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Bludovan

Místní knihovna Bludov ve spolupráci se 
Základní školou Karla staršího ze Žerotí-
na a Obcí Bludov se letos podruhé zapo-
jila do mezinárodního projektu nazvaného 
Noc s Andersenem.
 V Bludově se celé akce zúčastnilo 
celkem 13 dětí a 4 dospělí. Pro děti byl 
opět připraven bohatý program.
 Poté, co se děti sešly v knihovně 
a „zabydlely“ se, začal večerní program. 
Nejdříve jsme všichni společně vyrazili 
na bludovský zámek. Aby dětem cesta 
lépe uběhla, musely pečlivě sledovat na-
kreslené šipky a hledat obálky s úkoly. 
Samozřejmě děti vše zvládly na jedničku.

 Po návštěvě zámku jsme se vrátili 
zpět do knihovny, kde - po vydatné ve-
čeři- čekaly děti různé aktivity – výtvarná 
dílna, soutěž Rumcajsova stezka, pohád-
ková diskotéka.
 A jelikož hodina pokročila, chystali
jsme se pomalu do hajan. Ale pro zpes-
tření jsme připravili ještě jednu hru 
s názvem „provázkovaná“. Děti ve tmě 
se zavázanýma očima se musely pouze 
za pomoci provázku, kterého se držely 
a sledovaly ho dotekem, dostat až do 
svého „pelíšku“. Samozřejmě i tohle 
všichni zvládli na jedničku. A pak už jen 
vyčistit zuby, skočit do pyžama, uložit se 
a následovala chvíle nejočekávanější 
– čtení pohádky před spaním. Četly se 
příběhy o loupežníku Rumcajsovi.
 Ráno v půl sedmé probudil všechny 
spáče zvuk kytary. Po rozcvičce a ranní 
hygieně jsme vydatně posnídali a poté 
byly děti odměněny drobnými dárky. Před 
ukončením celé akce jsme ještě s dětmi 
k pohádkovníku zakopali jejich tajná 
přání. Hromadným „ahoj“ byla celá akce 
ukončena a děti odešly domů. 
 Děti byly opravdu úžasné a strašně 
šikovné. Závěrem mi dovolte, jménem 
všech zúčastněných, poděkovat zejména 
rodině Mornstein – Zierotin za to, že 
umožnila dětem navštívit krásné prostory 
bludovského zámku, dále pak paní Karle 
Mornstein – Zierotin a jejímu synovi za 
krásný program a v neposlední řadě také 
kolektivu školní kuchyně za výbornou 
snídani.

Za všechny zúčastněné
 Gabriela Flašarová, OÚ Bludov

Noc s Andersenem v místní knihovně Bludov

Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2011 
byla splatnost místního poplatku 
za komunální odpad a místního 
poplatku ze psů. Žádáme tímto 
všechny občany, kteří doposud 

nezaplatili, aby tak učinili 
v co nejkratším termínu.

Obecní úřad Bludov

Na zámku nás všechny čekalo nejedno 
překvapení.  Nejprve nás v zámecké šatla-
vě přivítal duch Hugo, poté v koncertním 
sále zpestřily atmosféru dvě bílé paní.
 Paní Karla Mornstein – Zierotin nás 
na zámku hezky uvítala a představila nám 
také svého syna Oneška.
 Protože Noc s Andersenem je hlav-
ně o knížkách, připravila i ona pro děti 
nádhernou ukázku nejoblíbenějších knih 
jejího syna – a že bylo opravdu co pro-
hlížet – knihy o vojevůdcích, rytířích, 
strašidlech, ale třeba i o Egyptě.
 Největšími skvosty však byly dvě vel-
mi vzácné historické knihy rodu Žerotínů. 
Ty jsme si za asistence paní Mornstein 
– Zierotin společně také prohlédli.

ˇ

Pátek 6.5.2011 v 18:00 hod. 
KLADENÍ VĚNCŮ 
(Pomník  padlých)

Program oslav 8. května
66. výročí  

vítězství nad fašismem

Neděle 8.5.2011 v 16 hod. 
- MÁJOVÉ ODPOLEDNE

- IVETA SIMONOVÁ – RECITÁL
 - TANČÍME S MORAVSKÝMI 

MUZIKANTY
Zveme srdečně všechny občany

Obec Bludov a Kulturní dům Bludov
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nejmladší ochránce brigádníci na louce

odpočinek s klobáskou oprava cesty nad nádražím

Kulturní dům Bludov se vedle programů pro zábavu věnuje 
i vzdělávací a osvětové činnosti. Jednou z těchto aktivit je 
už po několik let hojně využívaná nabídka kurzů ovládání 
počítače a digitálního fotoaparátu pro začátečníky i pokročilé. 
Díky dobré spolupráci se Základní školou Bludov můžeme 
k těmto kurzům využívat školní počítačovou učebnu. Byl také 
získán výborný lektor Ing. Josef Baslar, který tyto kurzy vede 
a je zárukou prvotřídní kvality. Pro mimořádný zájem budeme 
v těchto kurzech pokračovat i v následujícím období. 

-jdi-

Kurz ovládání počítače Foto: J.Baslar
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

3. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 14. března 2011 se v 18:00-21:00 uskutečnilo v Kul-
turním domě 3. zasedání zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo všech 15 zastupitelů. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, 
který vyhotovením zápisu pověřil tajemníka obce Zdeňka Ko-
línka. Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Milana 
Klimeše a Martinu Pešákovou.
Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady od 6.12.2010 do 14.3.2011 přednesl mís-
tostarosta M. Klimeš. V tomto období se rada sešla sedmkrát. 
Kromě běžné agendy se rada zabývala novým nájmem vinárny 
Domino (Pavel Hegedüs), využitím bytového domu Na Nové, 
ošetřením stromů v Gryngleti, schválením zadávacích podmínek 
pro výběrové řízení na výstavbu chodníku na ulici Lázeňská 
(úsek od lázní po železniční zastávku), pronájmem obecního 
bytu Nikol Schwarzerové, problematikou sochy sv. Jana Nepo-
muckého atd. Zastupitelstvo nevzneslo dotazy ani připomínky, 
zprávu 14 hlasy (1 proti) schválilo.
Závěrečný účet obce za rok 2010 
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet obce 
za rok 2010, včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Toto přezkoumání 
bylo provedeno 10.-11.2.2011 pracovníky krajského úřadu. 
Zpráva konstatuje, že v hospodaření nebyly zjištěny žádné 
chyby a nedostatky. Zastupitelstvo závěrečný účet obce za 
rok 2010 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 14 hlasy 
(1 proti) schválilo. 
Rozpočet obce na rok 2011
Podrobný komentář k návrhu rozpočtu přednesl starosta, 
který okomentoval nejdůležitější položky příjmů a výdajů 
a podrobně informoval o plánovaných akcích v roce 2011. 
V rámci diskuse se Stanislav Balík zeptal, co je důvodem zkrá-
cení příspěvku základní škole o 150.000 Kč. Starosta odpověděl, 
že rada navštívila prostory ZŠ a shodla se na tom, že vidí rezer-
vu především v úspoře nákladů na topení. S. Balík navrhl dotace 
nesnižovat a ponechat ve výši z předchozích let s ohledem na to, 
že ceny energií vzrostly, a dále navrhl připravit taková opatření 
(zateplení, výměna oken), aby úspory byly řešeny v příštích le-
tech. Starosta zdůraznil, že cena nakupovaného plynu pro výro-
bu tepla v ZŠ by neměla díky výběrovému řízení na dodavatele 
plynu v letošním roce růst. S. Balík navrhl úpravy schvalované-
ho rozpočtu - navýšit dotaci ZŠ o 150.000 Kč a položku dotací 
na zachování kulturních památek navýšit o 24.000 Kč na 56.000 
Kč. Adekvátně tomu navrhl krácení jiných výdajů.
 Starosta se vyjádřil k požadavkům na navýšení finančních 
příspěvků z podpůrných programů obce na sport a kulturu (TJ 
Sokol Bludov, Bludověnka) a doporučil vrátit se ke zvýšeným 
požadavkům podle vývoje příjmů v průběhu roku na dalších 
zasedáních zastupitelstva obce.
 Josef Ťulpík navrhl méně splátkových kalendářů, méně 
pohledávek, prodej majetku za tržní ceny, navrhl navýšit investi-
ce do základní školy o 150.000 Kč. Posléze J. Ťulpík a S. Balík 
své návrhy stáhli a podali jeden společný, který navyšoval dotaci 
ZŠ a dotace na zachování kulturních památek.
 Jana Holinková navrhla navýšit dotace na tělovýchovnou 
činnost o 100.000 Kč. M. Pešáková vznesla dotaz, jaká částka
je vyčleněna v rozpočtu pro chodník k Habermannově vile 
a poukázala na využitelnost uvažovaného chodníku. Starosta 
odpověděl, že v tuto chvíli jde teprve o rozpracování případného 

záměru do projektové dokumentace. Záměr obhajoval M. Kli-
meš. S. Balík doporučil, aby se věci jako chodník či cyklostezka 
k Habermannově vile řešily až po dořešení komunikací uvnitř 
obce. Následně zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých pozmě-
ňovacích návrzích. Návrh J. Ťulpíka navýšit dotaci ZŠ o 150.000 
Kč a snížit odměny zastupitelům o 150.000 Kč nebyl přijat 
(5 pro, 10 proti); návrh S. Balíka navýšit výdaje na zachování 
kulturních památek o 24.000 Kč a snížit výdaje na odlučovač 
tuku ve Vlčím dole o tutéž částku byl přijat (12 pro, 3 se zdrže-
li); návrh J. Holinkové navýšit výdaje na tělovýchovnou činnost 
o 100.000 Kč a zvýšit příjem daně z nemovitostí o 100.000 
Kč nebyl přijat (4 pro, 9 proti, 2 se zdrželi). Po proběhlém 
hlasování o doplňujících návrzích přednesl Jaroslav Čech další 
návrh - navýšit výdaje na tělovýchovnou činnost o 150.000 Kč 
a snížit výdaje na odměny zastupitelům o 150.000 Kč. Ani tento 
návrh nebyl schválen, byť těsně (7 pro, 3 proti, 5 se zdrželo).
Následně zastupitelstvo rozpočet 14 hlasy (1 se zdržel) 
schválilo.
Schválení finančních příspěvků z Podpůrných programů 
obce na rok 2011
Rada předložila návrh na rozdělení finančních prostředků 
u žádostí k Podpůrným programům obce na rok 2011 se stano-
visky komisí a rady. Celkem bylo přijato 21 žádostí - 1 řešila 
komise sociální a bytová, 9 komise kulturní, mládeže a sportu, 
6 komise životního prostředí  a 5 komise stavební. Mezi 
projekty na tělovýchovnou činnost – podpora rozvoje sportu 
navrhují komise rozdělit 210.000 Kč, na využití volného času 
dětí a mládeže 66.000 Kč, na ostatní kulturní a zájmovou čin-
nost 110.800 Kč, na projekty péče o vzhled obce a veřejnou 
zeleň 36.600 Kč, na stavební činnost v ochranném pásmu kul-
turních památek 32.000 Kč, na činnost mladých hasičů 50.000 
Kč a na sociální výpomoc 5.000 Kč. Celkem tedy 510.400 Kč.
 V diskusi se radní Martina Znojová zeptala, proč nebylo 
vyhověno všem žadatelům o příspěvek na projekty na výsadbu 
zeleně. M. Klimeš odpověděl, že stanovisko rady obce ctilo 
stanovisko komise životního prostředí. Přítomný člen komise 
František Plhák odpověděl, že si vybavuje v konkrétním přípa-
dě J. Holinky nedoporučení příspěvku z důvodu nesrovnalostí 
v papírech k povolení stavby. S. Balík doplnil, že dle jeho ná-
zoru je zcela v pořádku, že žadatelé, kteří mají nesrovnalosti 
v jiných oblastech ve vztahu k obci, nedostanou obecní příspěvek.
 M. Pešáková se zeptala, jak se rozdělují částky. S. Balík 
okomentoval stanovisko komise kulturní, mládeže a sportu 
k přidělení příspěvků z podpůrných programů a shrnul, že dopo-
ručení komise k výši příspěvků je v duchu zkušeností předcho-
zích let a znalosti jednotlivých spolků. Karel Janíček doporučil 
radě obce zamyslet se pro první pololetí roku 2011 s ohledem 
i na rok 2012 o možnostech navýšení relativně malého příspěv-
ku z podpůrných programů na podporu architektonického vzhle-
du obce o 60.000 Kč a podpory výsadby zeleně.
 S. Balík navrhl, aby o navýšenou částku 24.000 Kč, kte-
rou před chvílí zastupitelstvo schválilo v rozpočtu na podporu 
architektonického vzhledu obce, byl navýšen příspěvek Karlu 
Musilovi na rekonstrukci štítu domu č.p. 513 (výměna Musilo-
va, dříve Březinova statku). Upozornil, že tak nečiní proto, že je 
s žadatelem v příbuzenském vztahu, ale proto, aby se obec cho-
vala předvídatelně a na obdobné žádosti dávala obdobné peníze. 
V loňském roce dostal žadatel v téže oblasti na rekonstrukci 
podobného dřevěného štítu cca 30.000 Kč, zatímco nyní komise 
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K. Musilovi navrhovala pouze 6.000 Kč - proto navrhuje dorovnání.
 M. Pešáková navrhla navýšenou částku 24.000 Kč schvále-
nou v rozpočtu rozdělit stejným dílem panu Karlu Musilovi na 
rekonstrukci štítu domu č.p. 513 a JUDr. Josefu Sedláčkovi ml. 
na obnovu historického štítu na domě č.p. 116. V další diskusi 
se ukázalo, že ne všichni zastupitelé vědí, kde se nacházejí před-
mětné nemovitosti (že jsou obě na horním konci a že se nejedná 
o dům u zámku, jak si někteří mysleli) a jaký mají charakter. 
S. Balík doplnil, že hlavní rozdíl mezi rekonstrukcemi štítů na 
domech č.p. 513 (Musil) a č.p. 116 (Sedláček) je v tom, že v Mu-
silově případě se jedná o kulturně chráněnou nemovitou památku 
(která je památkou proti vůli majitelů) a o rekonstrukci dřevěné-
ho štítu, zatímco v druhém případě se o památku nejedná a jde 
o zbudování (nikoli obnovu) úplně nového zděného štítu. Karel 
Musil z pléna potvrdil slova S. Balíka a doplnil důvody žádosti.
Zastupitelstvo pozměňovací návrh M. Pešákové částku rozdělit 
neschválilo (1 pro, 9 proti, 5 se zdrželo). Naopak schválilo návrh 
S. Balíka (11 pro, 4 se zdrželi). Následně všemi hlasy schválilo 
celkové rozdělení podpůrných programů obce.
Převod vodovodních řadů do majetku společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk
Rada na svém zasedání 21.6.2010 schválila smlouvu o pro-
vozování vodovodů a úpravě vzájemných vztahů a firmami 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. a Vodo-
hospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ). Tato smlouva je uza-
vřena na dobu neurčitou do doby převodu provozovaných řadů 
do vlastnictví VHZ. Tento převod se provádí na valné hromadě 
společnosti. Převod musí schválit zastupitelstvo. Zastupitelstvo 
12 hlasy (3 se zdrželi) schválilo převod vodovodních řadů (ulice 
Školní a Špalkova – řad „C“, ulice Školní, Lázeňská – PE 90, 
ulice Polní – řad „C-6-1“, ulice K Zámečku – řad „A-2-1-1“, uli-
ce Za Školou – řad „B-2-1“, Olšanské bytovky – PVC 90, loka-
lita Nová dědina – PVC 90, lokalita ke koupališti – řad „A-11“) 
z majetku obce do majetku VHZ s tím, že za vložené vodovodní 
řady obdrží obec příslušný počet akcií.
Opakovaná žádost firmy Jalaho s.r.o.
Společnosti Jalaho, s.r.o. byl usnesením minulého zasedání 
zastupitelstva schválen prodej části pozemku 1033 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 463 m2 (pozemek pod hospodou Na 
Nové) za cenu 400 Kč/m2 (celkem 185.200 Kč). Na základě sdě-
lení o rozhodnutí zastupitelstva obce si společnost podala žádost 
o snížení kupní ceny - navrhuje cenu 300 Kč/m2 a o rozložení 
kupní ceny do měsíčních splátek. Dále tato společnost žádá 
o nové projednání prodeje pozemku i mimo budovu. V jedné 
části je budova podsklepena a sklepní prostory zasahují mimo 
zdi objektu (u této části pozemku se jedná o celkovou výměru 74 
m2). Při dešti nebo tání sněhu se voda dostává do tohoto sklep-
ního prostoru (je zde kotelna a skladové prostory společnosti) 
a způsobuje zde problémy. V případě prodeje by si společnost 
zajistila tento prostor proti zatékání vody. Jinak bude po obci po-
žadovat, aby prostor nad sklepem zajistila proti zatékání vody.
 Zastupitelstvo ale 14 hlasy (1 se zdržel) o jakémkoli sní-
žení ceny odmítlo uvažovat. M. Klimeš informoval, že rada 
doporučila část obecního pozemku nad sklepením v bezpro-
střední blízkosti nemovitosti o výměře 74 m2 a max. šířce 
4 m prodat, proto navrhuje prodat část obecního pozemku nad 
sklepením, které majitel nemovitosti užívá, zbytek pozemku 
neprodávat. Oproti tomu J. Ťulpík navrhl neprodávat do doby 
vyjasnění osudu celého objektu. Po dvou hlasováních o téměř 
stejných návrzích ale zastupitelstvo prodej části nádvoří nad 
sklepením neodsouhlasilo. Nakonec se hlasovalo o možnosti 
rozložit částku za již schválený prodej pozemku pod budovou 
do měsíčních splátek. J. Ťulpík navrhl, aby v případě rozložení 
ceny do měsíčních splátek, byla celková cena navýšena o 10 % 
na 440.000 Kč. Tento návrh byl 8 hlasy (1 proti, 6 se zdrželo) 
schválen.

