího a výhodnějšího prodeje 
bytovek Na Nové. Na zajištění spolufinancování budoucích 
investičních akcí (Penzion, Kulturní dům) v případě získání 
dotací bude zapotřebí doložit z vlastních zdrojů cca 5,8 mil. Kč. 
Bylo by proto ideální, kdyby se bytovky Na Nové podařilo co 
nejdříve prodat a snížit tak uvedenou potřebu na spolufinanco-
vání pro dotace. Objekt Na Nové má větší šanci na rychlejší 
a výhodnější prodej, pokud bude prázdný. Proto rada 26.8.2010, 
za situace, kdy ještě nebyla s N. Schwarzerovou podepsána 
nájemní smlouva na byt, kdy byla pouze telefonicky domluvena 
prohlídka bytu, své rozhodnutí zrušila a nahradila novým, kterým 
přidělila byt na Olšankách manželům Maturovým, kteří dosud 
bydlí Na Nové. Karel Soural se obsáhle celou kauzou zabýval, 
přičemž s postupem rady nesouhlasil. Sociální a bytová komise, 
jejímž je členem, o dané věci dlouze diskutovala, N. Schwarze-
rovou brala jako akutní případ (nastávající svobodná matka), pro 
Maturovy existuje šance na byt po neplatičích v obecních bytech 
u školky. Poté navrhl zastupitelstvu obce zrušení usnesení rady 
obce. Stanislav Balík upozornil, že dle zákona o obcích zastupi-
telstvo nemůže zrušit usnesení rady, může maximálně doporučit, 
ne rozhodnout v oblasti nájmů. Jaroslav Balhar navrhl prověřit 
stav placení nájmu za byty u školky, v případě dlouhodobých 
neplatičů vypovědět smlouvu a při přidělování bytů novým 
nájemcům upřednostnit N. Schwarzerovou. Zastupitelstvo poté 
tento postup jednomyslně podpořilo.
 K. Soural se dále dotázal, v jakém stádiu je řešení náhrad-
ních prostor mateřské školy pro umístění nepřijatých dětí. 
Starosta odpověděl, že k dnešnímu dni nebylo uspokojeno 
13-15 dětí, nové náhradní prostory pro umístění dětí do mateř-
ské školy budou řešeny využitím vrácených prostor pronajatých 
lékárně a tyto prostory byly posouzeny hygienou. Dále sdělil, 
že projektová dokumentace na úpravu prostor je ve fázi do-
končení, předpokládaný náklad nových prostor pro 20 dětí je 
ve výši 1,4 mil. Kč a zahájení provozu předpokládá v prvních 
měsících 2011. Úprava prostor je řešena v navrhovaných rozpoč-
tových změnách. Zastupitelstvo zprávu o činnosti rady 12 hlasy 

schválilo (1 proti, 1 se zdržel).
 Starosta informoval o hospodaření obce ke konci července. 
Příjmy činily 26,268 mil. Kč, výdaje 17,733 mil. Kč, obec tedy 
prozatím hospodaří s přebytkem 8,5 mil. Kč. Zastupitelstvo 
zprávu o hospodaření jednomyslně schválilo.

Rozpočtové změny
Rada v červnu - srpnu 2010 schválila tři rozpočtové změny 
(č. 3-5/2010), šestou změnu předkládá přímo do zastupitelstva. 
Rozpočtové změny 3 a 5 byly vesměs formálního rázu. V přípa-
dě rozpočtové změny č.4 se jednalo o navýšení příjmů a výdajů 
o dotaci na opravu vozidla hasičů, o dotaci na vybavení knihovny 
a o vrácení poskytnuté návratné dlouhodobé finanční výpomoci 
od Ministerstva pro místní rozvoj.
 V případě rozpočtové změny č.6 se jednalo o úpravu příjmů 
rozpočtu: navýšení o účelovou investiční dotaci SFDI ve výši 
1 121 000 Kč, akce Chodník ulice Lázeňská – úsek U Nové, 
navýšení o účelovou investiční dotaci SZIF ve výši 295 577 Kč 
a 73 895 Kč, akce bezdrátový rozhlas, navýšení příjmů u sdíle-
ných daní daň z DPH o 1 mil. Kč a z daně z příjmů PO o 1 mil. 
Kč. Dále jde o cca 1,4 mil. Kč na vybudování třídy v MŠ (WC, 
sprchový kout, podlahy, rozvody atd.) a o neinvestiční dotaci 400 
tisíc Kč TJ Sokol Bludov na opravu sokolovny.
 Jaroslav Balhar navrhl doplnit rozpočtovou změnu č. 6 
o navýšení příjmu z daní právnických osob o 100 tis. Kč a toto 
navýšení použít ve výdajích na opravu havarijního stavu krovu
nad vchodem do kulturního domu. Zastupitelstvo všechny 
rozpočtové změny včetně doplnění jednomyslně schválilo.

Bezúplatné převody pozemků
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo bezúplatné převody 
pozemků od Olomouckého kraje (1722/7 - 2 m2) a od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových (136/5 – 10 m2 
a 383/5 –52 m2) na obec. V prvním případě šlo o nově vzniklý 
malý díl u chodníku k Nealku, v druhém případě o část pozemku 
pod ulicí Za Školou a část chodníku při ulice tř. A. Kašpara. 

Odprodej pozemku 386/2 - manželé Kropáčovi
Manželé Kropáčovi, bytem Ve Slévi 272 si podali žádost na 
odprodej pozemku 386/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
51 m2. Pozemek je součástí jejich oplocené zahrady a na části 
pozemku stojí dům č.p. 272. Pozemek je již léta užíván a po 
hranici pozemku oplocen. Současně je stabilizována komunikace 
a pro její užívání není zapotřebí dalších ploch. Zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo prodej za 50 Kč /m2.

Odprodej pozemků – manželé Heděncovi
Manželé Heděncovi, bytem Ztracená 240 si podali žádost 
na odprodej pozemku 658/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 11 m2, pozemku 659/2 – zahrada o výměře 24 m2 
a části pozemku 651/1 – ostatní plocha o výměře cca 32 m2. 
Pozemky 658/2 a 659/2 jsou zaplocené a manželé Heděncovi 
je užívají jako součást zahrady. U části pozemku 651/1 žádají 
o odkup z důvodu rozšíření užitného prostoru před domem. 
Stavební komise nesouhlasí s odprodejem ani v jednom přípa-
dě, u pozemků 658/2 a 659/ doporučuje dlouhodobý pronájem. 

22. zasedání zastupitelstva obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Přítomní manželé Heděncovi se zeptali, co je důvodem nesou-
hlasu a podotkli, že zaplocené pozemky užívají 35 let. Předseda 
stavební komise Milan Klimeš odpověděl, že komunikace není 
stabilizována, není jasná její konečná podoba, zatím se komise 
přiklání k dlouhodobému pronájmu. Místostarosta přislíbil mož-
ný odprodej po definitivní úpravě komunikace. Zastupitelstvo 
13 hlasy (1 se zdržel) s odprodejem nesouhlasilo.

Odprodej části pozemku 1033 – firma Jalaho, s.r.o.
Firma Jalaho, s.r.o. (nový vlastník hospody - nikoli bytovek 
- Na Nové) se sídlem Krkonošská 16/2001, Praha, si podala 
žádost na odprodej části pozemku 1033. Jde o část pozemku 
pod budovou č.p. 45 (hospoda Na Nové) o výměře cca 457 m2 
a část pozemku u budovy o celkové výměře 74 m2, která bude 
využívána pro shozy uhlí do podsklepeného podzemního podla-
ží. Rada souhlasila se záměrem prodat část pozemku 1033 (pou-
ze část pod budovou) za 400 Kč/m2 s tím, že náklady spojené 
s odprodejem (oddělovací GP a vklad do KN) půjdou na vrub 
kupujícího a překládá záměr zastupitelstvu obce. Nesouhlasila 
s odprodejem části pozemku u budovy. Zastupitelstvo tento 
návrh záměru odprodeje jednomyslně schválilo.

Užívání obecního pozemku 1429 – manželé Bartoňovi
Manželé Bartoňovi, bytem 8. května 220 užívají obecní pozemek
 1429 – zahrada o výměře 261 m2. Podle jejich vyjádření poze-
mek užívají více než 30 let v domnění, že jim patří. Podle před-
loženého výměru z 27.10.1947, který řeší udělení vodoprávního 
povolení k úpravě místního potoka, manželé Bartoňovi zamýš-
lenou úpravou potoka ztrácejí příjezd do svého dvora a žádají, 
aby při úpravě potoka jim byl umožněn přístup do dvora. Podle 
tohoto dokladu MNV přislíbilo, že manželům postoupí část par-
cely č. 29 a část parcely č. 219 a tím budou mít přístup (dříve 
jiná parcelní čísla, 29 je dnes 1429). Dále se uvádí, že knihovní 
pořádek pro přidělení těchto částí parcel do vlastnictví manže-
lům Bartoňovým provede MNV v Bludově na vlastní náklad. 
Podle dalších dokumentů (Trhová smlouva z roku 1949) byl po-
zemek parcela č. 219 přidělen při regulaci potoka k domu č.p. 
220 (manželé Bartoňovi). Tím, že manželé Bartoňovi užívají 
pozemek nepřetržitě víc než 30 let, žádají o využití vydrženého 
práva. Rada doporučuje sepsání souhlasného prohlášení, kterým 
se manželé Bartoňovi stávají vlastníkem pozemku 1429, v pří-
padě jeho neschválení zastupitelstvem obce doporučuje rada 
obce prodej pozemku 1429 za 20 Kč/m2. 
 V diskusi Josef Sedláček st. navrhl odložit projednání tohoto
bodu do dalšího jednání zastupitelstva obce, protože chybí 
právní podklady pro posouzení žádosti manželů Bartoňových. 
Starosta reagoval, že pokud by nebylo odsouhlaseno sepsání 
prohlášení, kterým by se manželé Bartoňovi stali na základě 
vydrženého práva vlastníkem pozemku, po předběžném jednání 
by souhlasili i s odprodejem. J. Ťulpík doporučil záměr prodeje 
schválit a zájemcům o odprodej doporučil, do dalšího jednání 
zastupitelstva obce o schválení odprodeje, doložit právní pod-
klady pro posouzení a případné schválení pozemku do vlast-
nictví na základě prohlášení o vydrženém právu. Zastupitelstvo 
nakonec 10 hlasy (2 proti, 2 se zdrželi) schválilo záměr prodeje 
pozemku 1429 za 20 Kč/m2.

Majetkové vypořádání a narovnání pozemků při ulici 
8. května v Bludově
Šlo o velmi komplikovaný bod, který vyřešil propojení záhu-
menní cesty mezi jižní částí obce a středem obce; jde o zá-
humenní cestu kolem Špalku - od školky k Panence Marii na 
dolním konci. Dosud neexistovalo propojení cesty v samotném 
závěru na dolním konci. Řešení bylo rozděleno do čtyř částí, 

všechny čtyři zastupitelstvo 13 hlasy (1 se zdržel) schválilo.
 Došlo k narovnání obecního pozemku 1366 – trvalý travní 
porost (275 m2, prostor u autobusové zastávky podél ulice 8. 
května). U tohoto pozemku došlo k narovnání v šíři 5,5 m2, 
tím vznikly tři pozemky. Obec získala část pozemku z parcely 
č. 1365/1 od Jarmily Březinové st. a J. Březinová st. získala část 
pozemku z parcely č. 1366. 
 U pozemku 1365/1 - trvalý travní porost o výměře 3444 
m2, který je ve vlastnictví J. Březinové st. došlo k odkupu části 
tohoto pozemku o výměře cca 200 m2 (za 50 Kč/m2), jde 
o část podél pozemku 1363, 1364 (podél pozemku manželů 
Vlčkových), bude to pruh široký 3 m.
 U pozemku 1365/2 – trvalý travní porost o výměře 3236 m2, 
který je ve vlastnictví Jarmily Březinové ml. došlo k odkupu 
části tohoto pozemku o výměře cca 100 m2, jde o část podél 
pozemku 1364, pruh bude široký 3 m, dále obec odkoupí od 
J. Březinové ml. část pozemku 1362/17 (vodní plocha) o výměře 
9 m2 (vše za 50 Kč/m2). 
 U části obecního pozemku 2959/154 – ostatní plocha 
o výměře cca 225 m2 dojde ke směně pozemků v poměru 1:1 
za část pozemku ve vlastnictví manželů Mrenových; jedná se 
o pozemek 2959/153. Zbytek výměry 1686 m2 tohoto pozemku 
darují manželé Mrenovi obci. 
 V diskusi se Oto Böser dotázal, jestli by tak ještě něco 
bránilo průchodu z dolního konce ke školce. Starosta odpověděl, 
že nebránilo. 

Nové projednání - odkup pozemků od bratrů Kotrlých 
Zastupitelstvo z formálních důvodů opakovaně schválilo odkup 
pozemků od Vojtěcha Kotrlého, Stará 85 - pozemky 1012/4 
– orná půda o výměře 93 m2 a 1014/3 – orná půda o výměře 30 
m2 a odkup dalších dvou částí pozemků parcel č. 1012, 1014, 
které jsou v jedné linii se zaměřenými pozemky p. č. 1012/4 
a 1014/3 za 20,-Kč/m2. Dále zastupitelstvo schválilo k odku-
povaným částem pozemků 1012 a 1014 věcné břemeno chůze 
a jízdy pro Vojtěcha Kotrlého. Jelikož z usnesení nebylo zřejmé, 
jestli bylo břemeno bezúplatné nebo úplatné, odsouhlasilo zastu-
pitelstvo jednomyslně, že zřízení úplatného věcného břemene 
bude za jednorázovou úplatu 100 Kč. 
 Podobně byl na minulém zastupitelstvu schválen odkup 
pozemku 962/6 – ostatní plocha o výměře 151 m2 od Jiřího 
Kotrlého, Lázeňská 880 za 92 Kč/m2 a dále zastupitelstvo obce 
souhlasilo se zřízením bezplatného věcného břemene průchodu a 
průjezdu pro J. Kotrlého. I zde nyní zastupitelstvo jednomyslně 
souhlasilo se stanovením úplatného břemene za 100 Kč.

Schválení partnerské smlouvy Technologické centrum ORP 
Předmětem partnerské smlouvy pro projekt „Technologické 
centrum ORP a elektronická spisová služba“ je úprava práv 
a povinností smluvních stran Města Šumperk a Obce Bludov 
při zřízení a provozu technologického centra obce s rozšířenou 
působností, včetně zajištění povinných služeb a dále pořízení, 
provoz elektronické spisové služby města a spisové služby 
obce. Město Šumperk je nositelem realizace tohoto projektu, na 
základě kterého bude žádat o dotaci ze Strukturálních fondů EU. 
Bludov je partnerem projektu. Zastupitelstvo smlouvu jednomy-
slně schválilo.

Dodatek č.3 ke zřizovací listině mateřské školy a dodatek 
č. 7 ke zřizovací listině základní školy
Daňová poradkyně Ing. Musilová doporučila obci, aby pozmě-
nila systém nakládání s obecním nemovitým majetkem - prona-
jaté pozemky a budovy mateřské a základní škole a s účinností 
od roku 2011 zahrnout tento majetek do majetku zapůjčeného 
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příspěvkové organizaci, tzn. nájemní vztah ukončit nejpozději 
k 31.12.2010. V průběhu roku 2010 daňový poradce nedoporuču-
je uplatňovat nárok na odpočet u předmětu nájmu, který by mohl 
být z důvodu nově prezentovaného názoru MF ČR zpochybněn. 
Zastupitelstvo 12 hlasy (2 se zdrželi) oba dodatky schválilo.

Prodej plynárenských zařízení – společnosti SMP Net, s.r.o. 
Obec Bludov je vlastníkem plynárenských zařízení (plynovod 
a přípojky) v lokalitách V Potokách a U Kostela (plynovod 
124,50 m a 4 ks přípojek 13,20 m), Kostelní vrch (plynovod 
289,70 m a 8 ks přípojek 26,30 m) a Za Školou (plynovod 102,50 
m a 2 ks přípojek 6,10 m) a tato zařízení pronajímá na základě tří 

nájemních smluv společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. 
za roční nájemné 3 x 1 Kč. Dále je obec vlastníkem 1 plyno-
vodní přípojky u hasičské zbrojnice (57,3 m). V srpnu 2009 se 
začalo jednat s touto společností o odkupu těchto zařízení s tím, 
že uvedená společnost nabídne obci kupní cenu za plynárenské 
zařízení. Společnost předložila nabídku na odkup zařízení za 
celkovou cenu 634.000 Kč. Zastupitelstvo prodej jednomyslně 
schválilo.
     Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil starosta 
schůzi, poděkoval zastupitelům za práci v uplynulém volebním 
období a popřál těm zastupitelům, kteří budou v říjnových 
komunálních volbách usilovat o přízeň voličů, hodně úspěchů.