Prodej pozemků 1723/2 – ostatní plocha, 1723/5 – ostatní 
plocha, 1726/3 – orná půda a 1719/2 – zahrada
Tento bod byl předjednáván již na minulé schůzi - jde o drobné 
části pozemků v Nové dědině u domů manželů Novotných čp. 
781. Těm nyní zastupitelstvo 14 hlasy (1 se zdržel) prodalo po-
zemky 1723/2 – ostatní plocha o výměře 63 m2, 1723/5 – ostat-
ní plocha o výměře 12 m2 a 1726/3 – orná půda o výměře 162 
m2, vše za 50 Kč/m2. Sousední pozemek 1719/2 - zahrada o 
výměře 15 m2 prodalo zastupitelstvo týmž poměrem hlasů a za 
tutéž cenu Františku Kronichovi a Lubomíru Krejčímu, čp. 1, 
kteří mají pozemek zaplocený a užívají ho.
Neoprávněné zápisy lesních pozemků na LV 10001 
Obec Bludov
Obec obdržela dopis Lesů ČR ve věci dořešení neoprávněných 
zápisů lesních pozemků. Jedná se o přepis lesních pozemků 
2475/10, 2469/20, 2208/4 a 2208/5 z majetku obce Bludov 
do vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy 
ČR. Tyto pozemky jsou dle mínění Lesů ČR neoprávněně za-
psány na listu vlastnictví 10001 Obec Bludov. Obec již v roce 
2010 soudní cestou přišla o dva lesní pozemky 2475/11 a 2473 
a zaplatila soudní výlohy ve výši 3000 Kč, proto LČR nabízejí 
o mimosoudní dohodu. V odůvodnění rozsudku soud konstato-
val, že pro přechod lesních pozemků do vlastnictví obce nebyly 
splněny zákonné podmínky, neboť obec s lesními pozemky 
k datu účinnosti uvedeného zákona fakticky nehospodařila 
a rovněž ji nesvědčilo právo hospodaření k předmětným pozem-
kům, neboť toto právo přešlo ze zákona č. 61/1977 Sb. na státní 
organizace lesního hospodářství.
 Martina Pešáková vznesla dotaz, jestli se obec proti 
rozhodnutí soudu odvolala a zda byla právně zastoupena. 
Starosta Pavel Ston odpověděl, že se na doporučení svého práv-
ního zástupce JUDr. Martináka neodvolávala. Těchto případů 
je v ČR víc a dosud ani jednou obec nezvítězila. Zastupitelstvo 
poté 10 hlasy (5 se zdrželo) souhlasilo s převodem lesních 
pozemků na Lesy ČR.
 Před pokračováním dalšího jednání vystoupil pan Lah 
z pléna a veřejně poděkoval starostovi, bývalým i současným 
zastupitelům za vybudování nové třídy v mateřské školce.
Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemky 2978/9, 
11, 12, 13
V přípravě výstavby chodníku na ulici Lázeňské se objevil pro-
blém exekuce na pozemek, který měl být vykoupen pro stavbu 
uvažovaného chodníku. Starosta uvedl, že podmínkou pro zís-
kání dotace je být vlastníkem nebo budoucím vlastníkem (na 
základě smlouvy o smlouvě budoucí o koupi) pozemků, na kte-
rých je uvažována výstavba a pro kterou je žádáno o dotaci ze 
státního fondu. Proto je potřeba k zamýšlené výstavbě chodníku 
na ulici Lázeňská, 3. etapa, úsek od lázní po ČD, odkoupení
pozemků 2978/9, 2978/11, 2978/12, 2978/13. Jedná se o příkopy
mezi ploty a komunikací. Nutnost odkoupení pozemků byla 
s majiteli těchto nemovitostí předem projednána, všichni sou-
hlasí. Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s uzavřením smluv 
o budoucí kupní smlouvě.
Pravidla pro stanovení čestných hrobů na veřejném 
pohřebišti v Bludově
Tato problematika se projednávala již v červnu 2010, ale byla 
odložena až pro nově zvolené zastupitelstvo. Rada předložila 
upravený návrh pravidel pro stanovení čestných hrobů na blu-
dovském hřbitově a návrh hrobů, které mohou být zastupitel-
stvem obce prohlášeny za hroby čestné. 
 Zastupitelstvo, s cílem ocenit zásluhy bývalých občanů naší 
obce a regionu, jejichž činnost byla mimořádně společensky 
prospěšná a všeobecně uznávaná, může svým rozhodnutím 
prohlásit vybraná hrobová místa jejich posledního odpočinku 
jako „Čestné hroby“. Návrh na označení „Čestný hrob“ mo-
hou podávat členové zastupitelstva, občané je mohou podávat 
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jejich prostřednictvím. K udělení označení „Čestný hrob“ je 
třeba souhlasného přijetí ze strany nájemce hrobového místa. 
Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený 
za čestný, přísluší sleva z nájmu ve výši 100 % u jednohrobu 
a urnového místa, 50 % u dvojhrobu, popř. trojhrobu. V přípa-
dě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází 
hrob prohlášený za čestný, neprojeví zájem nájemci hrobu nebo 
v případě, že hrob vykazuje znaky opuštěnosti, je obec povinna 
učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti 
a důstojnosti hrobu. Soupis dosud prohlášených „Čestných 
hrobů“ se jmény vybraných osob a s krátkým komentářem o po-
chovaném občanovi, čím se zasloužil, bude uveden na vývěsní 
tabuli umístěné na pohřebišti.
 V diskusi navrhl S. Balík doplnit pravidla o ustanovení, že 
sleva z nájmu zaniká ve chvíli, kdy nájemce odstraní z hrobové-
ho místa jméno zemřelého, kvůli němuž bylo označení čestného 
hrobu uděleno. K. Janíček zavrhl celou myšlenku rozlišování 
hrobů na čestné a nečestné a vznesl dotaz, jestli bylo s nájemci 
předmětných hrobů jednáno a zda souhlasí s označením čest-
ného hrobu. S. Balík odpověděl, že je potřeba nejdřív schválit 
pravidla a potom v duchu pravidel oslovit nájemce předmětných 
hrobů. Pokud s tím nebudou souhlasit, nic se neděje a označení 
nebude přiděleno. Nelze to ale obrátit a nejprve oslovit nájemce, 
teprve poté rozhodnout v zastupitelstvu (může se stát, že zastu-
pitelstvo nebude souhlasit). Dále reagoval na nevhodnost ozna-
čení „čestný hrob“, což posléze M. Pešáková navrhla v pravi-
dlech zaměnit,  a sice namísto čestný hrob užívat označení „hrob 
významného občana“. Zastupitelstvo poté 12 hlasy (1 proti, 
2 se zdrželi) schválilo návrh S. Balíka, stejně tak 14 hlasy (1 se 
zdržel) schválilo návrh M. Pešákové. Následně 12 hlasy (1 pro-
ti, 2 se zdrželi) schválilo celková pravidla pro stanovení hrobů 
významných občanů na veřejném pohřebišti Bludov. Nakonec 
13 hlasy (2 se zdrželi) schválilo písemný návrh hrobů význam-
ných osobností a prohlašuje tyto hroby za hroby významných 
občanů. K této problematice viz blíže samostatný článek v tomto 
čísle Bludovanu.
Výzva Římskokatolické farnosti Bludov 
k vrácení sochy sv. Rocha
Římskokatolická farnost Bludov zaslala obci dopis, ve kterém 
vyzývá obec k navrácení sochy sv. Rocha a k zaplacení nájem-
ného za užívání sochy od 1.3.2008 do 28.2.2011 ve výši 10.000 
Kč. Jedná se o majetkoprávní akt, o kterém by mělo rozhodnout 
zastupitelstvo. V diskusi se M. Pešáková zeptala, kdo je vlastní-
kem dané sochy. Je-li to obec, není důvod vracet, je-li to farnost, 
potom by obec měla sochu vrátit. Starosta sdělil, že je celá věc 
se starými sochami a kříži nejednoznačná, ale že se obec domní-
vá, že vlastníkem je ona, nicméně otázku vlastnictví může změ-
nit soud. Zastupitelstvo poté 10 hlasy (5 se zdrželo) vyslovilo 
nesouhlas s požadavkem farnosti o navrácení sochy sv. Rocha 
a úhradou nájemného.
Schválení Dohody o partnerství na projektu 
„Jedeme do lázní“
Sdružení lázeňských míst ČR a obec Bludov se dohodly na spo-
lupráci při přípravě a realizaci projektu „Jedeme do lázní“, jehož 
hlavním cílem je propagace kulturního a přírodního dědictví 
lázeňských míst. Tohoto projektu se účastní 37 obcí. Zastupitel-
stvo návrh dohody, která pro obec nebude představovat žádnou 
finanční zátěž, jednomyslně schválilo.
Různé
M. Klimeš otevřel otázku pronájmu areálu „Vlčí důl“. Stáva-
jící nájemce M. Jirglová by chtěla nájemní smlouvu ukončit 
31.10.2011. Je tak otázka, jak s celým areálem dál. S. Balík 
varoval, aby po případném prodeji areálu nedošlo k uzavření 
koupaliště. V řadě obcí okresu, které po roce 1990 koupaliště 
prodaly, byla během krátké doby koupaliště zavřena. Sdělil ná-
zor, že si dovede představit prodej samotného hotelu a případný 