Stanislav Balík ml.
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Balík Stanislav A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 100%
Kacar Jan A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 100%
Ston Pavel A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 100%

Snášel František nebyl 
zastupitelem A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 100%

Čech Jaroslav A A A A A - - A A A A A A A A A A A A A A A 91%
Matěj Jindřich A A A A A A A A A A A A - - A A A A A A A A 91%
Ocetek Josef A A A A A A A A A A A A A A - A A A A - A A 91%
Švéda Petr A A A A A A A - A A A A A A A A A A A A - A 91%
Ťulpík Josef A A A A A A A A A A A A A A A A A A A - - A 91%

Sedláček Josef ml. A A - A A A A A A A A A A - A A A A - A A A 86%
Balhar Jaroslav A A - A - A A A A A A A A - A A A A A - A A 82%

Sedláček Josef st. A A A A A - A A A A A A A A A - - - A A A A 82%
Janíček Karel A - A A A A A - - A A A A A - A A A A A A - 77%
Soural Karel A - A A - A A A A - A A A - A - A A A A A A 77%
Böser Oto A A A A - - - A - A A - A A A A A A A - A A 73%

Docházka zastupitelů na jednotlivá zasedání zastupitelstva v letech 2006-2010

Oproti minulému volebnímu období 2002-2006 se docházka 
zastupitelů na veřejná zasedání zastupitelstva nepatrně zhoršila. 
Zatímco tehdy se každého zastupitelstva účastnilo průměrně 14 
zastupitelů, v letech 2006-2010 průměrně cca 13. Přesto čtyři 
zastupitelé měli na 22 uskutečněných zastupitelstvech docház-
ku stoprocentní, dalších pět chybělo převážně z pracovních 
důvodů pouze dvakrát. I největší „absentér“ se zúčastnil téměř 

Zdroj: jednotlivé zápisy z jednání zastupitelstev

třech čtvrtin schůzí, což je v souhrnu pozitivní zpráva. Samo-
zřejmě, práce zastupitele se neprojevuje pouze na schůzích 
zastupitelstva, přesto je tento přehled účasti dobrým znamením 
o zájmu zastupitelů zvolených před čtyřmi roky o obec a jejich 
povinnosti.
    Tabulka je seřazena podle procentní účasti na zasedáních 
a podle abecedy. Stanislav Balík ml.

Vážení občané – mimořádná 
akce sběrného dvoru 

vysloužilých elektrospotřebičů
Dne 7.10.2010 bude prvních 
20 občanů, kteří přinesou do 

sběrného dvoru ledničku, 
mražák, televizor nebo 

počítačový monitor odměněno 
malým věcným dárkem 
– kšiltovkou, baterkou, 

stojánkem na mobil 
– propagační předměty Obce 

Bludov. Elektrospotřebiče 
musí být kompletní. 

 Těšíme se na Vaši návštěvu.
 Obecní úřad Bludov

V sobotu dne 6.11.2010, stejně jako v minulých letech, bude obec 
organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín sběr  
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Svoz se uskuteční do  kontejnerů, které budou  umístěny pouze na parkovišti 
u Hasičské zbrojnice v době  od 7:oo do 12:15 hodin  a  dále po uplynutí povinné 
přestávky od 12:45 – 13:45 hodin.
Vysloužilé elektrospotřebiče jako ledničky, mrazničky, televizory, monitory odevzdejte 
bezplatně  každý sudý čtvrtek na místě zpětného odběru a ne až při svozu nebezpečného 
odpadu -  šetříte finance pro zlepšení životního prostředí.
Svoz  tohoto odpadu z domácností je určen jen pro občany Bludova  ne pro 
podnikatele!!! Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť, železný šrot, střešní 
krytina, výkopová zemina, větve a klestí či tráva.
Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na určená místa dříve, než je stanoven 
termín svozu.
Bude zajištěn dohled pověřeného zaměstnance obecního úřadu
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně přistupují ke třídění odpadů 
a šetří tím životní prostředí.

                                                                                Obecní úřad Bludov

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
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V roce 2006 bylo v komunálních volbách zvoleno 15 členů 
zastupitelstva obce. Byli to:
Za ODS: Ing. Pavel Ston, PhDr. Stanislav Balík Ph.D., Jindřich 
Matěj, Ing. Josef Ťulpík a Josef Ocetek.
Za KDU-ČSL: Ing. Jaroslav Balhar a Petr Švéda.
Za Stranu zelených: JUDr. Josef Sedláček st. a Oto Böser.
Za KSČM: Ing. Karel Janíček a Ing. Karel Soural.
Za Nezávislou volbu: František Březina, který zemřel v listopa-
du 2006 a na jeho místo se do zastupitelstva obce posunul první 
náhradník Ing. František Snášel a Jaroslav Čech.
Za ČSSD: Mgr. Jarmila Divišová, která hned po volbách rezig-
novala na člena zastupitelstva obce a na její místo se do zastupi-
telstva obce posunul první náhradník Jan Kacar.
Za SNK – obecní sdružení 2006: JUDr. Josef Sedláček ml.

Rada obce
Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce dne 6.11.2006 
byla zvolena rada obce, která pracovala ve složení: Ing. Pavel 
Ston, starosta (uvolněný), Ing. Josef Ťulpík, místostarosta (ne-
uvolněný), Ing. Jaroslav Balhar, radní, Jindřich Matěj, radní 
a Jaroslav Čech, radní.

Komise a výbory
Při zastupitelstvu obce pracovaly v průběhu funkčního období
dva výbory. Finanční výbor, jehož předsedou byl Petr Švéda 
a Kontrolní výbor s předsedou Janem Kacarem.
 Rada obce pak zřídila tyto své poradní orgány, komise: 
Komise stavební (předseda Ing. Milan Klimeš), Komise životní-
ho prostředí (předseda JUDr. Josef Sedláček st.), Komise škol-
ská, kulturní, mládeže a sportu (předseda PhDr. Stanislav Balík 
Ph.D.), Likvidační komise (předseda Jiří Diviš), Komise sociální 
a bytová (předseda Marie Znojová). 
 Dále pak pro obec pracovaly Redakční rada Bludovanu 
(šéfredaktor Doc. PhDr. Stanislav Balík Ph.D.) a Sbor pro občan-
ské záležitosti (předseda Mgr. Jarmila Divišová).

Obecní úřad
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci 
úřadu. Ke konci volebního období tedy starosta Ing. Pavel Ston, 
místostarosta Ing. Josef Ťulpík, tajemník Ing. Zdeněk Kolínek, je-
muž jsou podřízeni tito zaměstnanci OÚ: Eva Ťulpíková Kössle-
rová – stavební agenda, František Balát – správa a údržba obce, 
Libor Kočtař – agenda životního prostředí, Gabriela Flašarová 
– sociální agenda, Czech point, Ludmila Petruželová – matrika, 
evidence obyvatel, Czech point, Hana Činková – majetkoprávní 
agenda, Czech point, Xenie Fišerová – účetnictví, rozpočet, Bc. 
Marie Konečná – pokladna, poplatky.
 Přesto, že v uplynulém volebním období došlo k podstatné-
mu nárůstu pracovních činností na obecním úřadě plynoucích ze 
začlenění naší země do EU, obec se nově stala plátcem DPH, 
obecní úřad nově obstarává služby v rámci Czech point (dálkové 
obstarání na počkání těchto dokumentů: výpis z rejstříku trestů, 
výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis 
z živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, 
výpis z insolventního rejstříku a provedení autorizované konver-
ze dokumentů). 
 Přes tento nárůst pracovních činností došlo v období 2006 
– 2010 proti období 2002 – 2006 v rámci úspor ke snížení počtu 
pracovníků o jedno pracovní místo.

Obecní byty
Obec má v současné době ve vlastnictví 47 bytů, které pro-
najímá občanům. V roce 2007 po rozdělení spoluvlastnictví 
majetku obce s Ing. Mornstein-Zierotinem, připadlo obci do 
výlučného vlastnictví 9 bytů na č.p. 319 (Na Nové). Tyto byty 
obec pro neuspokojivý technický a situační stav v průběhu vo-
lebního období uvolnila se záměrem celý objekt na č.p. 319 od-
prodat. Naopak na počátku volebního období byla dokončena 
rekonstrukce MŠ a na č.p. 940 a obec získala 17 nových bytů. 
Díky průběžným opravám a údržbě se dá říci, že v současné 
době je všech 47 bytů v dobrém technickém stavu. V průběhu 
uplynulého volebního období došlo k výměně starých oken za 
nová u 6 bytů na č.p. 69 (u Habermannova mlýna), u 12 bytů 
na č.p. 653 (Olšanky) a u 12 bytů na č.p. 654 (Olšanky).

Bezpečnost a požární zabezpečení obce
Zásadní věcí pro bezpečnost chodců bylo vybudování chod-
níku, který postupně protne naši obec od východu na západ. 
V roce 2009 byl dokončen úsek chodníku od zámku k monádě 
v délce cca 940 m, do konce října t.r. bude dokončena další 
část od zámku po Pneucentrum Matěj v délce cca 340 m. Byly 
nasvíceny dva důležité přechody pro chodce na Lázeňské 
ulici.
 Spolupráce obce s Policií ČR je na úrovni, kterou umožňuje
neustále se snižující stav policistů. Na požádání vedení obce 
zajíždí do obce častěji hlídky Policie ČR zejména ve večerních 
hodinách o víkendu. Na požádání obce se provádí v Bludově 
častější měření rychlosti silniční dopravy.
 Požární ochranu obce dlouhá léta spolehlivě zajišťuje Sbor 
dobrovolných hasičů Bludov. Spolupráce obce s tímto sborem 
je na velmi dobré úrovni. Obec v uplynulém volebním období 
vypomohla hasičům vybudováním víceúčelového hřiště, plyno-
fikací Požární zbrojnice a postupnou výměnou starých oken za 
nová. Hasiči se obci odměňují perfektně odváděnou prací při 
zajišťování ochrany majetku obce i majetku soukromého před 
ohněm a vodou.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2006 - 2010



Doprava
Dopravní dostupnost obce je pro naše občany, vzhledem k tra-
sám a křížení státních silnic, velmi dobrá. Na zajištění dopravní 
obslužnosti přispěla obec v uplynulém období částkou přes 
2 mil. Kč. (Jedná se o příspěvek krajskému úřadu na zjištění 
osobní autobusové dopravy). Důsledkem dopravní dostupnosti 
je však velká zátěž nákladní i osobní dopravou a s tím spojené 
znečišťování ovzduší.
 Tyto negativní dopady, způsobené neúměrně vysokým 
počtem vozidel, které naší obcí denně projedou, má dlouhodo-
bě vyřešit obchvat naší obce v rámci rekonstrukce komunikace 
I/44 na trase Mohelnice – Mikulovice. Přesto, že se starosta zú-
častňoval veškerých jednání kolem obchvatu a aktivně na nich 
vystupoval ve věci obchvatu Bludova (spolu s poslancem Ing. 
Krillem a senátorem Ing. Jílkem), nepodařilo se kvůli celkovým 
poměrům v rámci naší republiky tuto věc výrazněji posunout. 
Bylo dosaženo pouze provedení auditu generálního projektu 
výstavby, který má rekonstrukci komunikace I/44 zjednodušit 
a zlevnit.
 Opomenuta nebyla ani otázka kruhové křižovatky u zámku. 
Kruhová křižovatka již figurovala ve věcném plánu ŘSD, za-
tím nebylo dosaženo příslušného finančního krytí. Křižovatce 
u zámku musí být do budoucna nadále věnována patřičná 
pozornost.

Finance obce
Obec v jednotlivých letech hospodařila podle schváleného roz-
počtu obecním zastupitelstvem. Výdaje v jednotlivých letech 
byly následující:
2006       196 701 266,- Kč
2007 61 970 905,- Kč
2008 43 218 334,- Kč
2009 56 633 656,- Kč
2010 21 483 131,- Kč stav k 31.8.
Výdaje z obecního rozpočtu musí být kryty příjmy. Jedná se 
o daňové příjmy, příjmy z poplatků, příjmy z vlastní činnosti, 
které tvoří hlavně pronájmy nebytových prostor a bytů.
 Část příjmů tvoří i dotace, které byly poskytnuty na některé 
neinvestiční a investiční akce.
V období let 2006 – 2010 to byly tyto dotace:
2006
dotace na ČOV a kanalizaci SFŽP  11 968 000,- Kč
dotace na ČOV a kanalizaci ERDF  89 763 000,- Kč
dotace na „Víceúčelové hřiště“ (MF)  15 000 000,- Kč
dotace na 17 bytů v MŠ (SFRB)  9 350 000,- Kč 

2007 
dotace na školství a činnost veřejné správy 736 800,- Kč
dotace investiční na ČOV a kanalizaci 28 646 291,- Kč
2008
dotace na školství a činnost veřejné správy  751 800,- Kč
dotace investiční na ČOV a kanalizaci  5 611 371,- Kč
dotace na střechu Oranžérie  110 000,- Kč
2009
dotace na školství a činnost veřejné správy  795 000,- Kč
dotace Czech Point    47 535,- Kč
dotace „Vyměníme gumáky za sandály“   8 100 000,- Kč
dotace „Chodník od zámku po nealko“  5 408 755,- Kč
2010 k 31.8.
dotace na školství a činnost veřejné správy  1 000 800,- Kč
dotace „Vyměníme gumáky za sandály“  1 806 736,- Kč
dotace na bezdrátový rozhlas   369 472,- Kč
dotace na „Chodník Lázeňská“  1 121 000,- Kč

V současné době má obec dva bankovní úvěry. Úvěr na výstav-
bu „Kanalizace a ČOV“ u České spořitelny se splatností 15 let, 
zůstatek k 30.9.2010 činí 28 768 000,- Kč.
Úvěr na „Rekonstrukce MŠ na 17 b.j“ u ČSOB se splatností 20 
let, zůstatek k 30.9.2010 činí 5 912 952,- Kč. 

Výstavba obce
Rok 2006
Kanalizace a ČOV Bludov
- celkové náklady: 165.172.000,- Kč
- dotace:   140.871.000,- Kč
- doba realizace:   duben 2005 – prosinec 2006
Víceúčelové školní hřiště 
Díky této akci získala ZŠ i občané Bludova víceúčelové sporto-
viště na velmi vysoké kvalitativní úrovni
- celkové náklady 15 150 467,- Kč
- dotace MF ČR   15 000 000,- Kč
Hřiště dokončeno a slavnostně otevřeno v listopadu 2006
Rekonstrukce kotelny – Penzion
Byla provedena rekonstrukce zastaralé kotelny v hodnotě 
349 935,- Kč.
Veřejné osvětlení u lázní
V Bezejmenné ulici mezi Vitonínem a lázněmi bylo vybudováno
nové veřejné osvětlení v hodnotě 413 317,- Kč.

Rok 2007 
Komunikace
- Školní - koncepce úpravy ulice Školní je složena ze dvou 
 částí, napojení silnice I. třídy a krajské silnice je provedeno 
 v asfalto-betonovém povrchu s přídlažbami, střed komunika-
 ce je vyskládán z dlažby. 
 Celkové náklady: 1.644.527,76 Kč
-  Špalkova – povrchy komunikace jsou již řešeny asfaltobeto-
 nem s olemováním předlažbami.
 Celkové náklady: 1.086.138,- Kč
-  Dr. Březiny - úsek „mezi řadovkami “.
 Celkové náklady: 516.812,53 Kč
-  Vitonínská nový asfaltový povrch, hrazeno z peněz na ČOV 
 a kanalizaci
-  Bezejmenná u lázní - nový asfaltový povrch, hrazeno 
 z peněz ČOV a kanalizace
-  Kroupova – úprava povrchu. Celkový náklad: 669.962,86 Kč

Plynofikace požární zbrojnice
Byla provedena středotlaká přípojka a byla nainstalována 
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topidla v objektu. Dokončeno v listopadu 2007, celkové náklady 
306 368,- Kč.
Rekonstrukce MŠ na 17 b.j.
Rekonstrukcí a nadstavbou jednoho patra s novou střechou, 
nevyužitého pavilonu „C“ bylo získáno celkem 17 nových 
bytových jednotek.
Výstavba proběhla v letech 2006 – 2007 s celkovými náklady 
16 270 533,- Kč (z toho dotace 9 350 000,-Kč).
Rekonstrukce ústředního topení MŠ
Byl kompletně zrekonstruován a zmodernizován otopný systém 
v MŠ. Akce ukončena v listopadu 2007 s celkovými náklady 
900 343,- Kč.
Kalová koncovka na ČOV
Aby byla obec v likvidaci kalu z nově vybudované ČOV napro-
sto samostatná, byla pořízena kalová koncovka (odstředivka) na 
odstředění zahuštěného kalu. Akce byla dokončena v říjnu 2007 
s celkovými náklady 2 585 564,- Kč.
Plastová okna – Olšanky č.p. 653
Byla provedena výměna starých, dále nevyhovujících oken za 
nová plastová okna. Akce dokončena v září 2007 v hodnotě 
487 335,

Rok 2008 
Komunikace
- Za Školou - součástí rekonstrukce komunikace bylo i vybudo-
vání dvou kusů zpomalovacích prahů a odvodnění komunikace u 
hřbitova. Celkové náklady: 2.593.308,- Kč.
- Příční – u této komunikace byla ve velkém rozsahu dobudová-
na i dešťová kanalizace. Celkové náklady: 923.365,- Kč.
- Masarykova – ulice osazena do betonových obrubníků, doplně-
na novými dešťovými vpustěmi. 
Celkové náklady: 472.989,- Kč.
- K Zámečku (od mostu po křižovatku) – velký důraz byl kladen 
na odvedení vod z přilehlých částí komunikací.
Celkové náklady: 472.989,- Kč.
- Krátká – rekonstrukce asfaltobetonového povrchu s předlažba-
mi. Celkové náklady: 455.902,- Kč.
- Nová Dědina – nová komunikace byla opatřena novými úseky 
dešťové kanalizace. Celkové náklady: 1 359 654,- Kč.
- Rekonstrukce chodníku na ulici Školní a 8. května
Celkové náklady: 450.081,- Kč.

Dešťová kanalizace „V Potokách“
V ulici V Potokách byla vybudována nová dešťová kanalizace, 
která byla dokončena v červenci 2008 s celkovými náklady 
309 594,- Kč.
Plastová okna – Olšanky č.p. 654
V měsících červnu a červenci 2008 byla provedena výměna 
starých, nevyhovujících oken za okna nová, plastová i na druhé 
budově Olšanek s náklady celkem 498 323,- Kč
Plastová okna – dům na č.p. 69
V měsíci červnu 2008 byla provedena výměna starých, netěsní-
cích oken na domě č.p. 69 s 6 obecními byty s celkovým nákla-
dem 232 476,- Kč.
Plastová okna – Požární zbrojnice
V měsících listopadu a prosinci 2008 byla provedena výměna čel-
ních oken v požární zbrojnici v hodnotě 111 509,- Kč.
Veřejné osvětlení – Čapkova ulice
V nové, Čapkově ulici, bylo instalováno nové veřejné osvětlení. 
Akce byla dokončena v listopadu 2008 s celkovými náklady 
168 181,- Kč
Vodovod – Čapkova ulice
V Čapkově ulici byl také vybudován nový vodovodní řad. Akce 
byla ukončena v prosinci 2008 v hodnotě 416 526,- Kč.

Zpevnění břehů Vesníku v ulici Špalkova
V ulici Špalkova bylo provedeno zpevnění břehů potoka 
Vesníku tak, aby se břehy dále nehroutily. Náklady akce 
118 604,- Kč.
Vánoční osvětlení obce
V roce 2008 bylo investováno 200.000,- Kč do vánoční světel-
né výzdoby. Rozmísťování světel započalo na Tř. Ad. Kašpara, 
pokračovalo křižovatkou u zámku a osvětlením hlavních obec-
ních objektů.

Rok 2009
„Vyměníme gumáky za sandály“ (ul. K Zámečku a Žerotínova,
 Ve Slévi, K Hřišti, Zahradní, Dr. Březiny – část)
- celkové náklady:  11.743.268,- Kč
- dotace:     9.906.736,- Kč
- doba realizace:   04/2009 – 11/2009
Projekt obsahoval revitalizaci veřejného prostranství 
a místních komunikací ve výše uvedených lokalitách. 
Lokality reprezentují nejfrekventovanější a velmi zajímavé 
části obce. Revitalizovány jsou povrchy, zeleň, doplněn je 
mobiliář, současně projekt ctil historickou zástavbu a tradice. 
Realizací projektu došlo k úpravě 1745 m komunikací, cca 
1600m2 zeleně, osazení 7 ks odpočívadel s informačními 
tabulemi, doplněny byly lavečky a odpadkové koše. Pro-
stranství kolem kostela je vyskládáno ze žulových kostek, 
tato koncepce navazuje na architektonicky zajímavé řešení 
(radnice, kostel, hrobka, ul. Žerotínova apod..).
Chodník ulice Lázeňská od zámku po „nealko“
- celkové náklady:  10.167.764.95 Kč
- dotace:     5.408.754,93 Kč
- doba realizace:   05/2009 – 10/2009
Výstavba chodníku v délce asi 930 m, šíře 2 m. Chodník je od 
silnice I. třídy oddělen pásem zeleně. Součástí výstavby chod-
níku bylo i vybudování sjezdů, dešťové kanalizace pro odvod 
povrchových vod z chodníku včetně uličních vpustí. Povrchy 
jsou doplněny o prvky zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopra-
vy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V části 
trasy chodníku je uložena přeložka NN, na základě níž došlo 
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k demontáži 6 ks nevkusných betonových sloupů podél silnice 
I/11. Tato akce se stala investiční pro ČEZ distribuce, a.s.. Trasa 
chodníku je doplněna po celé délce veřejným osvětlením, sestá-
vajícím se ze 32 sloupů se svítidly.
Náklady na pořízení nového veřejného osvětlení: 2.135.000,- Kč.

Výstavba dětského hřiště pod ulicí Špalkovou
V rámci bonusu firmy Ekozis, spol. s r.o. bylo vystavěno v létě 
roku 2009 na zahradě pod ulicí Špalkovou dětské hřiště. Hřiště 
je oplocené, jsou provedeny terénní úpravy žulovou kostkou, 
areál je osvětlen  novým veřejným osvětlením. Dřevěné hrací 
prvky včetně mobiliáře jsou upraveny pro užívání dětí do 10 let. 
Velká pozornost byla v rámci tohoto projektu věnována i výsadbě 
zeleně.

Komunikace
Tyršova - ulice byla osazena do betonových obrubníků 
s vyspravením dešťové kanalizace. 
Celkové náklady: 832.964,- Kč.

Ermisova - byl proveden provizorní povrch do doby dostavby 
rodinných domů v ulici. Celkové náklady: 180.000,- Kč.
K Zámečku - byl proveden nový asfaltobetonový povrch 
na komunikaci od Židovského hřbitova až po „hostinec“ Na 
Zámečku. Celkové náklady: 2 222 136,- Kč.
Bezdrátový rozhlas
Z důvodu lepšího příjmu zvuku byl pořízen v části obce bez-
drátový rozhlas. Prozatím byl instalován v jižní, západní 
a střední části obce. Na uvedených místech je instalováno 23 
hnízd – hlásičů, které jsou napojeny na hlavní vysílač umístěný
v objektu radnice. Tato bezdrátová forma zajistí dosah 
i v hornatých a odlehlých lokalitách ( Bludoveček apod..).
- celkové náklady:   492.630,- Kč
- dotace:    369.472,- Kč
- doba realizace:   04/2010 – 05/2010
Vánoční osvětlení obce
V roce 2009 bylo uvolněno dalších 200.000,- Kč na vánoční 
světelnou výzdobu. Pokračovalo se s osvětlením penzionu, pro-
stranství u Panenky Marie a ulice 8 . května.
Veřejné osvětlení Nádražní ulice
V březnu 2009 bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení na ulici 
Nádražní. Náklady akce činily 132 955,- Kč.
Regulace topného systému ZŠ
Ve staré budově základní školy byly osazeny ke všem otopným 
tělesům nové regulační ventily. Bylo docíleno úspor v energii 
a lepší tepelné pohody. Akce proběhla v červenci 2009 
s náklady 99 832,- Kč.

Veřejné osvětlení u Jednoty
Podél chodníku spojující ulice Adolfa Kašpara a Školní bylo 
vybudováno nové veřejné osvětlení. Akce byla uskutečněna 
v prosinci 2009 s náklady 99 832,- Kč.
Oprava vodní příkopy v lokalitě Drážník
V rámci zamezení problémů s přívalovými vodami byla zá-
sadním způsobem zrekonstruována vodní příkopa v lokalitě 
Drážník. Akce proběhla v červnu 2009 s celkovými náklady 
162 000,- Kč.

Rok 2010 
Komunikace
Slepá – v loňském roce byla zahájena rekonstrukce komuni-
kace a chodníku Slepá, kde byly opět prováděny větší úpravy 
dešťové kanalizace . Oprava byla dokončena na jaře roku 2010. 
Celkové náklady: 1.025.153,- Kč
Vančurova - rekonstrukce komunikace se zúžením vozovky na 
5,0m, bylo nově provedeno odvodnění ulice a terénní úpravy 
okolí. Celkové náklady: 1.123.321,17 Kč

Rozpracované komunikace pro rok 2010
Komenského – kompletní rekonstrukce povrchu komunikace
včetně rekonstrukce starého chodníku a vybudování 4 ks 
nových vpustí. Vysoutěžená cena za dílo: 1 218.402,13 Kč.
Dr. Březiny – v letošním roce by měly být dokončeny práce na 
úpravě povrchů ulice Dr. Březiny v úseku podél Parku pionýrů 
u zámecké křižovatky a na úseku U Nové.
Vysoutěžená cena: 798.924,37 Kč.
Na Baloně – oprava opěrné zdi , tvořící součást místní komuni-
kace (statické zajištění zdi a odvodnění). Realizace je rozložena 
do dvou let. Akce bude dokončena v 07/2011.
Vysoutěžená cena: 816.418,70 Kč

Započatá výstavba chodníku a VO ulice Lázeňská, 
úsek U Nové
V červnu letošního roku byla započata výstavba chodníku 
v úseku U Nové. Součástí této stavby je vybudování nových 
propustků a s tím souvisejících sjezdů, výstavba opěrné ka-
menné zdi a opěrných podpůrných prvků, zajištění prvků za-
měřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Součástí chodníku je i výstavba 
veřejného osvětlení po celé trase nového chodníkového tělesa. 
Architektonický vzhled chodníku je shodný se stavbou chodní-
ku z loňského roku.
Celkové náklady chodníku: 2.199.474,- Kč 
Dotace:    1.121.000,- Kč
Doba realizace:   05/2010 – 31.10.2010 
Náklady na veřejné osvětlení: 1.142.896,- Kč

Regulace otopného systému ZŠ – „U2“
V červenci 2010 byla zrealizována výměna regulačních ventilů 
na radiátorech základní školy v budově „U2“. Bude dosaže-
no úspor energií a lepší tepelné pohody. Náklady akce činily 
180 783,- Kč.
Veřejné osvětlení u Pomníku padlých
V srpnu 2010 bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení u Pomní-
ku padlých s celkovými náklady 70 902,- Kč.
Veřejné osvětlení v areálu MŠ
V areálu mateřské školy bylo pořízeno nové veřejné osvětlení. 
Akce proběhla v měsících červenci a srpnu 2010 s celkovými 
náklady 260 154,-Kč.
Zakoupení Březinova statku č.p. 37
Obec odkoupila ze strategických důvodů parcely kolem a pod 
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Březinovým statkem včetně budovy. Obec tak získala 2 729 m2 
pozemků ve strategickém území, které nabízí možné propojení 
ulic Adolfa Kašpara s ulicí Školní a vznik centra pro setkávání 
občanů. Pořizovací cena nemovitosti a pozemků činila celkem 
1 634 000,- Kč.
Protierozní příkop a VC 17
V květnu 2010 převzala obec od Pozemkového úřadu do svého 
vlastnictví Protierozní příkop včetně nově vybudované účelové 
komunikace (VC 17). Na této stavbě se obec významně nefi-
nančně podílela, zejména při řešení majetkoprávních vztahů. 
Zasakovací protierozní příkop včetně retenční plochy kolem 
účelové cesty ochrání východní část naší obce před přívalový-
mi vodami. Celá akce, na kterou získal Pozemkový úřad dotaci 
v rámci ROP, stála 5 789 799,- Kč.
Oprava zídky potoka Vesník
Mezi ulicemi Žerotínova a K Zámečku byly zrekonstruovány 
zídky potoka Vesník, které hrozily zhroucením do vodního toku. 
Akce proběhla v měsících červenci a srpnu s celkovými náklady 
200 000,- Kč.

Údržba památek a kulturního povědomí
Byla provedena zásadní oprava střechy Oranžérie (vyměněny 
špatné šindele) a proveden nový konzervační nátěr v celkové 
hodnotě 125 000,- Kč.
Byla pořízena forma a jeden odlitek sochy sv. Rocha. Odli-
tek sochy přestěhován do blízkosti kostela. Celkové náklady 
154 310,- Kč.

Informovanost občanů
Přehled o dění v obci mohli občané získávat účastí na veřejných 
zasedáních obecního zastupitelstva, na kterých jsou projedná-
vány nejdůležitější otázky života obce. Pravidelně, jedenkrát 
měsíčně, jsou vydávány místní noviny Bludovan, které jsou 
bezplatně dodávány do každé domácnosti v zájmu co nejlepší 
informovanosti občanů.
 Obec má své internetové stránky, na nichž lze nalézt zásadní 
informace o obci i o činnosti obecního úřadu.
 V kulturním domě je zřízeno informační středisko, které 
poskytuje informace návštěvníkům obce a má k dispozici různé 
propagační materiály.
 V místní knihovně a v kulturním domě jsou v provozu veřej-
ná internetová pracoviště.
Kultura
Kulturní život v obci je zajišťován především prostřednictvím 
kulturního domu, vedeným Mgr. Jarmilou Divišovou. Obec 
podporuje v rámci „Podpůrných programů“ činnost fungujících 
kulturních spolků – pěvecký soubor „Canzonetta“, dechová 
hudba „Bludověnka“, Páni z Bludova, ochotnický soubor „Blud 
v tyátru“, hudební skupina „Elektrický odpor“.
 Je nutno ocenit též činnost Kruhu přátel hudby, který zajiš-
ťuje každoročně cyklus koncertů vážné hudby v podání našich 
špičkových umělců.
 Pravidelnou činnost vyvíjí místní knihovna. Z obecního 
rozpočtu byly za uplynulé funkční období nakoupeny nové 
knihy za cca 240 000,- Kč.
Sport
I v tomto funkčním období se obec věnovala také rozvoji sportu. 
Z podpůrných programů obce je prostřednictvím Sokola pravi-
delně finančně podporována činnost nejrůznějších sportovních 
odvětví – kopaná, tenis, stolní tenis, volejbal, aerobik, cvičení 
žen. V letošním roce uvolnilo zastupitelstvo obce navíc dar ve 

výši 400 000,- Kč na zásadní rekonstrukci šaten a sociálního 
zařízení v místní Sokolovně. Z podpůrných programů obce je 
podporována také tábornická činnost mládežnických spolků 
– Junák a Pionýr.
Školství
Mateřská škola i Základní škola Karla staršího ze Žerotína jsou 
obcí považovány za vzdělávací instituce, které zasluhují podpo-
ru a dobré podmínky. V rámci možností obecního rozpočtu byly 
pro činnost obou škol vytvořeny dobré materiální podmínky. 
Na dobré úrovni pracuje v naší obci Rada školy.
Sociální a zdravotní péče
V naší obci vyvíjí činnost dva praktičtí lékaři, v provozu je 
zubní i gynekologická ambulance.
 Občané jistě rádi vítají, že byla zachována činnost lékárny 
a nemusí za nákupem léků dojíždět do větších měst. 
 Dobře funguje Klub důchodců, vedený paní Antonií Hry-
cajovou. Početní návštěvníci klubu se pravidelně schází nejen 
k pobesedování, ale i ke společenským akcím. 
 Záslužná je také činnost Sboru pro občanské záležitosti, 
vedeného Mgr. Jarmilou Divišovou, který organizuje jak se-
tkávání pro důchodce v kulturním domě, tak také organizuje 
návštěvy jubilantům naší obce s blahopřáním a drobnými věc-
nými dary.
Životní prostředí
Od uvedení do provozu splaškové kanalizace a čistírny od-
padních vod v roce 2007 se životní prostředí v obci výrazným 
způsobem vylepšilo. Potoky Vitonín a Vesník protéká čistá, 
nesmradlavá voda. Na horních tocích obou potoků v lesních 
porostech se udržel před třemi lety vysazený rak. Větší výskyt 
houby – lišky obecné, svědčí též o větší čistotě lesů.
 Negativní vliv na životní prostředí má stoupající počet 
automobilů, především na komunikacích Lázeňská a 8. května. 
Řešení tohoto problému přinese až silniční obchvat obce.
 Problémem zůstává topná sezóna, kdy ekonomické podmín-
ky nutí některé občany opustit vytápění plynem a vrátit se ke 
„klasickým“ palivům. Toto našemu ovzduší neprospívá.
 V hospodaření s odpady je dlouhodobou prioritou obce, aby 
co možná největší množství odpadů bylo vytříděno. Zejména 
v průběhu posledních dvou let se nám podařilo ve třídění od-
padů pokročit opět o kousíček dále. Separování elektroodpadu, 
papíru a bioodpadu nejen snižuje celkové množství směsného 
komunálního odpadu ukládaného na skládku a tím šetří i pení-
ze, ale v případě vytříděného elektroodpadu, plastů a částečně 
i papíru přináší obci zajímavé finanční bonusy. Nadále platí, že 
čím více je vytříděných odpadů, tím menší jsou finanční nákla-
dy na odpadové hospodaření obce.
 Obec věnuje trvalou pozornost péči o čistotu obce a veřej-
nou zeleň. Tyto činnosti vykonávají pro obec z převážné větši-
ny Obecní lesy, s.r.o. pod vedením Marie Balharové.

Závěr
Na závěr je jistě na místě poděkovat všem, kteří se zasloužili 
o to, co se v uplynulém volebním období podařilo vykonat. 
Toto poděkování patří členům obecního zastupitelstva, členům 
obecní rady, pracovníkům obecního úřadu, členům výborů za-
stupitelstva i komisí rady, ale také všem občanům a spolkům, 
kteří svým způsobem přiložili ruku k dílu a posunuli tak vývoj 
v naší obci k lepšímu. 

    Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Vážení  spoluobčané! 