pronájem koupaliště. M. Pešáková se přiklonila k variantě pro-
dat až jako poslední možnost, pokud se nepodaří sehnat dlou-
hodobého nájemce, se kterým by mohla být sepsána dohoda o 
investování místo nájmu do areálu. K. Janíček zdůraznil, že na 
okolních koupalištích finančně za hygienický stav koupaliště od-
povídá majitel, u „Vlčího dolu“ nájemce, tudíž náklady na kou-
paliště pokrývá ze zisku restaurace a ubytování, upozornil také 
na zvyšující se náklady díky nárůstu cen energií. Připomněl také, 
dle jeho názoru, dobrou vypracovanou studii arch. Dvořáka na 
rekonstrukci areálu, která by měla být vodítkem pro případného 
nového nájemce nebo vlastníka. Starosta doporučil nesvazovat 
danou studií novému nájemci ruce. Dát mu prostor pro vlastní 
nápady. A připomněl, že v posledních letech se již obec na zajiš-
tění hygienického stavu koupaliště podílí. J. Ťulpík zdůraznil, že 
pokud prodej, tak prodat jako celek, který je zajímavější, dopo-
ručil však hledat nájemce a seznámit ho s dobře vypracovanou 
a zajímavou studií, chtít jeho názor a využít vztahu nájemce 
a pronajímatel obec – majitel, příjemce dotací. Paní Veverková 
z pléna prohlásila, že vidí v areálu přínos nejen pro obec, ale 
i pro širší veřejnost. Doporučila neprodávat.
 Jan Kacar upozornil na horší stav bezdrátového rozhlasu 
proti původnímu na ulici Palackého a doporučil stanovit osobu 
odpovědnou za řešení nahlášených nedostatků.
 Jan Bank vznesl dotaz, kdy je možno nahlížet do kroniky. 
Starosta odpověděl, že rada na svém jednání 31.1.2011 v sou-
ladu se zákonem rozhodla zpřístupnit obecní kroniku občanům 
k nahlédnutí na OÚ za přítomnosti kronikáře v úředních dnech 
pondělí a středa od 9:00 do 16:00 hodin každoročně v posledním 
týdnu před státním svátkem 28. října. Kronikář Stanislav Balík 
st. doplnil, že k nahlížení budou k dispozici všechny kroniky od 
roku 1927.
 Miroslava Matysová vznesla dotaz, jestli bude letos oprave-
na ulice Nerudova. Starosta zhodnotil opravu ulice Nerudovy 
jako nejpotřebnější. Marie Holinková navrhla opravit raději ulici 
B. Němcové, upozornila, že na ní bydlí mnoho starších občanů 
a jeden dům je pronajímán lázeňským hostům. Jaroslav Čech 
upozornil na špatný stav ulice Husovy.