KSČM v Bludově nabízí k úvaze a k volbě 15 kandidátů  do obecního zastupitelstva.  Nepředkládá ale žádný „volební 
program“.  Proč ? Je to prosté : v uplynulých 20 letech  v každých obecních volbách jeden z našich kandidátů  byl zvolen  
druhým nebo tře�m nejvyšším počtem voličů  ze všech volebních stran, ale těsná nadpolovičních většina 8 zastupitelů  již 
jej nikam nezvolila.  Tak proč volební program,  akce, plány a představy,   když skutečnost může být opět  stejná. 

Tak máme  návrh pro každého voliče, ať volí jakoukoliv kandidátku:  Požadujte po těch, koho jste zvolili, aby prosadili, 
že obec musí  řídit celé zastupitelstvo, a nejen  jeho těsná nadpoloviční většina.  Obec, její rozpočet není  majetkem  či 
vlastnictvím rady, vedení,  obecního úřadu, ale celé obce. Tak rozhodovat   musí celé zastupitelstvo – všech 15 zastupitelů
se musí domluvit, sjedno�t, ne těsnou většinou „prohlasovat“.  Z volebního zákona i ústavy je u nás zastupitelská 
demokracie !

I z Bludovanu víte, že zvoleni  zastupitelé z naší kandidátky dělají, co je v jejich silách – aby názory a potřeby  obyčejných 
a prostých obyvatel obce byly brány na zřetel. A  jaký je výsledek? Za  4 volební období  obecní zastupitelstvo schválilo  
celkem 3 naše návrhy, ale realizoval se jediný !!!  Za 16 let  žalostné a tristní!   

 Ale �, které z naší kandidátky zvolíte, budou ve svém úsilí nadále a vytrvale pokračovat!   

Nedáme Vás, ani sebe!  Znáte nás!

Martin SCHAUER
34 let - dělník   

Milana  JIRGLOVÁ    
57  let  - vedoucí  areálu Vlčí důl 

Leona  MAZÁKOVÁ
35 let - zdrav. sestra v domácnosti   

Martin DOBIÁŠ 
26 let - nezaměstnaný              

Erika BORÁŇOVÁ
24 let - servírka  

Ing. Karel SOURAL     38 let   analytik - programátor                
Miloslav FINGER          40 let   truhlář                        
Miroslav STON            59 let    důchodce                                    
Marie BALATKOVÁ     60 let   důchodce                                                                             
Marie FINGEROVÁ     61 let    důchodce                                    
Bedřich KAŇA              61 let   důchodce                                                             
Stanislav SNÁŠEL        64 let   důchodce                                   
Jaroslav FINGER          65 let   důchodce                                                                 
Jaroslava KÖNIGOVÁ    66 let   důchodce                                   
Ing. Karel JANÍČEK      66 let   důchodce     
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Bludovan 11

Volební program strany
pro
obec BLUDOV na volební období  2010-2014

Vážení spoluobčané, 
    kandidáti strany Suverenita by vás chtěli požádat o podporu v komunálních volbách do zastupitelstva obce Bludov. Rozhodnete, zda zů-
stane stejné vedení obce nebo jeho změnou bude možné přejít k moderní veřejné správě, která bude aktivně a koncepčně řešit rozvoj obce 
a potřeby obyvatel. Chceme být stejně tvrdí a nekompromisní ke špatnostem, jak je tvrdá a nekompromisní k nim Jana Bobošíková.
 

Rozvoj obce:
v zabezpečíme maximální využití prostředků z 

fondů EU pro obec a poskytneme bezplatnou 
pomoc v dotační agendě občanům, 

 podnikatelům a spolkům obce
v s novým ÚP obce se podílet na vytvoření nových 

stavebních parcel pro RD 
v obec musí umět podporovat malé a střední 
 podnikatele v obci 
v důsledné a věcné jednání s majiteli 
 neudržovaných nemovitostí, které jsou 
 ve špatném technickém stavu.
v smysluplně hospodařit s financemi obce

Zprůhlednění výběrových řízení 
a hospodárné nakládání 
s majetkem obce:
v chceme konkrétní a jasná pravidla, která budou

uveřejněna na webových stránkách obce, 
 zajišťující průhlednost a hospodárnost zadávání 

obecních zakázek a tím znemožnit korupční 
chování 

v výběrové řízení obecních zakázek publikovat 
na internetu na webových stránkách obce.

v zajistit maximální hospodárnost při využívání
majetku obce tak, aby nedocházelo 

 k dlouhodobému zadlužování obce.

Sociální věci:
v požádáme o dotaci z fondů EU na přestavbu 

bytového domu Na Nové  na „Dům s pečova-
telskou službou“ pro občany  nebo podpoříme 
podnikatelský projekt na tuto přestavbu.

Rozvoj lázeňství a cestovního 
ruchu:
v budeme usilovat o získaní dotací na vytvoření 

lázeňského prostředí v obci z fondů EU
v podpoříme podnikatelské projekty, které 

povedou ke zlepšení lázeňského a cestovního 
ruchu

v podpoříme vybudování a zprovoznění 
 cyklostezky Šumperk - Bludov
v z areálu koupaliště Vlčí důl vybudovat funkční 

areál pro rekreaci, sport a zábavu nebo podpořit 
podnikatelský projekt, který by toto zaručoval

Doprava:
v maximálně urychlit a podpořit výstavbu obchvatu 

obce Bludova 
v zklidnit dopravu u zámku vybudováním kruhové 

křižovatky nebo změnou dopravního značení 
křižovatky

v zaměřit se na bezpečnost na silnicích 
– chybějící přechody na ulici Lázeňská

Bezpečná obec:
v budeme podporovat činnost Sboru dobrovolných 

hasičů a jeho zásahové jednotky
v v co nejkratší době dobudovat chodník  na ulici 

Lázeňská ( od Nealka -  k zastávce ČD Bludov 
- lázně) 

v dobudovat chybějící přechody na ul. Lázeňská 
a tím zajistit bezpečnost chodcům

v upozorňovat příslušné orgány na projevy 
 vandalismu a vyžadovat úplné řešení 
 k těmto negativním jevům našeho života

v obnovení komunikací včetně chodníků, které 
jsou poškozeny stavbami všech sítí

Životní prostředí:
v prosadíme zajištění zvýšeného počtu kontejnerů 

na tříděný odpad a bio -odpad a jejich rozmístě-
ní po celé obci

v nadále podporovat budování a údržbu protipo-
vodňových a protierozních opatření

Školství:
v podpořit samostatný podnikatelský projekt na 

hlídání dětí předškolního věku a tím vyřešit málo 
míst pro děti ve školce

v zaměříme se na získávání dotací na údržbu ZŠ 
a MŠ a jejich vybavení- budeme prosazovat, aby 
mateřská i základní škola poskytovala všem dě-
tem dobré vzdělání a vychovávala z nich slušné 
občany naší obce

v krédem Suverenity je, že „Škola má vzdělávat, 
ale vychovávat má rodina.“

v podporovat mimoškolní činnost dětí a mládeže

Kultura , sport, spolky:
v budeme podporovat kulturního a sportovního 

vyžití občanů naší obce a jejich návštěvníků 
považujeme za důležitý předpoklad kvality života 
v naší obci. 

v budeme podporovat činnost sportovních oddílů, 
hasičů a zájmových spolků.

v budeme více podporovat společenské akce 
(koncerty, výstavy, hudební festivaly)

v zasadíme se o větší zviditelnění  a propagaci 
obce v rámci projektu cestovního ruchu v ČR 

Záleží na Vás, voličích, koho si zvolíte. 

Představujeme své kandidáty do obecního zastupitelstva:

                                               1. Kobza Bronislav           2. Mgr. Pešáková Martina              3.  Jílek Tomáš                   4.  Matějíčková Dana                 5.  Jurka Pavel                         
                                                 47 let, podnikatel                35 let, advokátka                  37 let, příslušník HZS                  46 let, účetní                          50 let, úředník                            

                            6. Horáček David              7.Ing. Kubíčková Marcela                                                                                           8.  Řežuchová Jitka                   9. Uhrín Jozef 
                                35 let, analytik                      32 let, úředník                                                                                                  51 let, ředitelka ŠJ                  55 let, podnikatel                       

                 10. Janzová Dana               11. Osziová Kateřina        12. Holinková Marie                   13. Kobza Ondřej                 14. Matějček Antonín           15. Olšák Ladislav
                   51 let, živnostník                  52 let , makléř             55 let, vedoucí ŠJ                      19 let , kuchař              40 let , soustružník         52 let, nezaměstnaný
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Bludovan 12

DESATERO VĚCÍ VEŘEJNÝCH V BLUDOVĚ
1. Poskytnutí prostoru občanům vyjádřit se ke klíčovým záměrům obce v referendu.
2. Reprezentativní  lázeňská obec – užší spolupráce s bludovskými lázněmi.
3. Vytvoření míst pro kulturní, společenské a rekreační vyžití.
4. Bezpečný průjezd obcí, zabezpečení kritických dopravních míst; křižovatka u zámku, radar, 

přechody pro chodce, vytvoření cyklostezek.
5. Podpora volno-aktivních činností dětí a mládeže.
6. Zprůhlednění prodeje či pronájmu obecního majetku, maximální využití možnosti získat dotace 

z Evropské unie do roku 2013.
7. Podpora výstavby pro bydlení a podnikání – „Obec mladé generace“.
8. Podpora podnikání, širší spolupráce obce s podnikateli a živnostníky.
9. Čistá, udržovaná a přátelská obec pro spokojené bydlení, motivace občanů pečovat o pořádek před 

vlastním domem.
10. Lepší informovanost veřejnosti o záměrech obce, výběrová řízení transparentně zveřejňovat na 

internetových stránkách včetně průběhu vyhodnocování zakázky a odůvodnění vybrané vítězné 
nabídky.

S programem souhlasí všech 15 našich kandidátů. Pokud s ním souhlasíte i Vy, podpořte nás 
v komunálních volbách.

1. Ing. Martina Znojová, 32 let, podnikatelka
2. Mgr. Hana Markovská, 28 let, advokátka
3. Svatopluk Měrka, 46 let, živnostník
4. Miroslav Plhák, 54 let, podnikatel
5. Zdeněk Skoumal, 37 let, podnikatel
6. Bohuslav Vařeka, 58 let, podnikatel
7. Luděk Kolek, 42 let, živnostník
8. Pavla Špičková, 42 let, prodavačka
9. Milan Horký, 44 let, operátor
10. Roman Žálio, 68 let, důchodce
11. Michaela Vařeková, Dis., 31 let, 
     výtvarnice a překladatelka
12. Petr Večerka, 27 let, technik
13. Jiří Holinka, 58 let, technik
14. Lenka Odstrčilová, 42 let, vedoucí uklízeček
15. Jaroslav Špička, 79 let, důchodce

Pojmenujte problém, který vás dlouhodobě v obci trápí.
Pojďme o něm veřejně diskutovat na

http://www.facebook.com/pages/Veci-verejne-Bludov/144708728902398
Pokud nám dáte hlas v komunálních volbách, budeme ho řešit.

Není-li ti Bludov fuk, přidej se k nám 
na facebook!

3



Bludovan 13

Bludovan 8/2010

                                                          Česká strana sociálně demokratická – rok 2010      

                                                                                        4
Vážení spoluobčané, 
 Při této příležitosti děkujeme všem příznivcům ČSSD v Bludově za podporu v květnových 
parlamentních volbách. Již po čtvrté v řadě za sebou získala ČSSD nejvíce hlasů. 
 Jinak je tomu ve volbách komunálních. Zde má naše organizace stále větší problémy se 
získáváním občanů, kteří by byli ochotni za naši stranu kandidovat. Letos je zaplněno pouze 12 míst.
V končícím zastupitelstvu jsme měli jednoho zastupitele. Byl krátký čas předsedou finančního 
výboru, ale rozhodující a úspěšná byla jeho činnost ve funkci šéfa kontrolního výboru. Zde se 
tomuto orgánu podařilo, kromě jiného, vyjasnit často kritizované poměry v „Obecních lesích“. 
Za naši stranu pracovali lidé i v několika dalších komisích. 
Náš program na volební období 2010 – 2014
S přihlédnutím k nynějšímu stavu a k reálným možnostem budeme, mimo jiné, prosazovat:
•  Obnovu místních komunikací, které zůstaly poničeny zaváděním kanalizace
•  Vhodná opatření ke zlepšení situace v zadlužení obce /účinnější dozor při zadávání 
 a realizaci zakázek, dodržování termínů a kvality/
•  Včasnou informovanost občanů o projektech a akcích, které se jich dotýkají a mohou vyvolat 
 připomínky
•  Rekonstrukci penzionu včetně prostor pro obslužný personál
•  Účinnou podporu zájmové činnosti dětí a mládeže a činnosti neziskových organizací 
 prostřednictvím podpůrných fondů
•  Realizaci cyklostezky Bludov – Šumperk
•  Lepší využití sportovního areálu

Za ČSSD kandidují

Robert Šebela   38 let  zámečník
Ing. Jiří Homola  59 let  ekonom
Ing. Jaroslav Šimek  28 let  projekt. manažer
Ing. Eduard Pohl  48 let  středošk.učitel
Šárka Šebelová  37 let   zdravotní sestra
Lubomír Pohl   23 let  manažer
Ivo Neset   53 let  elektrotechnik
Jiří Krejčí   36 let  konstruktér
Božena Šnajberková   65 let  důchodkyně
MVDr. Josef Hlásný, CSC. 64 let  důchodce, prakt. veter.lékař
Jan Kacar   69 let  důchodce
Jaroslava Pohlová  44 let  v domácnosti

 Naši zástupci budou pravidelně ve styku s místní organizací, budou respektovat sociálně de-
mokratické principy, naváží na dosažené výsledky a při rozhodování budou dbát prospěchu všech 
občanů naší obce.
 Všem členům a funkcionářům loučícího se zastupitelstva za jejich práci děkujeme.

MO ČSSD Bludov
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ODS Bludov 2010
„S pocitem odpovědnosti, s citem pro Bludov“

Vážení spoluobčané,
ODS se hlásí k velkému dílu zodpovědnosti za uplynulé funkční období. Za minulá léta se nestydíme a domníváme se, že 
obec udělala velký krok kupředu. Nepropadáme ale současně pocitu sebeuspokojení a sebekriticky přiznáváme, že ne 
vše se podařilo a daří tak, jak by mělo. Drtivá část volebního programu z roku 2006 je splněna. Zvlášť velkou radost máme 
z toho, že věc, kterou slibovali snad všichni od roku 1990, se podařila z velké části uskutečnit – tolik potřebný chodník od Nové 
k Nealku. Nový povrch má nemálo bludovských ulic. Našly se finance a získaly dotace na dětské hřiště, bludovské spolky žijí 
bohatým životem. Přes rozsáhlou investiční činnost jsme obecní dluh nezvýšili ani o korunu. Naopak – v průběhu let 2006 
– 2010 jsme snížili dluh o 6,2 milionu Kč.
Jak a kudy dál? Nabízíme Vám program, který je reálný a uskutečnitelný. Stojí za ním všech patnáct našich kandidátů. V obci 
aktivně působíme ve spolcích či obecních orgánech – svoji angažovanost ve prospěch spoluobčanů jsme neobjevili až těsně 
před volbami. Stojí za námi sice rozdílné, ale přesto výrazné životní zkušenosti, které nabízíme ve prospěch obce. Věříme 
programu, který Vám předkládáme.

-  Máme jasnou představu, jak má vypadat nový územní plán obce, přičemž jsme vedeni zájmem obce jako celku a ne soukromými 
 ekonomickými zájmy.
-  Podpoříme, aby územní plán pamatoval na nová stavební místa.
-  Maximum financí budeme směřovat na dokončení oprav bludovských ulic.
-  Nový chodník od Nealka dobudujeme k železniční zastávce Bludov – lázně.
-  Jelikož výstavba obchvatu Bludova z důvodu nedostatku státních financí není v nejbližších letech zcela reálná, 
 musíme řešit situaci křižovatky u zámku - zvažujeme kruhový objezd.
-  Budeme prosazovat, aby byl uvolněným starostou opětovně zvolen Ing. Pavel Ston.
-  Zvážíme další rozšíření úředních hodin OÚ pro občany Bludova.
-  Nechceme zadlužovat obec a žít na úkor příštích generací. 
-  Při přípravě územního plánu budeme myslet na vznik nových odpočinkových míst.
-  Budeme dále podporovat separaci při sběru odpadů.
-  Budeme rozumně hospodařit v obecní čističce, tak abychom mohli i nadále udržovat v porovnání s okolím velmi nízkou 
 cenu za stočné. V současné době je v Bludově cena za 1m3 odkanalizované vody 21,90 Kč, zatímco v nejbližším okolí 24 Kč, 
 či dokonce 32 Kč.
-  Našim školám chceme poskytovat maximální podporu; vyžaduje to ovšem dobrou vůli a spolupráci s obcí i ze strany jejich vedení.
-  Dále budeme finančně podporovat zájmové kroužky pro děti ve škole.
-  V případě, že se podaří získat dotace, necháme provést generální opravu kulturního domu.
-  Pokusíme o generální opravu areálu Vlčího dolu - taková investiční akce se ovšem neobejde bez výrazných dotací.
-  Místním hasičům musí patřit přední místo při podpoře ze strany obce – jejich dobrovolné a obětavé práce pro bezpečí všech 
 si nesmírně vážíme.
-  Budeme podporovat zlepšování podmínek pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých.
-  Podpoříme fungování mateřského centra. Inspirací nám bude mateřské centrum v Libině či Vikýřovicích. 
-  Rozhodneme, zda provedeme zásadní rekonstrukci stávající budovy Penzionu, nebo zda nebude výhodnější postavit zcela 
 nový Dům pokojného stáří.

1. Ing. Pavel Ston, 56 let, 
ekonom, starosta Bludova

2. Ing. Josef Ťulpík, 52 let, 
podnikatel, výroba zemědělských 

strojů, místostarosta Bludova

3. Jindřich Matěj, 62 let, 
zakladatel firmy 

Pneucentrum Matěj, radní

4. doc. PhDr. Stanislav Balík, 
Ph.D., 32 let, vedoucí Katedry 

politologie, Masarykova univerzita, 
zastupitel, předseda komise 
kulturní, mládeže a sportu

5. Josef Ocetek, 51 let, 
bytový technik 

SBD Šumperk, zastupitel

6. Mgr. Vladimír Vlček, 63 let, 
ředitel Gymnázia Šumperk

7. František Špička, 57 let, 
podnikatel - malíř, natěrač

8. Bc. Dana Mikulášová, 50 let, 
zdravotní sestra, členka 
komise sociální a bytové

9. Miroslav Kubíček, 45 let, 
zámečník, člen komise 

kulturní, mládeže a sportu

10. Ing. Petr Ston, 57 let, 
jednatel Vápenky Vitošov

11. Mgr. Luděk Březina, 36 let, 
podnikatel, předseda 

fotbalového oddílu

12. Bohuslav Strouhal, 
46 let, hasič

13. Pavel Matěj, 38 let, 
spolumajitel Pneucentra Matěj

14. Josef Kotrlý, 49 let, řidič, 
starosta Sboru dobrovolných 

hasičů Bludov

15. Radek Špička, 31 let, 
provozovatel restaurace 

Habermannova vila
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Vážení občané,
čtyři roky uběhly jako voda a jsou tu opět 
komunální volby. Budou poněkud jiné 
než ty předchozí. Určitě se do komunální 
politiky částečně promítne atmosféra po-
litiky parlamentní, kde je zřetelná snaha 
o změnu. Nové strany a mnoho nových 
lidí dostalo šanci tyto změny provést. Za-
tím je však otázkou, zda změny povedou 
k lepšímu životu obyvatel a zda změna za 
každou cenu je lepší než to, co funguje 
doposud. Rozhodně však platí, jak pro 
občana, obec i stát, že dobrý hospodář 
šetří v dobách dobrých na doby horší, že 
je především skromný, ohleduplný, spra-
vedlivý a lidský. Toto v naší společnosti 
citelně chybí. Je to možná dáno tím, že se 
většina obyvatel naší země má poměrně 
dobře a také jsme se ještě dostatečně 
nenaučili žít ve svobodné společnosti 
s plným vědomím zodpovědnosti k sobě 
a ostatním. 

Snad vám výše uvedené zamyšlení nebu-
de cizí a možná že se tam spousta z nás 
pozná a bude s tím chtít něco udělat. To 
by bylo velmi dobře, protože touha po 
změnách vyvolaná tím lepším v nás je ta 
správná motivace.

Rekordní počet stran a kandidátů ukazuje 
na velký zájem bludovských občanů o 
dění v naší obci. Doufejme, že to přinese 
nové prospěšné návrhy, nápady a reali-
zace ku prospěchu nás všech. O to nám 
kandidátům do obecního zastupitelstva 
přece jde.
Současní zastupitelé, kteří kandidují opa-
kovaně, mohou nabídnout zkušenosti a 
orientaci v obecních záležitostech, noví 
zastupitelé mohou přinést nové pohledy. 
Pro obec bude zřejmě nejužitečnější určitý 
průnik těchto dvou skupin. Nezatracovat 
to staré, je-li dobré, ale postavit na tom 
to nové.

O co se chceme nově zasadit a na co 
navázat?
• dostavět chodník od Nealka k nádraží
• rekonstruovat Třídu Ad. Kašpara
• rekonstruovat asfaltovou cestu na Blu-

doveček a vystavět cyklostezku do 
Šumperka

• požadovat vybudování obchvatu obce 
jako jediné řešení neúnosné dopravní 
situace

• rekonstruovat penzion pro důchodce a 
kulturní dům

• podpořit snahu majitele zámku o jeho 
zpřístupnění veřejnosti

• pokračovat v poskytování finančních 
podpor spolkům a zájmovým organi-
zacím

• podporovat opravy a údržbu architek-
tonicky hodnotných budov, domů, 
kapliček a božích muk

• výrazněji motivovat kulturní dům k po-
řádání společenských akcí pro všech-
ny věkové kategorie občanů

• navrátit poutím a hodům jejich tradiční 
podobu

• navrhneme, abychom jako lázeňská 
obec měli vyhlášku omezující práci 
hlučnými stroji o nedělích (sekačky, 
pily, křovinořezy)

• nezvyšovat zadluženost obce nad 
únosnou mez - nyní obec splácí řád-
ně všechny úvěry

• získat dotaci na monitoring vybraných 
míst obce pro zajištění bezpečí a po-
řádku

• zřídit službu sběru zahradního odpadu 
přímo od nemovitostí občanů 

• podpořit zvolení uvolněného starosty 
z pravicové politické strany 

 

Přejeme vám, aby vás při volbě 
zastupitelů vedla rozvaha a zodpovědnost

Volební program pro období 
2010-2014

1. Ing. Balhar Jaroslav
47 let, bezp.

technik

2. Ing. Juránek Jiří
54 let, KDU-ČSL

ekonom

3. Jánětová Marie
30 let, bezp.

soudní tajemnice

4. Ing. Novotný Petr
49 let, KDU-ČSL

technik

5. MVDr. Jílek Pavel
63 let, KDU-ČSL

veterinární hygienik

6. Znoj Lubomír
55 let, bezp.
podnikatel

7. Mgr. Sedláčková Barbora
32 let, bezp.

sociální pracovnice

8. Balharová Marie
43 let, bezp.
ekonomka

9. Mgr. Směšný Karel
33 let, bezp.

novinář

10. Švéda Petr
38 let, bezp.

lektor

11. Bc.Snášelová Jitka,DiS.
31 let, bezp.

vyšší soudní úřednice

12. Juránek Jan
22 let, bezp.

student

13. Brokeš Jiří
46 let, KDU-ČSL

dělník

14. Straka Karel
77 let, KDU-ČSL

důchodce

15. Kvapil František
74 let, KDU-ČSL

důchodce
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NEZÁVISLÁ VOLBA
Vážení občané, dovolte abychom vám představili volební program a kandidáty politické strany Nezávislá volba 
na příští volební období do zastupitelstva obce Bludov.
Prioritou zástupců politické strany Nezávislá volba v následujícím volebním období nejsou megalomanské cíle, 
chceme se zaměřit na běžné věci, které povedou ke zlepšení životních podmínek obyvatel naší obce:
-  udržení co nejnižších provozních nákladů ČOV tak, aby výše stočného byla na co nejpřijatelnější 
 úrovni pro občany obce.
-  budeme maximálně podporovat tvorbu podmínek pro rozvoj mateřské a základní školy, sportovních, 
 kulturních a ostatních volnočasových aktivit občanů naší obce.
-  zaměříme naše úsilí na rekonstrukci a výstavbu místních a účelových komunikací, za podpory 
 a maximálního využití strukturálních a jiných fondů Evropské unie, včetně výstavby obchvatu obce.
-  získávání a poskytování stavebních pozemků k výstavbě rodinných domků

Chceme v Bludově žít a ne v něm jen bydlet.

1. Ing.František Snášel, 
52 let, ředitel zemědělské 
společnosti, Bludov, 
bez politické příslušnosti

6. Marcela Březinová, 
33 let, účetní, Bludov, 
bez politické příslušnosti

11. Jana Kulilová, 
49 let, účetní, Bludov, 
bez politické příslušnosti

2. Ing.František Březina 
35 let, podnikatel, Bludov, 
bez politické příslušnosti

3. Jaroslav Čech,
54 let, vedoucí výroby, 
Bludov,
bez politické příslušnosti

4. Vladislava Dostálová,
44 let, účetní, Bludov, 
bez politické příslušnosti

5. Petr Zatloukal, 
50 let, podnikatel, Bludov,
bez politické příslušnosti

7. Stanislav Kouřil,
52 let, podnikatel, Bludov, 
bez politické příslušnostil

8. František Zatloukal,
34 let, samostatně 
hospodařící rolník, Bludov, 
bez politické příslušnosti

9. Ing. Milan Osladil, 
48 let, technik elektro, 
Bludov, 
bez politické příslušnosti

10. Helena Musilová,
37 let, prodejce, Bludov, 
bez politické příslušnosti

12. Simona Zaoralová, 
37 let, kuchařka, Bludov, 
bez politické příslušnosti

13. Ing.Blažena Divišová, 
51 let, podnikatelka, Bludov,
bez politické příslušnosti

14. Jitka Souralová, 
60 let, důchodce, Bludov,
bez politické příslušnosti

15. Jiří Diviš, 
48 let, agronom, Bludov, 
bez politické příslušnosti
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Bc. M
arie Turková

Bc. 
Jana Klimešová 

Kamila Banková, DiS.

Ing. Milan Klimeš 

Karel Bank 

Jaromír Kvapil 

Vlastislav Kubíček 

Jana Divišová

Bohuslav Straka

Karel Matura 

In

g.  F
rantišek Kranich

Ing. Jiří Březina

Volební program 
Budeme prosazovat:
Životní prostředí

  Zřízení sběrného dvora, zvýšení počtu kontejnerů 
    pro sběr druhotných surovin

Doprava
  Úprava křižovatky u zámku
  Zřízení zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obce

Podnikání
  Obecní zakázky místním firmám
  Zveřejnění nabídky volných pracovních míst 

    místních firem 

Kultura
  Zahájení rekonstrukce kulturního domu
  Zvýšení propagace všech akcí např. SMS 

    a e-mailovými zprávami

Školství a sport
  Zvýšení kapacity předškolních zařízení
  Zřízení cyklotras v Bludově a okolí

Náš podrobný program je dostupný na www.zopbludov.cz

Pavel Kundrata

Zbyněk Poisl 

VOLTE č. 8

M

gr. A
lena Bauerová 

ludovBB

Sdružení nezávislých kandidátů

„Za občana a přírodu“

studentka
podnikatelka

obchodní manažerk

a

ředitel

ředitel společnosti

podnikatel

mistr výroby

prodavačka

dělník

automechanik

projektant

aplikační inženýr

mistr SŽDC

podnikatel

učitelka
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Vážení spoluobčané,
Strana Zelených působí v naší obci od obnovení demokracie a místní samosprávy 
od roku 1990, tedy již 20 let. V zastupitelstvu obce jsme si vyzkoušeli jak roli 
„vládní strany“ v letech 1990 – 2002( kdy jsme drželi úřad starosty), tak i roli 
strany „opoziční“ v letech 2002- 2010.
 Naše politika se po dobu těchto 20 let vyznačovala snahou prosazovat záměry, 
cíle a řešení odpovídající promyšlené koncepci rozvoje obce s důrazem na zdravé 
životní prostředí. 
 Podstata našich priorit je stále stejná a promítá se i do tohoto volebního progra-
mu. Naší výhodou je, že jsme zcela čitelní jak pro ty, co s námi sympatizují, tak 
pro ty, kteří nás nemají rádi.
Stavíme si do budoucna tyto hlavní programové cíle:
1)  Schválení programu rozvoje obce do roku 2025
 Dlouhodobá vize a koncepce rozvoje obce je to, co v současné době vedení 
 obce postrádá. Přitom jde o nezbytný předpoklad pro to, aby stavební, 
 krajinotvorné i jiné akce probíhaly systematicky, promyšleně a harmonicky, 
 nikoli chaoticky a nahodile.
2) Zadávací řád obecních zakázek
 Chceme schválit konkrétní a jasná pravidla zajišťující průhlednost a hospo-
 dárnost zadávání obecních zakázek, znemožnit tak korupční chování a zajistit 
 maximální hospodárnost při využívání majetku obce.
3)  Doprava
 Neúnosné dopravní zatížení a s tím spojené poškozování životního prostředí 
 a ohrožování bezpečnosti chodců a cyklistů chceme řešit prosazením 
 vybudování silničního obchvatu Bludova a zklidnit dopravu u zámku 
 vybudováním kruhové křižovatky
4)  Architektura obce, veřejná prostranství a vodní plochy
 Budeme usilovat o zlepšování architektonického vzhledu obce. Toho nelze 
 dosáhnout bez kvalitního regulačního plánu obce. Pak nebudeme muset jezdit 
 obdivovat rakouská a švýcarská městečka a vesnice a stejně dobře se budeme 
 cítit i doma.
 Obnovíme funkci architekta obce, který bude stavebníkům poskytovat 
 kvalifikovanou a bezplatnou poradenskou činnost.
 Za prioritu považujeme úpravu prostoru od zámku po kostel a okolí do podoby 
 příjemného centra obce. Pozornost chceme věnovat i dalším veřejným 
 prostranstvím ( včetně malých plácků), postupně je upravit a oživit.
 Je nutné odbahnit obecní rybníky, zejména „Zámecký“ a „V Gryngleti“.
5)  Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu
 Budeme podporovat vzájemně prospěšnou spolupráci obce a lázní v souladu 
 s lázeňským statutem.
 Podporujeme budování cyklostezek a turistických tras v krajině, jedním z cílů 

 je dosáhnout propojení s okolními obcemi, zejména se Šumperkem dlouho 
 připravovanou trasou přes Zámeček.
6)  Hospodaření s odpady
 Budeme podporovat systém motivující k třídění odpadů placením poplatků 
 podle množství zbytkového odpadu odloženého do popelnic.
 Chceme zřídit sběrný dvůr pro průběžné odkládání vytříděných odpadů, ale 
 i starých věcí (nábytku, koberců apod.).
 Prosadíme zřízení obecní kompostárny , která bude zpracovávat biologický 
 odpad ( tráva, listí, větvičky, kuchyňské zbytky) na kompost.
7)  Péče o krajinu
 Naše krajina je naším velkým bohatstvím a je naší povinností ji pečlivě 
 udržovat a zlepšovat její stav
 - budováním a údržbou polních a lesních cest a výsadbou stromořadí 
   kolem nich
 - výsadbou remízků
 - zřizováním nových vodních ploch ( např. rybníky Na Tónovské)
 - revitalizací vodních toků (zejména jde o uvedení potoků, které připomínají 
   spíš kanály, do přírodního stavu)
 - obnovou lesů jako smíšených
 Budeme se zabývat vyhledáváním ploch vhodných pro založení nových parků.
8) Školství, kultura a sport
 Zasadíme se o provedení stavebních úprav budovy mateřské školy, které 
 umožní zvýšení kapacity a kvalitnější péči o děti.
 Podporujeme rekonstrukci Kulturního domu.
 Kultura a sport jsou důležitým veřejným zájmem, budeme proto pomáhat 
 spolkům, které tyto činnosti vykonávají.
9) Sociální péče
 Uvítáme zřízení centra ekologické výchovy a mateřského centra
 Umožníme aktivním důchodcům vykonávat prospěšné práce pro obec.
10) Obecní úřad
 Budeme usilovat o vytvoření funkce referenta obecního úřadu pro dotace, 
 který bude zajišťovat přípravu podkladů pro dotační žádosti obce, ale 
 současně poskytovat bezplatnou poradenskou pomoc občanům, podnikatelům 
 a spolkům.

Závěrem 
Za naším volebním programem stojí všech 15 bludovských občanů a občanek, 
které najdete na kandidátní listině Strany Zelených. Každý z nich je připraven, 
bude-li zvolen do zastupitelstva, pracovat v souladu s našimi programovými cíli 
ve prospěch obce Bludova a jejich občanů a hájit zájmy veřejné, nikoli svoje 
vlastní. 

Kandidátní listina Strany Zelených pro volby do zastupitelstva obce Bludov v r. 2010.

Volební program Strany Zelených pro obec Bludov 
na období let 2010 – 2014

1) Jana Holinková,  
58, učitelka

6) Ing. Jan Basler,  
40, lesní inženýr

11) Marie Březinová, 
58, asistentka

2) Ing. Štěpán Brabec,  
62, pyrotechnik

3) Věra Böserová, 
49, podnikatelka

4) Pavel Srb, 
46, obráběč kovů

5) Alena Štolcová, 
60, učitelka

7) Ing. Jaroslav Huf, 
44, ředitel firmy

8) Jan Sedláček, 
28, grafik

9) Jindřiška Krejčí, 
58, vychovatelka

10) Matěj Černý, 
22, student VŠ

12) Lubomír Indra, 
52, podnikatel

13) František Polách, 
63, důchodce

14) Pavel Ston, 
52, chemik

15) Josef Zahradníček, 
61, úředník
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Jak hlasovat v komunálních volbách
Každý volič obdrží hlasovací lístek několik dní před 
datem voleb. Samotnou volbu může provést třemi 
způsoby. 

1. Na hlasovacím lístku může označit jednu volební stranu, 
čímž dá svůj hlas každému kandidátovi této strany. V blu-
dovském případě dá hlas všem patnácti kandidátům dané 
strany. Pokud by ale takto označil více jak jednu stranu,

 jeho hlas je neplatný.