Stanislav Balík ml.
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Svoz kontejnerů
Vážení občané,

V sobotu dne 14.5.2011 stejně jako v minulých létech 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 

ANKETA č.4 -  NA MĚSÍC KVĚTEN   

Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři Bludovanu.
Obracíme se na Vás s anketní otázkou, abychom při rozhodování
o některých problémech znali Váš názor.

Podporujete vydání vyhlášky o regulaci tzv. 
hlučných činností ? (používání hlučných strojů 
a zařízení v nevhodnou denní dobu - sekaček na 
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, 

brusek … Ano nebo Ne?
Upřesnění:
Obecní úřad připravuje text nové obecní vyhlášky o regulaci 
používání hlučné techniky a to v omezené době. Pokud 
podporujete vydání této vyhlášky, je další podotázkou, 
v jakých dobách by se používání techniky mělo omezit: 
v době svátků, v době víkendů, pouze v sobotu,  pouze v neděli, 
v neděli a ve svátky odpoledne,…, a jak respektování vyhlášky 
kontrolovat.

Vyhodnocení dubnové ankety č.3:
Dubnová anketa Vás vyzývala k vyslovení názoru 
k založení skupiny Obec Bludov na Facebooku, 

kde by byly zveřejňovány aktuality z obce 
s možností diskuse.  

Zúčastnění respondenti doporučili zřízení facebookové 
skupiny, i když další odpovídající spíše doporučují 

více využívat webových stránek obce, které mají sekce 
Návštěvní kniha a Diskusní fórum. Tyto sekce vlastně 

již fungují obdobně jako facebookové skupiny.

Děkuji všem za vyjádření názoru. 
Milan Klimeš

Své odpovědi zasílejte e-mailem na klimes@ou.bludov.cz,
případně písemně do poštovní schránky umístěné na 
budově radnice.

                           Za OR Ing. Milan Klimeš –místostarosta

X. MEZINÁRODNÍ  FESTIVAL  DUCHOVNÍ  VOKÁLNÍ  HUDBY
X. MUSICAE  VOCALIS  SPIRITUALIS  FERIAE  INTERNATIONALES

Rodina Mornstein – Zierotin v Bludově a Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku
pořádá  za finanční podpory  Olomouckého kraje pod záštitou Mons. Jana Graubnera,

arcibiskupa olomouckého a moravského metropolity

Koncert duchovní hudby
JUGENDKANTOREI AM KONSTANZER MÜNSTER

Sbor katedrály v Kostnici v Německu
Sbormistr: Steffen Schreyer

Sobota 28. května 2011 v 18:00 hod. Zámek Bludov
- vstupné dobrovolné-

Vážení občané
Dne 14.4.2011 byl umístěn na ulici Školní 
stacionární kontejner, který Vám usnadní ode-
vzdávání vysloužilých elektrospotřebičů blíže 
místa Vašeho bydliště. 
 Do stacionárních kontejnerů patří drobná
elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, 
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, 
telefony a další.
 Do kontejnerů naopak nepatří televizory,
počítačové monitory, zářivky, úsporné 
žárovky a domácí spotřebiče.

 OÚ Bludov

Stacionární kontejner
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V květnu 2011 oslaví:
Kvapilová Alena Nová Dědina 70
Kolář Josef Lázeňská  70
Jílek Milan Na Hradě  70
Ston Bohumil Dr.Březiny  70
Montágová Libuše Lázeňská  75
Maturová Ilonka Dr.Březiny  75
Matura Jindřich Dr.Březiny  80
Stonová Květoslava Tř.A.Kašpara  80
Markovský Štěpán Plk.K.Hlásného 80
Čejka Stanislav 8. května  80
Souralová Ludmila Tř.A. Kašpara 81
Jakvertová Anežka Dr.Březiny  82
Pavlů Oldřich Příční 83 
Hauk František Školní 83
Hojgrová Věra Žerotínova  84 
Macková Ludmila Jiráskova 87
Matýsková Věra Lázeňská 88
Sobotková Marie Dr. Březiny 90 
Pregetová Ludmila K.Hlásného 90
Šindlerová Františka 8. května 90
Losová Anna Tyršova  91
Preget Josef K. Hlásného 95

„Smrtí každého člověka je mne méně, 
neboť jsem součástí lidstva. 

A proto se nikdy neodvažuj ptát 
komu zvoní ta hrana. Zvoní tobě.“ 

E. Hemingway /John Donne/

Ve čtvrtek 14. dubna 2011 opustil tento svět 

Jirka Mičula
Znali jsme ho a potkávali všichni. I přes svůj 
handicap se zapojoval do téměř všech akcí 
v Bludově a žil plným životem. Pomáhal nejen 
mně v kulturním domě, ale i ostatním složkám 
a organizacím v Bludově. Myslím, že můžu 
říct i za ostatní: „Jirko, budeš nám chybět“.

-jdi- 

Dne 15. května oslaví své 60. narozeniny paní
Jarmila Dobešová

Vše nejlepší přejí Maruš a Pepa.

V měsíci květnu se dožívá významného 
životního jubilea paní
Marie Sobotková
K tomuto významnému jubileu všechno 
nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let 
přeje syn a dcera, vnoučata a pravnoučata.

Dne 25. května 2011 oslaví paní
Ludmila Pregetová
své 90. narozeniny.
Dne 27. května 2011 oslaví pan

Josef Preget
své 95. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody 
do dalších let přejí všichni Pregetovi.

Ať štěstí při každém kroku doprovází tě napořád,
ať zdraví při každém dalším roku slouží nastokrát.

Ať zavoní kytičky, svítí sluníčko, ať láska v životě těší tvé srdíčko.

Dny, týdny, měsíce, roky plynou,
nikdy nezacelí ránu bolestivou.

Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.

Tímto vzpomínáme 16. května 100. výročí 
narození pan

Rudolfa Kordase ml.
S úctou a láskou stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Když na tebe vzpomeneme,
stále slzy v očích máme.
Vzpomínka je jako živá,

snad se na nás z nebe díváš.

Dne 26. května je tomu 7 roků, co nás 
opustil náš syn

Rostík Klimeš
Stále vzpomíná maminka, tatínek, bratr, 
babička a kamarádi.

na květen 2011POZVÁNKA
 

Ne 1. 5.   8.00 Zájezd na muzikál Mary Poppins-Brno 
Ne 1. 5. 18.00 Koncert KPH /oranžérie/
Pá 6. 5. 18.00 Kladení věnců /Pomník padlých/
So 7. 5.  6.30  Zájezd – ZOO Hodonín, Baťův kanál
        7. - 20. 5. Výstava kreseb a pastelů
Ne 8. 5. 16.00 Májové odpoledne – I.Simonová 
   a Moravští muzikanti
      11. – 15.5.  Zájezd do Paříže
Ne 22. 5. 18.00 Koncert KPH /zámek/
Pá 27. 5. 13.00 Setkání osmdesátníků
So 28. 5. 18.00 Koncert duchovní hudby /zámek/
So 4. 6.  14.00 Zábavné odpoledne /zahrada KD/
Každé úterý dopoledne od 9.30 hod.  MATEŘSKÉ CENTRUM 
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Kulturní dům Bludov pořádá 

v sobotu 3. září 2011
zájezd do Koutů nad Desnou 

a Javorníku

• Prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
• Návštěva zámku Jánský vrch 

Odjezd v 8:00 hod. od KD Bludov
Cena /cesta, vstupné elektrárna a zámek/  250.- Kč - děti, důchodci, 

ostatní 350.- Kč.  Přihlášky v KD 

Tančíme s Moravskými muzikanty
Host Iveta Simonová

Příjemné posezení, zábava 
a tanec pro milovníky lidové 
muziky, občerstvení…. 

Kulturní dům v Bludově 
V neděli 8. května 2011  
v 16.00 hodin

Zpívají : Pavla Mužiková a Stanislav Horváth
MM      : umělecký vedoucí Stanislav Bartošek

Iveta Simonová – hudba, zpěv, povídání
Průvodní slovo: Mgr. Jindřich Solovský

Kruh přátel hudby Bludov uvádí 

Kytarový koncert
Libor Janeček

Neděle 1. května  2011 v 18:00 hodin
 Zámecká oranžérie

P r o g r a m 

 – vstupné 40.- Kč –

Kulturní dům Bludov vás zve na  prodejní výstavu

Kreseb a pastelů
Aleny Pecákové  
- Šumperk
Kristýny Skopalové  
-  Bohutín

Výstava potrvá od soboty 

7. května do pátku  
20. května 2011 

a bude přístupná:  Sobota a neděle od 13 do 16 hodin 
pondělí – pátek 10 -17 hodin

- vstupné dobrovolné -

Johann Sebastian Bach Preludium D dur, BWV  996
    Fuga a moll, BWV 1000
Sylvius Leopold Weiss    Tombeau Sur la mort De 
 M. Comte De Logy
Fernando Sor                Variace na Mozartovo téma, Op.9
Agustin Barrios             Vals No.5
Julia Florida
Antonio Lauro            Valse venezolano No. 2,3)
Isaac Albéniz             Cadiz, op. 47
Jorge Morel                     Danza brazilera
Štěpán Rak                    Aria a variace

Libor Janeček - / nar. 1969 / absolvent brněnské konzervatoře. 
V letech 1992 - 2008  účinkoval v koncertním duu Instrumental tandem 

( kytara - akordeon) se zaměřením na argentinské tango Astora Piazzolly. 
V tomto obsazení pořídil řadu nahrávek pro Český rozhlas i pro rádio 
Proglas. V Českém rozhlase v Brně byly také nahrány 2 CD s hudbou 

Astora Piazzolly i dalších jihoamerických skladatelů. ( Tango nuevo 
- debutové CD v roce 2000, Tango porteňo r. 2006 ). V současné době 

se  věnuje sólové koncertní činnosti. Spolupracuje s Vítězslavem Drápalem 
a Kristinou Vaculovou ( komorní duo kytara - flétna ) Vystupuje také v 

souboru barokní a klasické hudby Trio Bel Canto ( kytara - flétna - soprán ) 
na koncertech v České republice i v zahraničí. Jako sólista vystupuje také 
s Tišnovským komorním orchestrem.  Repertoár Libora Janečka zahrnuje 

především skladby období baroka a klasicizmu,  jihoamerickou 
a španělskou hudbu i hudbu českých skladatelů.

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

- vstupné 50,- Kč -

Koncert
H r a j í :

Alena Čechová - housle
 Petr Čech - klavír

P r o g r a m 
Filippo Vitali :   Ciaccona 

Robert Schumann :   Romance  
Johanes Brahms :   Scherzo

Ludwig van Beethoven :   Jarní sonáta
Bohuslav Martinů:   Česká rapsódie

Sobota 21. května 2011 v 18:00 hodin 
Zámek Bludov

- vstupné 40,- Kč -

Kulturní dům Bludov Vás zve na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
• Vystoupení žáků ZŠ Bludov
• Cirkus trochu jinak
• Bubble show
• Páni z Bludova
• Rádio Rubi

Start a let horkovzdušného balonu – 2x
Zahrada za Kulturním domem Bludov

Sobota 4. června 2011 od 14:00 hod.
Občerstvení

- vstupné dobrovolné-
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je regionální muzeum, které spravuje muzea v Šumperku, 
Zábřehu, Mohelnici, dále Galerii Šumperka, klášterní kos-
tel Zvěstování Panny Marie v Šumperku, Památník Adolfa 
Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku 
v Úsově. Sídlí v Šumperku, v prostorách historické budovy 
Pavlínina dvora.
 Vedle stálých expozic muzea, které jsou věnovány his-
torii a přírodě regionu, zve muzeum na celou řadu krátko-
dobějších výstav. V současné době to jsou výstavy a akce:

Svět hmyzu
20. 1. – 7. 5. 2011 (Hollarova galerie) 
Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu našeho regio-
nu na fotografiích profesionálů i amatérů. Fotografie budou 
doplněny entomologickými sbírkami Vlastivědného muzea 
v Šumperku. 