2. Nebo může označit jednotlivé kandidáty různých voleb-
ních stran, čímž dá každému z nich jeden hlas. V Bludově 
tak může označit maximálně patnáct kandidátů. Pokud

 jich označí více, jeho hlas je neplatný.

3. Konečně může označit jednu volební stranu a z ostatních 
stran další jednotlivé kandidáty, čímž dává hlas všem 
jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební 
strany tolika kandidátů, kolik zbývalo do počtu volených 
členů zastupitelstva po odečtení kandidátů jednotlivě 
označených. Pokud tedy letos volič v Bludově označí jed-
nu stranu a dalších sedm kandidátů ze stran jiných, dává 
hlas oněm sedmi jednotlivým kandidátům z jiných stran 
a prvním osmi ze strany, kterou zaškrtl celou. Volič svůj 

 hlas označí křížkem do rámečku před jménem
  volební strany nebo kandidáta. Pokud by kandidáta 
 „odškrtl“, zakroužkoval apod. je jeho hlas neplatný.

Zdá se, že v malé či středně velké obci, jakou je Bludov, 
je rozhodování snadné – vždyť všechny kandidáty či ales-
poň jejich velkou část osobně známe. Ovšem pozor! Český
volební systém do zastupitelstev funguje jinak, než se 
tváří. Hlas, který odevzdáme kandidátovi, se přičítá nejprve 
jeho volební straně, poté teprve jemu. Může se tak snadno
stát, že hlasem pro kandidáta č. 11 na kandidátce X, 
který nakonec zvolen není, přispějeme ke zvolení kandidáta 
č. 1 téže kandidátky, kterému ale zcela nedůvěřujeme a hlas 
bychom mu nikdy nedali. V současném systému se dokonce 
může stát, že bude zvolen kandidát - lídr kandidátky, který 
nedostal vůbec žádný hlas.

 V minulých volbách se v Bludově stalo, že se do 
zastupitelstva nedostali kandidáti se 4. a 5. největším ziskem
hlasů ze 105 kandidátů.

 Jak z toho ven? Vybírat si z takových kandidátních 
listin, kde je nejméně kandidátů nám nepříjemných.

Stanislav Balík ml.

„Květena Bludova 
a okolí“,

který se uskuteční 
13.10.2010 od 17:00 hodin 

na sále Kulturního 
domu v Bludově. 
Je zajištěn kulturní program 

(trio Flash Brass, country kapela Zbořec) 
a pohoštění pro všechny účastníky 
křestu s ochutnávkou biopotravin. 

Bude možno si knihu ihned zakoupit.

Vstup zdarma!
Za výbor ZO ČSOP Bludov 

Ing. Milan Klimeš – předseda

Restaurace 
HABERMANNOVA VILA

vás zve na
SVATOMARTINSKÉ HODY

MARTINSKÁ HUSA 
A MLADÁ VÍNA

Slavnostní křest knihy „Květena Bludova a okolí“ 
ZO Českého svazu ochránců přírody Vás zve 

na slavnostní křest knihy 

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na 
tradiční české menu - ’’pečenou 

husičku se zelíčkem 
a bramborovým či škvarkovým 

knedlíčkem a jiné“ - a to u 
příležitosti otvírání mladého vína 

roku 2010 ze sklepů Sovína 

Hodování se uskuteční 
ve dnech 11.11. až 14.11.

Doporučujeme počet porcí 
nahlásit předem.

Vaše rezervace a objednávky 
rádi přijmeme na 

tel.: 583 550 170, 737 084 475

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Kina RETRO - Zábřeh na film

Habermannův mlýn
Pondělí 18. října 2010
Odjezd od KD v 17:15 hod.
Cena za vstupenku a cestu 90.- Kč

Přihlášky v KD
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka
Kdo splatí, maminko, náš velký dluh,
kéž klidný spánek Vám dopřeje bůh.
Pro nás jste trpěla, pro nás jste žila,

za vše Vám děkujem, maminko milá.

Děkujeme všem příbuzným a známým
kteří se přišli rozloučit 10. září 2010 s paní

Terezií Kotrlou
Za slova útěchy a květinové dary všem
děkují synové a dcery s rodinami.

V říjnu 2010 oslaví:
Mokroš Karel Masarykova 70
Froleková Dašenka Hrabenovská 70
Mokrošová Božena Masarykova 70
Tomešková Božena V Potokách 80
Souralová Anna J.Žižky  80
Kulhaj Ferdinand Ztracená  83
Muroň Zdeněk Lázeňská  83
Kašpar František Školní  84 
Jílková Anna Na Vískách 84 
Březina Antonín U Rybníčku 84 
Šaj Josef K Zámečku 86 
Davidová Anděla Školní  87 
Strouhalová Růžena Lázeňská  87 
Jurásek Jaroslav B.Němcové 88 
Matysová Amalie J. Žižky 91  

na říjen 2010

Pátek   1.10. 18:00 Zahájení výstavy Můj koníček 
       do 14.10.       Výstava MŮJ KONÍČEK 
   /V prac.dny od 8 do 17 h., 
   So a ne od 9 do 16 h./
Neděle   3.10. 17:30 Zájezd na Alexandrovce
Pátek   8.10. 17:30 Zájezd na operetu Ples v opeře
Sobota    9.10. 19:00 Televarieté
Středa    13.10. 17:00 Křest knihy 

“
Květena Bludova

   a okolí”
Pondělí 18.10.  Zájezd do kina 
  17:15 Habermannův mlýn /Zábřeh/
Čtvrtek 21.10. 18:00 Cestopisná přednáška 
   Antarktida
Sobota 23.10. 16:00 Koncert KPH /zámek/
Sobota 23.10. 19:00 Divadlo AŤ ŽIJE PUŠON..
Středa  27.10.  18:00  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/
Čtvrtek 28.10 16:00 Vlčnovjanka

POZVÁNKA

Dne 10. října 2010 vzpomeneme 20. výročí 
úmrtí mého tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana

Jana Truksy
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera s rodinou.

Děkujeme našim dcerám Pavle a Ivě a jejich rodinám za utajené 
zorganizování oslav při našem výročí “Rubínové svatby”
Poděkování patří též Marcelce a Dušanovi Březinovým, 

Karlu Kvapilíkovi, kouzelníku - Michalu Janzovi 
a vnoučatům za předvedení scénky.

L a M. Zatloukalovi

PRODEJE  v kulturním domě

v říjnu 2010
Úterý a středa 19. a 20.10. – levný textil
Úterý 26.10.

Kulturní dům Bludov Vás zve na výstavu sbírek a výrobků

MŮJ KONÍČEK VII. 
Zahájení v pátek 1. října 2010

 V 18:00 hodin

Kulturní program
Úvodní slovo 

– vystavovatelé

Výstava bude otevřena do 14. 10. 2010:
 • V pracovní dny od 8 do 17 hod.
• Sobota a neděle od 9 do 16 hod.

– vstupné dobrovolné – 

Poděkování

 Místní informační 
středisko Bludov nabízí:

• upomínkové předměty z nerostu bludovit 
• pohlednice
• mapy
• turistickou kartu Olomouc CARD
• turistickou známku ŽEROTÍNSKÁ HROBKA
• kšiltovky, tašky, stojánek na mobil, klíčenku, 
  odlivku, odznaky  -  se znakem Bludova
• pexeso BLUDOV
• trička SJÍŽDÍM JESENÍKY
• nástěnný kalendář na r. 2011 - JESENÍKY
• pokladničky
• knihy Cyklotrasy, Kniha rekordů



Kruh přátel hudby Bludov uvádí

Koncert   
Pěvecké kvarteto Q VOX

Petr Julíček - tenor, Tomáš Badura - tenor, baryton, 
Tomáš Krejčí - baryton, Aleš Procházka - bas                      

Program:
Orlando di Lasso - O occhi manza mia

Antonín Dvořák - Zavedený ovčák - Hostina
Pavel Křížkovský - Odvedeného prosba

                  Leoš Janáček - Orání -  Láska opravdivá 
-  Divím se milému

Bohuslav Martinů -  Stavaju
            Oldřich Halma -  Zahrajte ně, husličky 

- Chodila Maryška
Zdeněk Kaňák - Vlk mi radu dal -  Husaři -  Polka

Spirituály

Ať žije Pušón!!!
aneb   

Blouznění starosty malé obce 
ve velké Unii…

Vás zve na výbornou 
politickou satiru

Divadlo Blud v Tyátru

Absurdní komedie o velkých penězích v malé obci. Kde až by mohlo 
skončit evropské financování, kdyby…  Nebo se to už někde stalo? 

Starosta Jacques má starosti s udržením obyvatel mrňavého Pušónu a 
tak hojně využívá dotací z Bruselu. Pomocníkem mu je jeho bratr Nico-
las a oddaná sekretářka Odeta. Že starosta Jacques pro svou vesnici 

žije a udělá pro ni vše, dokazují eskapády, jež je schopen pro zdar věci 
udělat. Nicolas má svého bratra rád a tak přesto, že ví, jak tohle může 
skončit, je mu ve všem nápomocen. A Odeta? Ta popleta? …Ti tři spo-
kojeně žijí z dotací, o které Jacques neustále žádá s nevídanou fantazií. 

Jednoho dne však vyšle Brusel svého úředníka Roberta Flappiho na 
kontrolu využitých dotací. To je situace!!! Zatímco Nicolas se hroutí a 
Odeta nic nechápe, Jacques se rozhodně nevzdává. No jen se na to 

podívejte …

Sobota 23. října 2010 v 19:00 hod. 
Kulturní dům Bludov

Osoby a obsazení:
Jacques, starosta - Ivan Šinogl

Nicolas, jeho bratr - Milan Jendrišák
Odetta, sekretářka - Lada Hladilová, alt. J.Vohralíková

Robert, úředník z Bruselu - Petr Babišta
Eurotulák,  zvuk, hudební doprovod, skladba písně - Stanislav Melichar

Režie a práce na textu: Juliana Vohralíková

Kulturní dům Bludov vás zve na
vystoupení 

slovácké krojované  dechové hudby

VLČNOVJANKA

Čtvrtek 28. října 2010 
od 16:00 - 20:00 hodin

• K poslechu a tanci 
• Občerstvení
-vstupné 50 Kč- 

Q VOX  - Mužské  vokální  kvarteto bylo založeno v roce 1997, jeho členo-
vé jsou absolventy JAMU v Brně a AMU v Praze. Jejich působení v umělecké 
oblasti je velmi široké (dirigentská činnost, sólová koncertní činnost, účinková-
ní v operních představeních, hudební aranžmá, pedagogická práce aj.). Těleso 
je jediným profesionálním souborem v tomto složení v České republice a díky 
své repertoárové šíři i pódiové atraktivitě naplňuje představu moderního sou-

boru 21. století a přivádí do koncertních síní nejen tradiční posluchače klasické 
hudby, ale i širší spektrum publika včetně mladé generace. 

Repertoár zahrnuje skladby renesanční, barokní, klasicistní, romantické, 
hudbu 20. století, tvorbu soudobých autorů, umělecké zpracování lidových 

písní evropských národů, černošské spirituály a také úpravy písní ze zlatého 
fondu pop-music. Q VOX pravidelně koncertuje v celé České republice na 

samostatných koncertech i v rámci hudebních festivalů, v zahraničí v poslední 
době vystoupil v Německu, Francii a Polsku. V roce 2001 vydal Q VOX druhý 
kompaktní disk u firmy ARCO DIVA s díly L. Janáčka, A. Dvořáka, německých 

romantiků a dalších autorů s názvem Ach, vojna, vojna! Na jaře letošního 
roku připravuje další nahrávku, dramaturgicky ojedinělý projekt, který má za 
cíl obohatit stávající pohledy na skladatele L. Janáčka a přispět  k oslavám a 
k propagaci jeho vokálního díla v rámci celé Evropy a vzhledem k navázaným 

kontaktům i v USA a Japonsku. Soubor spolupracuje s mnoha významnými 
osobnostmi hudebního života (L. Mátlem, P. Fialou, M. Štědroněm, A. Piňo-

sem a dalšími). Vystupuje ve složení Petr Julíček – tenor, Tomáš Badura
– tenorbaryton, Tomáš Krejčí – baryton, Aleš Procházka – bas.

-vstupné 40 Kč- 

Sobota  23. října 2010 v 16 hod.
Zámek Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá kurz základů

Obsah kurzu:
a) základy práce s počítačem

b) psaní textů 
c) komunikace na internetu

a tvorba mailů

Kurz proběhne v době od 1. listopadu do 18. listopadu 
2010, vždy v pondělí a v pátek od 16.30 hod. do 19.30 hod. 

v počítačové učebně ZŠ Bludov. 
Je určen pro začátečníky všech věkových kategorií.

1. týden - Základy práce s počítačem 6 hodin
Ovládání počítače, monitor, myš, klávesnice, spouštění 

programů, tvorba souborů, složky, práce s okny, hlavní panel.
2. týden - Psaní textů 6 hodin

Spouštění textového programu, psaní a úpravy textů, práce 
s klávesnicí, uložení pojmenovaného souboru, formátování textu, 

vzhled stránek, náhled, tisk.
3. týden - Internet a email 6 hodin

Základní pojmy, webové stránky, prohlížení stránek, vyhledávání,
 elektronická pošta, zřízení poštovní schránky, tvorba a čtení zpráv, 

práce s poštou. 
Přihlášky a další informace je možné získat v KD Bludov 

u Mgr. J. Divišové
Cena 280.- Kč
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Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku

Antarktida
Země královny Maud
Ryzí ticho a příroda na snad nejbizarnějším místě Země
V objetí bílého kontinentu. Ve dvou za jižním polárním kruhem.
S Čestmírem Lukešem
 Čtvrtek  21. října 2010  od 18:00 hod.
kinosál Kulturního domu Bludov

- vstupné dobrovolné - 

Vyučuje:
Michal Jurásek 

a Radka Jurková
Cena 350.- Kč 

za 6 lekcí + prodloužená 

Kulturní dům Bludov vás zve na zábavnou show s nejkrásnějšími a nejznámějšími operetními melodiemi

TELEVARIETÉ V OPERETĚ

Sobota 9. října 2010 v 19:00 hodin

ZPÍVAJÍ A HRAJÍ 
• Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě a sólista opery Slezského divadla v Opavě

• Hudební a taneční doprovod - členové orchestru 
• Slovem provází Alena Bartlová a  František Štěpán 

- vstupné 40,- Kč -

Kulturní dům Bludov pořádá

Kurz společenského tance 
pro dospělé aneb Letem tanečním světem

Zahájení středa 3. 11. 2010 
ve 20:00 hod.

přihlášky v KD Bludov do konce října 2010

Špekáček už po osmnácté…
 Letošnímu ročníku Výšlapu za bludovským  špekáčkem 
nepřálo počasí. Ale ani to neodradilo 70 účastníků, kteří zvládli 
sedmikilometrovou trasu a dalších 5, kteří vyšlápli na dvacítku.
Tradičně nejstarším byl pan Josef Hruba se svou obdivuhodnou 
kondicí a nejmladší Johnová Kateřina a také Jílková Simona, 
Bartoňová Anna a  Sýkora Jan. 
 V soutěži Z POHÁDKY DO POHÁDKY se umístili na 
prvním a druhém místě:
1. Ondřej Špička, Nikola Motyková, Petra Zaoralová, 
 Milan Jílek, Veronika Matějíčková, Simonka Jílková, 
 Jan Jílek, Zdeněk Bartoň, Jana Sadilová, Jiří Sadil, 
 Dalibor Krátký, Horst Heděnec, Josef Hruba, Miroslav 
 Hruba, Jana Heděncová, Zdeněk Krátký, Aleš Březina
2. Martina Krejčí, Karolínka Veselá, Zuzanka Znojová, 
 Ondra a Viktor Jaškovi, Šimon Pešák, 
 Ellen a Linda Strakovi
Výherci si mohou vyzvednout ceny v Kulturním domě Bludov.

-jdi-

®®

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.
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Batolátka v mateřské škole
Opět nabízíme setkávání maminek a jejich dětí, které ještě 
nenavštěvují mateřskou školu. Přijít můžete každou středu od 
15 – 16.45 hodin do třídy Motýlci. Vaše děti mají jedinečnou 
možnost seznámit se s prostředím naší školy, pohrát si se svými 
vrstevníky v doprovodu jim nejmilejší osoby. Tento pobyt dě-
tem usnadní lepší adaptaci při jejich skutečném nástupu do MŠ.

Papoušci v solné jeskyni
 Na počátku letošního školního roku, čekalo na děti z MŠ 
v Bludově velké překvapení a také dobrodružství. Dvakrát 
týdně se společně se svými učitelkami vydávají autobusem 
do Šumperka, kde navštěvují solnou jeskyni, nacházející se 
v zábavném a gastronomickém centru Maják. 
 Na celé dopoledne se přenesou do „barevného světa“ 
krápníků, bublajících potůčků, duhových světel a barev. Mezi 
třpytivými krystalky soli staví hrady, zacvičí si, poslechnou si 
uklidňující relaxační hudbu a zhluboka dýchají slaný vzduch 
při poslechu pohádky. V zábavném centru si mohou zahrát fot-
bálek, nebo ve vkusně vybavené herně pohrát se stavebnicemi.
Děti se plné nových dojmů vrací příjemně unavené do školky.
 Nejen, že mohou prožívat něco nového, ale také pobytem 
v solné jeskyni posilují v nadcházejících sychravých dnech své 
zdraví a imunitu,

Za kolektiv učitelek MŠ Bludov
Hajšmanová Blanka

Mateřská škola opět na startovní čáře
 Ocitáme se na startovní čáře nového školního roku. 
Všichni odpočinutí, plní krásných zážitků se můžeme s plnou 
vervou  a znovu nabytými silami vrhnout po hlavě, ale vždy 
s rozmyslem, do další náročné práce, která nás opět čeká. 
 S některými dětmi, které odešly do první třídy ZŠ, jsme 
se rozloučili, další, mladší, jsme u nás přivítali. Věřte, že se 
budeme všichni snažit, aby děti, které v tyto dny poprvé při-
cházejí do nového kolektivu se u nás cítily dobře, líbilo se jim 
a byly u nás spokojené. Jsou to zatím skoro nepopsané bílé listy, 
na které svojí prací, svým příkladem a svými skutky budeme 
po několik dalších let psát!  Budeme se snažit, ve spolupráci 
s Vámi rodiči, aby všechny naše zápisy byly co nejhezčí 
a děti si od nás do svého dalšího života odnášely jen to nejlepší.
 Chtěli bychom i nadále pokračovat v nastoupené cestě. 
Chceme, aby veškerá činnost, kterou dětem nabízíme, byla 
pestrá a zajímavá. Chceme stále vylepšovat naši práci a bude-
me velmi rádi, za každý podnět od Vás rodičů. Protože i naše 
možnosti nejsou neomezené, rádi přivítáme jakoukoli pomoc. 
Každá ochotná a šikovná ruka je vždy potřebná a vítaná.
 I během školních prázdnin život naší školy zcela neusnul. 
Společně s panem starostou, projektantem a architektem jsme 
řešili úpravy prostor, které nám uvolní lékárna. Snad vše dob-
ře dopadne a během roku by mohly začít stavební úpravy, na 
jejichž konci by se měla po počátečních těžkostech, které se 
snad podařilo překonat, zrodit nová třída se vším zázemím. 
Věřte mi, stojí to nemalé úsilí nás všech, ale snažíme se stále,
 někdy musíme i bojovat o co nejlepší podmínky pro život 
našich nejmenších a především o to, abychom již nemuseli 
v dalších letech kvůli zcela naplněné kapacitě naší školy řešit těžké 
a nepříjemné dilema, které dítě ještě můžeme přijmout a které 
již ne.
 V letošním roce jsme pro rodiče připravili dvě novinky. První 
( možná, zpočátku trochu nepříjemná) přejmenování našich tříd 
a druhá, asi příjemná, prodloužení provozu MŠ do 16,30 hodin.
Přeji všem hodně sil, pevné nervy, trpělivost a Vám rodičům, 
aby se vaše děti vracely odpoledne domů veselé a spokojené 
a rády se k nám  každé ráno vracely.  
      Ivana Kouřilová
      ředitelka MŠ 

Cvičení pro udržení 
kondice…

Kdy: od 18.10.2010
Kde: Kulturní dům Bludov
Čas: každé pondělí od 18.30 do 19.30 hod. 
Kurzovné – 10 lekcí za 200,- Kč
Vede Alena Štolcová, kontakt 777640358, KD 583238177

Zahajujeme nesoutěživé cvičení 
pro udržení kondice a posílení životní 
energie, procvičení páteře a protažení 
svalů v průpravných cvicích, klasických 

asánách a sestavách. 
Cvičení je doplněno jógovými, 

dechovými a meditačními technikami. 
Věkové kategorie neoddělujeme, cvičení 

je vhodné pro muži i ženy.
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Velmi úspěšná Zahrádkářská výstava 2010
 Ve dnech 21. - 22. srpna 2010 se 
v Kulturním domě konala tradiční Za-
hrádkářská výstava. Měla mimořádný 
ohlas u návštěvníků, odborníků, ale také 
široké veřejnosti. Vždyť jen počet vysta-
vovatelů překročil počet 35 – a všichni 
víme, jak pro zemědělce a zahrádkáře je 
letošní rok nepříznivý. Podstatně vzrostl 
zájem vystavovat i u nečlenů ČZS !
 Pověst našich zahrádkářských vý-
stav se stále rozšiřuje – letos se přijel 
podívat celý autobus zahrádkářů ze 

Šumperka a Dolních Studének, zahrád-
káři ze Sobotína, Písařova, Olomouce. 
Všichni nešetřili slovy uznání, chvály 
a spokojenosti. 
 Výbor ČZS touto cestou velmi srdeč-
ně děkuji všem, kteří svými výpěstky, 
či konkrétní prací přispěli k úspěchu 
výstavy.
 Na sobotním setkání na výstavě byly 
zveřejněny výsledky 2. Obecní soutěže 
o nejkrásnější okno, balkon, předza-
hrádku. Hodnotitelská komise s velkým

uspokojením m.j. konstatovala, že počet 
dobře upravených domů proti minulému 
roku se podstatně zvýšil, že v Bludově 
jsou tyto velmi krásné ulice: Za školou, 
Kroupova s Bohutínskou, Dr. Březiny, 
Na vískách. Organizátory velmi potěšilo, 
že pro ocenění si přišla řada majitelek 
ocelných nemovitosti i se svými malý-
mi dětmi – jinými slovy, že o krásné 
zahradnicky upravené domy právě 
pečují a velké úsilí věnují pčíslušníci 
nastupující generace. 
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Vyhodnocení obecní soutěže o nejkrásnější okno, balkon předzahrádku 
- ze dne  17.8.2010

Přítomni: Ing. Pavel Ston - starosta,  
M. Balharová,  L. Kočtař 
- za obec Bludov
L. Vyhňák, K. Janíček, S. Nikolovová  
- za ZO ČSZ v Bludově 

Při úvodním jednání – v pátek 13.8.2010 
– hodnotitelská komise na místě 
posoudila všechny přihlášené „soutěžní  
objekty“ a další  domy dle názoru a po-
znatků jednotlivých členů hodnotitelské 
komise.  Objekty byly nafotografovány.  
Při jednání 17.8.09 se členové komise 
jednomyslně shodli:
- Loňský ročník soutěže opravdu pod-

nítil zájem občanů o úpravu  a kvě-
tinovou výzdobu  nemovitostí. Počet  
esteticky upravených domů se zvýšil.

- Přihlášení do soutěže i ostatní   věnují 
úpravě a zkrášlení svých nemovitostí 
skutečně mimořádnou pozornost 
a tak velkou měrou podporují cenné 

 estetické prostředí obce
- Zaslouží si proto, aby jejich zvýšená 

péče, velká práce a zájem o estetic-
kou úpravu nemovitostí byla náležitě   

 vyzvednuta  a oceněna
- Nebyly hodnoceny  předzahrádky,  

které  jsou skryty za plným oploce-
ním,  živým plotem  a jsou určeny  

 výhradně pro obyvatele domu. 

Zástupci ZO ČZS  oznámili, že  finanční-
mi cenami odmění majitele hodnocených 
objektů.  Starosta obce oznámil rozhod-
nutí, že i obec  věcným darem – pou-
kázkou na nákup zahrádkářských potřeb  
v zahradnictví Obecních lesů s.r.o. 
- ocení některé  majitele vyhodnocených  
nemovitosti.

Komise se jednomyslně shodla takto:
Vyhodnocuje  tyto  nemovitosti:   
                                  
Krátká E.  - Za Školou 
Breckelovi   - Dr. Březiny                                         
Jílkovi  - Na Balóně                                                       
Pešákovi  - Nádražní ul.
Ocelovi  - Lázeňská                                                                                            
Maturovi  - K Zámečku                                                              
Březinovi  - K Zámečku                                              
Kulhajovi  - Za Školou                                                 
Ocetkovi  - Rudolfa Kordase                                    
Indrovi  - Na Vískách                                                   
Divišovi  - Za Školou                                                    
Mikulovi  - Za Školou                                                   
Skokanová Jarmila  - Za Školou                              
Mazákovi  - Hrabenovská                                                                                         
Krčmářovi  - Bohutínská                                                                                          
Hojgrovi  - Bohutínská                

Vzpomínka na první světovou válku 1914 – 1918
Každým rokem oslavujeme 28.říjen jako Den vzniku samostat-
ného československého státu. Tento státní svátek je pro naše 
současné generace samozřejmostí. Ale historie nám dokazuje, 
že veškeré boje o naši samostatnost si vyžádaly těžké oběti, 
zejména na lidských životech.
 Součástí oslav 28.října u nás v Bludově je projev starosty 
obce a položení věnců u Pomníku padlých v první i druhé svě-
tové válce. První světová válka trvala čtyři roky (1914 – 1918). 

Jí skončila třistaletá doba nesamostatnosti naší vlasti, našich 
národů. Vyžádala si nejtěžší oběti na životech zdravých mladých 
mužů i otců rodin.

Jen malé množství odvedených válečné útrapy přežilo. Dovoluji 
si, milý čtenáři, přiblížit Ti válečný osud mého otce, Václava 
Blažka, na kterého si jistě starší občané pamatují jako na svého 
učitele a ředitele obecné školy v Bludově.
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Václav Blažek pocházel z jižních Čech. Narodil se v roce 1888 
ve Vesci u Soběslavi, kde maturoval na učitelském ústavu 
v r. 1908. Jejich třídní profesor Vepřek, který pocházel z našeho 
nedalekého Postřelmova a dostal místo školního inspektora na 
zábřežském okrese, vyzval své studenty, aby jeli „na zkušenou“ 
s ním na severní Moravu. Všech šest mladých učitelů v našem 
kraji zůstalo. Můj tatínek trvale v Bludově od roku 1908. Zde 
bylo v tomuto roce zahájeno vyučování na měšťanské škole. 
Byla to nejsevernější česká měšťanská na okrese. Díky panu 
řediteli Léharovi je zachována veškerá válečná polní korespon-
dence z tatínkova zajetí. Kopie korespondence jsem získala od 
vnučky p. ředitele Léhala a jejího manžela: Ludmily a Zdeň-
ka Janotových z Prahy. Na základě těchto písemných dokladů 
a nesčetných vzpomínek autentických, které jsem od tatínka s mi-
mořádným zájmem sledovala a poslouchala, mohla jsem sestavit 
následující „anabázi“ tatínkova válečného utrpení.

Vojensky byl tatínek zařazen k pěšímu pluku č. 75 v Jindřichově 
Hradci. Tam byl povolán v roce 1914 k mobilizaci. Z rodné Vesce 
píše panu řediteli Léharovi dne 26.7. 1914: „odcházím na vojnu. 
Náš sbor je mobilizován. Kdybych se nemohl vrátit, budou rodiče 
potřebovat rady co do služného a snad nějaké náhrady po mé smr-
ti. Proto snažně prosím, abyste jim pomohl, obrátí-li se na Vás. 
Předem co nejsrdečněji děkuji“. Poslední pozdrav z Jindřichova 
Hradce je z 11.srpna 1914: „ nyní jsem u 3.marškompanie. Po-
táhneme co nejdříve pryč. Přípravy jsou vykonány. Poznal jsem, 
co je vojna.“

Vojáci byli vybaveni jen lehkým letním oblečením, protože se 
myslelo, že vojna nebude. Pěší pluk č. 75 odjel vlaky do Bosny.

Dne 25. srpna 1914 posílá srdečný pozdrav z Bosny, z Běliny: „ 
prodělali jsme několik důkladných maršů a slyšeli mnoho. V bi-
tevní čáře náš oddíl ještě nebyl.“ Ještě dne 12. září posílá z jižního 
bojiště pozdrav i celému učitelskému sboru. Je mu líto, že nemů-
že společně s ostatními začít nový školní rok, uvítat se s kolegy 
a kolegyněmi a spatřit zase své milé žáky. Ale čteme i oznámení, 
že mají křest ohněm za sebou. Dne 26. října 1914 píše: „Při všech 
těch marších, hlídkách, službách a postupech se dařilo naší kom-
panii dost dobře, takže raněných a mrtvých je jen malé procento. 
Já jsem doposud zdráv a na budoucnost raději nemyslím. Boje se 
Srby jsou úporné, ale naši stále postupují. Předevčírem se zdařil 
náš útok, při němž Srbové ve zmatku prchli. Bitva je hotové pek-
lo, hlavně v noci. Velkou úlohu hrají zákopy.“ Dne 11. října píše: 
„ Nyní se nám podařilo dostat se dál od bitevní čáry. Mohu se 
klidně vyspat na půdě, mohu si koupit něco k jídlu. Právě jsem 
dostal z domova teplé prádlo. Při ústupu našlo mnoho známých 
hrob. Když zemře na suchu, je pochován ihned, na vodě je to 
horší.“ Brzy na to začala nejkrutější doba – Kompanie padla do 
zajetí. Srbové nerespektovali naše vojáky jako Slovany, ale své 
nepřátele. Zacházeli s nimi velmi krutě.

Dne 10. května 1915 se ozývá jako válečný zajatce z Dobričeva, 
pošta Čuprije, Srbsko. Píše: „ Jsem na novém, již osmém místě. 
Celou zimu od Vánoc jsem pracoval s lopatou. Za celou dobu 
zajetí jsem nedostal ani haléř, ani čárku z domova.“

Z tatínkova vyprávění si vzpomínám, jak Srbové odvezli zajatce 
na bažinaté mokřinové ostrůvky asi 50 km jihovýchodně od Běle-
hradu. Tam zemřela spousta zajatců na malárii a tyfus. Tatínka za-
chránilo syrové vejce. Jak k němu přišel, nevím. Ale s kamarádem 
si udělali ohníček, aby se ohřáli. Tatínek si chtěl v popelu ohřát to 
vejce, když uviděl, jak se k němu žene „Srbín“ s holí v ruce, aby 

mu vejce ukradl. Tatínek si rychle strčil syrové vejce do úst, 
rozkousal a spolkl. Ale bití holí neušel. V noci měl žaludeční 
křeče z ostrých nerozkousaných skořápek, bolestí nemohl spát. 
V tom vidí, že u břehu zastavil vor a nabírá zajatce. V poslední 
chvíli skočili s kamarádem na vor a byli zachráněni. Tatínek 
nakažený tyfem se dostal do nemocnice. V srpnu 1915 píše: 
„Jsem dosud v nemocnici, již 4 neděle. Nemohu chodit, mám 
otevřenou ránu na noze.“

V srbském zajetí, které poznal jako nejhorší část svého živo-
ta, byl dlouho. Koncem roku 1915 následovalo dvouměsíční 
cestování ze Srbska přes Albánii do Itálie. Na lodi přistáli na 
ostrově Asinara. Odtud píše dne 4. února 1916: „ Asinara, Sar-
dina: Podepsaný je živ.“ potvrzuje to komandant zajateckého 
oddělení na ostrově Asinara, aby mu byl doma poukázán plat. 
Z Asinary ještě píše 1. května 1916.

Koncem května je skupina zajatců přepravena do přístavu 
Janov v severní Itálii. I na Janov tatínek vzpomínal, jaké tam 
měl štěstí. Zajatci pracovali v přístavu, kde překládali zboží 
pomocí jeřábů. Jeřábník hodil z rozmaru zajatci (tatínkovi) na-
kládací smyčku před hlavu. Ale tatínek si ji rychle stáhl z hlavy 
a tím si zachránil život, jinak by se houpal oběšený jeřábníkovi 
pro radost.

Ze severní Itálie vedla další cesta po moři do Francie. První 
zprávu dostává p. ředitel 28. května 1916 z města Report de 
Blay, kraj Gironde. Během celého roku 1916 a 1917 žije tatí-
nek s hrstkou svých českých spolubojovníků jako zajatec v lid-
ských podmínkách. Pracuje v zemědělství a poměrně dobře 
zvládá francouzštinu.

Dne 28.října 1918 je vyhlášeno samostatné Československo. 
Dne 7.12. 1918 přichází do Bludova pozdrav z Bordeaux 
a v lednu 1919 na novou adresu ČSR. Koncem května 1919 
přichází pozdrav z města Etampes blízko Paříže.

Dne 20.7. 1919 je ve městě Cognac pořízena fotografie hrstky 
bývalých zajatců jako francouzských legionářů.

Dne 20.7. 1919 je odeslaná poslední zpráva – psaná na psacím 
stroji – z francouzského města Gievres. Zajatci jsou ubytováni 
ve velkém americkém opuštěném vojenském táboře. Z tohoto 
města jsou vypravovány do naší vlasti vlaky se zbožím a naši 
legionáři s nimi odjíždějí přes Švýcarsko domů. Odtud posílá 
5. října 1919 tatínek svůj poslední „ válečný“ pozdrav ředitelství 
a učitelskému sboru.

Jako jeden z mála se vrací tatínek z války živ a zdráv do Jindři-
chova Hradce a potom do Bludova. Že všechny válečné útrapy 
přežil, za to děkuje svému zdravému selskému původu, houžev-
natému cvičení v Sokole od příchodu do Bludova, pevné vůli 
a jemu příslovečnému životnímu optimismu. Ovšem pořádná 
dávka štěstí sehrála také svou roli. Po válce učil rok na nově 
zakládané české škole v Šumperku. Vrátil se do Bludova, kde 
působil na škole jako učitel a později ředitel obecné školy. 
Jeho rukama prošly čtyři generace. Zemřel ve věku 83 let 
začátkem září 1971. Na věčnosti odpočívá v Nedvědici ve 
svých jižních Čechách. Odtud pocházela jeho maminka 
a tam začal chodit do školy.