Retro II aneb v naší kanceláři …
17. 3. – 12. 6. 2011 (Výstavní síň) 
Retro II aneb v naší kanceláři … . Nahlédnutí do světa 
známých i zapomenutých kancelářských pomůcek, přístrojů
a strojů. 

PV2 v OBRAZE
31. 3. – 1. 5. 2001 (Galerie mladých) 
Výstava studijních prací žáků VOŠ a SPŠ Šumperk oborů 
grafického a průmyslového designu.

Dětské kovové stavebnice Merkur
14. 4. – 17. 7. 2011 (Rytířský sál) 
Výstava sběratele Jiřího Mládka, která s velkým úspěchem 
putuje po republice, představuje složené exponáty ze známé 
stavebnice Merkur a také umožňuje návštěvníkům vytvořit 
si vlastní předmět z děravých destiček stavebnice. Součástí 
výstavy je tvořivá dílna.

Přednáška - Svou smrtí unikl svým nepřátelům 
- přednáší PaedDr. Zdeněk Doubravský
10. 5. 2011 v 17:30 hod. (přednáškový sál) 
Osoba Pavla Katharyna z Katharu na Pernštejně, Kunštátě, 
Dalečíně, Jimramově a Šilperku.

Otevírací doby 
úterý-pátek :  9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
sobota:  9:00 - 13:00 
neděle:         13:00 - 17:00

Vlastivědné muzeum v Šumperku 

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

„Naše Země kulatá je, říká se to, vesmírem se koulí 
pěkně celé léto. Pozor, ať se nesrazíš s tou hvězdičkou 
v dáli, to bychom se o tebe vskutku báli.“
 22. 4. má naše planeta svátek. I my jsme oslavili Den Země. 
Jak? Nejdříve prací, potom zábavou. V polovině dubna se v naší 
MŠ sešli rodiče a děti, aby nám pomohli zkrášlit tu „naši zahrád-
ku“. Přišli plni elánu a nadšení i se svými vlastními pracovními 
nástroji – hlavně hráběmi. A pak to začalo. Byl to rej jako v úle. 
Nejen rodiče, ale i děti pilně pracovali. Vyhrabávali, zametali, 

Naše Země kulatá je
stříhali, ryli pískoviště, umývali a třídili hračky na zahradu. 
Když se úprava zahrady chýlila ke konci, zapálili jsme dětmi 
tak očekávaný táborák a opekli všechny buřtíky. Dětem se 
dostalo do povědomí, že i ony samy se mohou podílet na tom, 
jak bude naše příroda vypadat, jak ji mohou chránit a pomá-
hat jí. Jsme rádi, že rodiče jsou opravdovým příkladem pro
své děti. 

Za ekologický kroužek Brouci 
uč. Holinková a Nétková.

Lavička v jasmínu
„kéž lavičko – kéž bys promluvila“
Alej topolů Vás obejme na uvítanou, avšak lavičky odpudí. Kdo 
by si sedal na něco pokrytého  lišejníky? Leda tak v nouzi od-
ložit na ně těžké zavazadlo, když jdete od autobusu či vlaku do 
lázní. A přitom první dojem je tak důležitý, u lázní zejména. My 
pamětníci si vzpomínáme z našeho mládí, jak ty lavičky zářily 
bíle a sváděly sednout si na ně a naslouchat vonnému májovému 
vánku, pusinkovat se a kdo zrovna neměl někoho po ruce, mohl 
se alespoň rozpomínat na Máchův Máj. 
 Nezbývá než povzbudit ušlechtilý záměr obce obnovit tu 
topolovou alej, aby se nestala nebezpečnou svými přestárlými 
větvemi. Však víme, v dnešních dobách tornáda už občas vysílají 
své průzkumníky i do naší středoevropské kotliny.

 A tak v tom úžasném výdechu jara, v tom každoročním 
zázraku nezbývá než si přát, aby v beztak již napjatém rozpočtu 
obce našly se peníze alespoň na přesmirkování a nalakování těch 
šesti laviček, těch prvních vyslanců, jež návštěvníky vlákají do 
opečovávaných prostor lázeňského parku. Nabízí se reklamní 
logo, například: „Když jdete k nám, použijte naše lavičky - však 
po kúře můžete vyběhnout jako lasičky“.. (je to praštěný, ale 
určitě z tolika občanů-Bludovanů napadne někoho zajisté něco 
vtipnějšího, co nás jako obec může proslavit na lázeňské turistice
a nejen na ní samotné, prostě‚ pojďme osvěžit náš časopis 
Bludovan‘ svými náměty a pišme si do něj. 

                            R. Žalio
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v sobotu 28.května 2011 
Jiříkov - Sovinec

v sobotu 25.června 2011 
Wambierzyce - Nové Město/Met.

v sobotu 17.září 2011 
Vrbno pod Prad. - Holčovice

Program:
Paseka - arboretum
Jiříkov - skanzen Pradědova zahrádka
Sovinec - hrad
Rešov - Rešovské vodopády
Tvrdkov, Ruda
- poutní místo, křížová cesta
Odjezd od Kulturního domu 
Bludov v 7:00 hod.
Cena : 200,- Kč
Přihlášky a záloha do 18.5.2011

Program:
Wambierzyce (Vambeřice)
- poutní místo, bazilika
Bledne skaly (Bludné skály)
- skalní město, turistika
Jarków - japonská zahrada
Nové Město nad Metují
- zámek
Odjezd od Kulturního domu 
Bludov v 5:30 hod.
Cena : 350,- Kč
Přihlášky a záloha do 15.6.2011

Program:
Vrbno pod Pradědem
- sklárna (lesní sklo)
- výrobky z plastů do zahrady
Holčovice - alpinium (vysokohorské) 
                - Eldorádo (dinopark)
Linhartovy - zámek 
Krnov - rozhledna Cvilín
Odjezd od Kulturního domu 
Bludov v 6:00 hod.
Cena : 300,- Kč
Přihlášky a záloha do 7.9.2011

Závazné přihlášky přijímá:  p.Ladislav Vyhňák a p.František Kranich
Pro všechny zájezdy byla stanovena záloha ve výši 100,- Kč

Zájezdy se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků

Český zahrádkářský svaz ZO Bludov pořádá zájezd

Veterinární služba oznamuje občanům,

že hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popřípadě 
ostatním  nákazám,  bude  provedena  dne  7. května 2011 
v 8:00 - 8:15 hod na dolním konci u Panenky Marie
   8:20 - 8:35 hod v zahradě kulturního domu  
  8:40 - 8:55 hod  na horním konci u lip
   9:00 - 9:15 hod u Nealka
  9:15 - 9:20 hod u železniční zastávky Bludov 
              (směr Chromeč)

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

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

Výše zmiňovaná vysoká koncentrace psů vede i k poměrně 
velkému promoření jak zevními cizopasníky (blechy a klíšťa-
ta), tak vnitřními cizopasníky (škrkavky a tasemnice). 