Z vděčnosti napsala dcera
Zora Fričová, rozená Blažková, Bludov Srpen 2010
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ZTRACENÁ PLANETA

Stalo se již tradicí, že jednu ze zářijových sobot se v Zámeckém 
parku koná zábavné odpoledne pro děti, spojené s náborem do 
Junáka. Nejinak tomu bylo i v sobotu 11. září tohoto roku. Pojď-
me se teď společně vydat na malý exkurz takovouto akcí.
 Po deštivém začátku měsíce září, jsme měli strach, že tento 
mokrý trend bude pokračovat i nadále. Ovšem přízeň Nejvyšší-
ho patrona skautů a skautek se opět projevila a sluneční paprsky 
nás hřály do zad při nošení všeho toho vybavení do Zámeckého 
parku. Sraz jsme měli poměrně brzy ráno, abychom vše stihli 
připravit a postavit a aby akce mohla startovat s úderem dru-
hé hodiny. Nejdříve jsme museli absolvovat menší logistickou 
hříčku s nošením šestimetrových i delších tyčí na stavbu tee-pee 
(pozn. aut.: tee-pee je typický indiánský příbytek kuželovitého 
tvaru). Tu jsme nakonec bezpečně zvládli, tyče donesli a na 
místě určení i postavili. Poté, co trošku uschla tráva, jsme mohli 
rozložit plachtu, připravit ji a pokrýt jí postavenou kostru. Zá-
roveň jsme začali se skládáním skákací trampolíny, kterou jsme 
měli zapůjčenou od firmy Lira shop – Libor Březina. Nejprve 
jsme se dali špatným montážním směrem, ale za malou chvíli 
(po pochopení návodu) stála trampolína ve vší své kráse hned 
vedle tee-pee. Dvě největší atrakce již byly postaveny, tak 
jsme se vrhli na ty drobnější a méně náročné. Postupně se na 
louce objevil terč na luk, stanoviště s omalovánkami, zatlou-
kání hřebíků, krmení medvěda Bálua a hlavně deset stanovišť, 
pojmenovaných dle planet Sluneční soustavy. Téma celého ná-
boru celkem vystihuje název této akce – Ztracená planeta. Poté, 

co se mladí návštěvníci dozvěděli několik informací o bludov-
ském skautském středisku a jejich rodiče dostali různé materi-
ály, mohli tito malí kosmonauti vyrazit do vesmíru. Cestovali 
z planety na planetu a jejich cílem bylo najít Ztracenou planetu 
a hlavně poklad, který ukrývala. Aby mohli úspěšně „přeletět“ 
z jedné planety na druhou, museli splnit úkol či vyřešit problém, 
který se jim postavil do cesty. Takže si museli v rychlosti na-
vléci skafandr a urazit v něm krátkou vzdálenost, přeskákat po 
ostrůvcích v moři lávy na Marsu, opravit porouchanou raketu 
na Jupiteru, překonat kráter na Saturnu a mnohé další. Pokud 
úkol splnili, dostali do lodního deníku barevnou nálepku, která 
náležela ke každé planetě. A těch, kteří měli zaplněna všechna 
políčka, byla valná většina! Zpátky se malí kosmonauti vraceli 
s úsměvem na rtech a „pokladem“ v rukou.
 Podobný úspěch jako celé putování měla i trampolína, která 
byla obsazená prakticky po celou dobu, až do úplného konce 
vesmírného programu. Celkově putováním prošlo asi třicet tři 
dětí a spolu s nimi neurčitelný počet dospělých. Při odchodu 
se děti tvářily nadmíru spokojeně, za což jsme neskonale rádi. 
Mnozí rodiče projevili zájem své dítě poslat na první skautskou 
schůzku, tak ještě jednou připomínám termíny jejich konání.

Světlušky (dívky) – středa 16.00 – 18.00
Vlčata (chlapci) – pátek 15.00 – 17.00

Klubovny máme za zdravotním střediskem a veškeré zájemce na 
schůzkách rádi uvidíme! 
Další fotky z této i dalších našich akcí jsou k vidění na 
http://bludovit.rajce.net

Na brzkou viděnou se těší

Jan Juránek – Hanes
vůdce 2. oddílu Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Setkání
 V sobotu 11. září 2010 se v restauraci ZD uskutečnilo 
setkání sedmdesátníků. Bylo pozváno celkem 35 bývalých 
spolužáků a 19 sedmdesátníků, přistěhovaných do Bludova 
v průběhu let. K tanci a poslechu nám zahrála kapela NICMOC, 
která přispěla k naší dobré náladě. Nemalou zásluhu na průběhu
srazu měl i personál družstevní restaurace. Připravil nám chutné 
menu a po celou dobu nás s úsměvem obsluhovala, za což jim 
děkujeme. Škoda, že z 54 pozvaných přišlo jen 21 sedmdesát-
níků, protože setkání se povedlo, a ze srazu jsme odcházeli 
spokojeni.

Organizátoři setkání

Koho si volíme….
Vážení spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o nepříjemnou zkušenost, která 
mě potkala při jednání se zástupci obce, místními pány radními 
a potažmo s celým zastupitelstvem.
 Koncem června – začátkem července 2010 obec zveřejnila 
záměr pronájmu obecního bytu č.1.2. v bytovém domě č.p. 654 
„Olšanské bytovky“. Moje dcera, která se bohužel dostala do 
velice těžké životní situace, kdy řeší problém bydlení, jelikož 
se v nejbližších dnech stane svobodnou maminkou, o tento byt 
projevila zájem a ve stanoveném termínu podala žádost o přidě-
lení. Komerční pronájem pro ni nepřipadá v úvahu, jelikož nájem 
těchto pronajatých bytů je několikanásobně vyšší než nájem bytů 
obecních. Proto jsme tuto možnost s velikým nadšením přivítaly. 
Po uplynutí termínu přihlášek zasedala sociálně-bytová komise 
obce Bludov, která vyhodnotila moji dceru jako nejvhodnější 
adeptku o předmětný byt. Následně Rada obce přijala návrh 
bytové komise a svým usnesením jednohlasně schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy s mojí dcerou. Jakým překvapením pro nás 
bylo, když se v rozmezí pár následujících dnů Rada obce sešla 
ještě jednou, aby původní usnesení zrušila a novým usnesením 
byt přidělila stávajícím nájemcům z „Nové“. Důvod? Prodej 
této nemovitosti, která se mimochodem prodává už víc než rok. 
Všichni víme, že je nutno poslední nájemce vystěhovat, ale proč 
tedy celá tato komedie? Proč došlo ke zveřejnění? Proč rada 
nejdřív něco schválí, dá lidem naději a pak zase bezdůvodně 
něco zruší. Ano, bezdůvodně, už poprvé to měla řešit a schválit 
nájemce z „Nové“.  A na druhou stranu, k čemu jsou všechny ty 
komise, které musí zasedat, zabývat se problémy občanů a pak je 
stejně na vyšší moci, zda jejich návrh schválí či nikoli. Jaké vlast-
ně mají pravomoci?  K čemu jsou všechny ty směrnice, kterými 
se zástupce obce mají řídit a neřídí, dalo by se říct, že postupují 
protiprávně, jelikož nedodržují jejich ustanovení?!? Ano, v odů-
vodněných případech mohou radní rozhodnout jinak. Co je to 
ale odůvodněný případ? To, co je již několik měsíců všeobecně 
známé? Vystěhovat nájemce z „Nové“, aby se lépe prodávala? 

A v této souvislosti nikoho nezajímá, že oni nájemci disponují 
nájemním bytem, ze kterého ještě ani nedostali výpověď, čímž 
porušili ustanovení této směrnice??? Dělají si z nás srandu ti 
všemocní pánové radní? MY, obyčejní občané, musíme dodr-
žovat ty jejich vyhlášky, platit obci poplatky, pro NÁS jsou to 
závazné dokumenty a pro NĚ ne??? 
 Jelikož jsem požadovala adekvátní vysvětlení, jehož jsem 
se od starosty nedočkala, celou tuto kauzu jsem s žádostí 
o prošetření uvedeného postupu postoupila místnímu Zastu-
pitelstvu obce Bludov, zasedajícího dne 6.9.2010 naposledy 
v tomto volebním období. Bohužel jediným zastupitelem, 
který se touto kauzou hodlal zabývat, byl pan Ing. Karel 
Soural, kterému touto cestou velice děkuji za vyčerpávající 
opozici, nicméně byl z přítomných zastupitelů jediný. Nikdo 
z ostatních jeho kolegů se nepřipojil do diskuse, pak jen zved-
nutím ruky schválili jakési doporučení radních, kterým se mož-
ná budou zabývat jejich nástupci, a tím je celá kauza uzavřena: 
„Zameteno, po nás potopa…“ Tak to tady chodí na všech těch 
schůzích a jednáních, kde mají nestranně rozhodovat? Co v tom 
je víc? Komu a kdy se „Nová“ prodá? 
 Jak jsme se nejen na zastupitelstvu dozvěděla, požaduje-
te-li po obci vyřešit nějaký svůj problém, dám Vám návod: 
Stačí „vlítnout“ na obec, udělat tam „vítr“, a všechno se řeší 
ve prospěch stěžovatele. Jaké z toho plyne ponaučení? Poklid-
nou cestou za dodržení všech pravidel nejen slušného chování 
na našem obecním úřadu nic nezmůžete, chovejte se vulgárně 
a docílíte svých požadavků. 
 V této souvislosti mě napadá poslední otázka? Víme, koho 
volíme? Jsou to vždy zástupci NÁS, občanů? Měli bychom 
hodně přemýšlet nad volebními lístky místních kandidátů, 
protože tato arogance a pokřivený náhled na demokracii se 
může v budoucnu dotknout každého z nás.….

Děkuji 
Kateřina Schwarzerová

Máte pár kilo navíc? Bolí vás občas záda?
Chcete si vylepšit svou kondici a posílit 

problémové partie postavy?

 Pak právě Vám nabízím

KONDIČNÍ CVIČENÍ
Začít můžete kdykoliv v průběhu roku!!! 

Nebojte se, nestyďte se 
a přijďte mezi nás.

       PONDĚLÍ  18:00  - 19:00
       ČTVRTEK 18:00  - 19:00

VE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ BLUDOV 
Cena jednoho cvičení : 10 Kč 

S sebou: 
PITÍ, RUČNÍK, PODLOŽKU 

A DOBROU NÁLADU

Cvičí a na všechny se těší  Lida Maturová 
-  cvičitelka aerobiku II.tř.ACI.

Podrobnější informace na tel.: 723528682, 
nebo e-mail.: maturovali@seznam.cz
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Příměstský tábor  -  srpen 2010
Poprvé v historii školy  jsme v letošním školním roce uspořá-
dali příměstský tábor a určitě ne naposled. Děti v posledním 
prázdninovém týdnu navštěvovaly školu čar a kouzel v Brada-
vicích. Hráli jsme různé hry, sportovali venku i v tělocvičně, 
chodili do přírody.  Každý den děti odcházely domů spoko-
jené a plné zážitků. Vyjeli jsme také na výlet do Dinoparku 
a Zooparku ve Vyškově. Program byl bohatý, a tak se děti 
nenudily. Soutěžily o pohár čtyř kouzelníků, který vybojovala 
Zuzka Matějová z 5.třídy. Ostatní děti byly odměněny různými 
cenami a  sladkým pohárem.  Na závěr je čekalo velké překva-
pení,  navštívil nás nejvyšší  mág  a kouzelník sám Brumbál.                                                        
Za spolupráci děkuji panu učiteli Vojtěchu Kočímu a Ilonce 
Chalupové z 9.třídy.

                                                           Soňa Nikolovová
vychovatelka ŠD
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Putování za zdravím
V úterý 7.9. absolvovali žáci třetího ročníku akci „Putování 
za zdravím“ na Komíně v Šumperku, která byla zaměřená 
na zdravý životní styl. Děti ve skupinách plnily úkoly na 
sedmi stanovištích. Zjistily, kolik energie vydají při různých 
aktivitách a sportech, kolik energie naopak přijmou v různých 
nápojích (přepočítáno na kostky cukru), co dělá s tělem ciga-
reta a alkohol. Zopakovaly si zásady první pomoci a zásady 
zdravé výživy. Nakonec si všichni odnesli domů vlastnoručně 
ozdobenou tašku.
Těšíme se na další vydařenou akci.

Mgr. Michaela Minářová

Bludovan 8/2010

Bludovan 31

První den ve škole
V novém školním roce usedlo do školních lavic 28 prvňáčků. 
Naši deváťáci každého uvítali krásnou kytičkou, kterou věno-
vala dětem Zámecká oranžerie. Většina nových žáčků statečně 
vyrazila vstříc novým povinnostem. Někteří však byli zaskočeni 
počtem návštěvníků ve třídě a došlo i na slzičky. Děti přišla při-
vítat paní ředitelka, pan starosta Ing. Pavel Ston a za SPOZ paní 
Blažena Fingerová a paní Jana Baslarová. Od SPOZu dostaly 
děti na památku krásné keramické prasátko. Děkujeme všem 
za milé dárky. 

Všem dětem i rodičům přeji úspěšný a radostný nový školní 
rok a šťastné vykročení do nové životní etapy, kterou nazýváme 

povinná školní docházka.       
   Jarmila Březinová, tř. učitelka

Nabídka kurzů pro dospělé
 V letošním školním roce plánujeme zorganizovat několik 
kurzů pro dospělé. Kurzy budou zahájeny v prvním týdnu 
v listopadu. 
 Přihlášky do kurzů, prosím, zasílejte na e-mailovou adre-
su  školy zsbludov@zsbludov.cz, nebo se můžete přihlašovat 
telefonicky na tel. číslo 583 238 243. Uveďte prosím  Vaše 
jméno, název kurzu a jméno vyučujícího, návrh pro Vás 
vyhovujícího termínu a Vaše tel. číslo.  Předběžné přihlášky 
přijímáme do 22. října. 
Kurzy budou otevřeny pouze při dostatečném zájmu. 

Keramika - Vladimíra Horáčková – 8 lekcí 
– středa od 16:00 – 17:30 – konečná cena celkem 640 Kč  

Anglický jazyk 1. - Michaela Vařeková -  11 lekcí za pololetí  
(1 lekce = 2 vyučovací hodiny) – cena bez učebnic – 880 Kč.

Anglický jazyk 2. - Ivana Brázdová – 11 lekcí za pololetí 
(1 lekce = 2 vyučovací hodiny) – cena bez učebnic – 880 Kč
U jazykových kurzů budou zájemci rozděleni podle aktuální 
úrovně znalostí. Termín jazykových kurzů bude stanoven na 
základě domluvy s vyučující. 

Sběr papíru
V týdnu od 4.října do 8. října proběhne v naší škole opět sběr 
papíru. Kontejner bude otevřený v době před vyučováním 
od 7:00 do 7:30 (út – pá) po vyučování od 13:30 do 16:00 
(po-čt)
 Výtěžek z loňského sběru papíru byl použit na vzdělá-
vání adoptované dívky Shameery v Indii,  část byla zaslána 
na konto Stonožky. Třídy, které nasbíraly nejvíce papíru, 
byly odměněny sladkostmi a výletem. Na tento školní rok 
byly  také zakoupeny základní potřeby do výtvarné výchovy 
pro všechny žáky školy. Tyto potřeby si v předešlých letech 
hradili žáci sami. 
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www.biomac.cz

KVALITNÍ BRIKETY
PELETY, PALIVOVÉ DØEVO

A DØEVÌNÉ UHLÍ
OPROTI PLYNU UŠETØÍTE AŽ 50%

TOPNÁ SEZÓNA ZA 15 - 16.000,- Kè

Prodejna: Zemìdìlská 3 ( areál Zemìdìlské školy ), Šumperk
Infolinka: 800 888 019

Provozní doba: PO - PÁ 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
                                   SO 8:00 - 12:00

www.biomac.czwww.biomac.cz

• Oproti plynu ušetøíte minimálnì 50 % na topné
sezonì

• Døevìné brikety hoøí a potom žhnou 4 – 5 hodin.

• Extralong - noèní brikety hoøí a žhnou 8 – 10 hodin.

• Brikety a pelety jsou pod pravidelnou kontrolou
Holzforschung Institutu ve Vídni. Na základì tìchto
kontrol a mìøení, vlastníme jako jediní
v ÈR certifkáty O-Norm na brikety i pelety.

• Naše ekopaliva jsou vyrábìny z èistých pilin
a hoblin, popel lze použít jako hnojivo na zahrádce.

• Døevìné brikety a pelety mají vyšší výhøevnost, než
hnìdé uhlí

•  1000 kg døevìných briket = 1500 kg hnìdého uhlí.

PROÈ
TOPIT DØEVÌNÝMI BRIKETAMI
NEBO PELETAMI ?

BIOMAC
VÝBÌR Z NABÍDKY EKOPALIV

PELETY BRIKETY DØEVÌNÉ UHLÍ

Veškeré další a bližší informace o našich palivech najdete na

 4 BEDNY PALIVOVÉHO DØEVA= 1 PALETA EKOBRIKET