Doporučujeme proto psa alespoň 2x ročně odčervit, cena  
1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa. 

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

MVDr. Petr Šebesta
Severovýchod 11, Zábřeh 

Zdá se, že jediná ulice z celého Bludova, která si zasluhuje 
pozornost a finanční prostředky, je výše zmíněná Zahradní! 
Po žádné jiné ulici nechodí lázeňské děti a hosté, nikde jinde si 
nehrají místní děti, nikde jinde nejezdí vozidla!
 Zatímco obyvatelům Zahradní ulice zcela nepřípustně 
„vlasy ometá“ poletující stéblo slámy, ostatní občané jsou nuceni  
kličkovat mezi výmoly a různými záplatami, umně se vyhýbat 
hrubému kamenivu, nasypanému mezi stopy po dávno ukončené 
stavební činnosti a zbytky původního povrchu ulic, maminky 
s kočárky svým ratolestem div že nevytřesou dušičku.
 Ovšem přednostně opravená Zahradní ulice potřebuje 
pěší zónu …
 Ke zvýšenému komfortu VIP obyvatel jmenované ulice  
slouží i „velmi účelně“ posunutý přechod pro chodce přes hlavní 
silnici. Kolik občanů včetně „zaklínadla“ lázeňských dětí tento 
přechod denně použije? 

Ulice Zahradní – Beverly Hills Bludova
 Proč musel být zcela nepochopitelně zrušen přechod na 
daleko frekventovanějším místě u Nealka? Kolik občanů musí 
přejít silnici, aby se dostali na autobusovou zastávku, kolik dětí
ji musí přeběhnout při cestě do školy a zpět, kolik seniorů musí 
čekat na mezeru  v čilém dopravním ruchu, aby bezpečně přešli 
při denních cestách za nákupy a jinými povinnostmi ?!
 A určitě k překvapení obyvatel Zahradní ulice, tento ne-
značený, ale naprosto logický přechod používají i lázeňské 
děti se zdravotnickým doprovodem, dokonce jsou viděny i na 
jiných ulicích, a to po celém Bludově, a bláto a hlínu na botách 
mívají často a pěší zóna na ulici Zahradní by to určitě nijak 
neovlivnila…
 Prosím, řešme problémy většiny občanů a nezabývejme se 
malichernostmi !

                                                      L. Johnová
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„MALÍ AUTOŘI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ „    
V měsíci březnu jsme ve školní družině uspořádali soutěž 
malých spisovatelů.  Soutěže se zúčastnilo celkem 20 dětí z obou 
oddělení. Děti tvořily svoji vlastní knihu, podle svých představ.
A tady jsou  nejlepší autoři: 
1.třída Eliška Kubíčková
2.třída    Eliška Juránková
3.třída    Daniela Drážná a Barbora Filipová
4.třída    Anička Konečná
5.třída    Veronika Hýblová

                Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

a pojedou s ostatními z okolních škol na společný zájezd na 
Sovinec, kde budou jejich díla vystavena. Gratulujeme Alžbětě 
Váňové ze 4. třídy, Ivetě Ospálkové ze 7. třídy,  Karolíně Miná-
řové z 8. A a Kristýně Janigové z 9. B. Děkujeme všem, kteří se 
pokusili o vlastní knihu a nebyli mezi výherci. Prosím, pište dál 
do šuplíku, příští rok máte zase  šanci. 

Košík plný rozumu
Rozum, taktiku, smysl pro zodpovědnost i fair play a kama-
rádské vztahy prověřila společenská hra s tímto názvem. Děti 
celého 1. stupně se utkaly v pětičlenných týmech a ti nejlepší...
Zpráva ze dne 18.4.2011:
Krajské kolo se v Olomouckém kraji uskuteční 3. května 
2011 od 10 do cca 12 hodin v Základní škole, Sluneční 38, 
787 00 Šumperk.
název školy: ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov
adresa: Nová Dědina 368, 789 61 Bludov
VÍTĚZ 2. TŘÍDA: Vojtek Š.
VÍTĚZ 3. TŘÍDA: Šíbl P.
VÍTĚZ 4. TŘÍDA: Straková A.
VÍTĚZ 5. TŘÍDA: Loukotová G.

Gratulujeme!!!                                                                                      
         Mgr. Iveta Šejnohová

Vybíjená
Žákyně 4. a 5. třídy naší školy zvítězily v okresním finále ve 
vybíjené, které se konalo 6. dubna na VI. ZŠ v Šumperku. 
Děvčata předvedla bojový výkon a zaslouženě postoupila do 
krajského finále, které se koná 24. května v Prostějově. 
 Družstvo hrálo ve složení: Zuzana Matějová, Tereza 
Matějová, Natálka Mosnerová, Tereza Tylová, Karolína Kotrlá, 
Lenka Strouhalová, Hana Vichtová, Gábina Loukotová, Mar-
kéta Zatloukalová, Anička Konečná, Adéla Straková  a Katka 
Kvapilová. Děkujeme za předvedený výkon a 24. května bude-
me držet palce. 

         Mgr. Eva Macková

MOJE KNIHA
Naše škola se opět  zúčastnila literární soutěže Moje kniha. 
Úkolem bylo napsat, ilustrovat a svázat vlastní knihu. A můžeme 
se pochlubit úspěšnými autory, kteří byli v Rapotíně odměněni,

Ze školy

První ochranářský bleší trh

Motto :  Prodávej, kupuj, vyměňuj – nepotřebné ekologicky zlikviduj!
V rámci akce Den Země pro Vás členové Českého svazu 
ochránců přírody připravili ochranářský blešák, který se 
uskuteční 

v sobotu 14. května 2011 
od 9:30 do 12:30 hodin 

v prostorách Kulturního domu v Bludově.
Bleší trh využívá přebytečné nebo již nepoužívané věci, které 
se vyskytují v každé domácnosti a nabízí je k využití dalším 
zájemcům.

Všechny ty věci, opředené vzpomínkami, mohou znovu 
probudit fantazii, rozdat radost nebo jen čistě fungovat. 

Ochranářský blešák Vám dá příležitost  zkusit si své umění 
smlouvat, najít přesně to, co jste „tak dlouho hledali“, divit 
se nad tím, co všechno existuje a dá se prodat nebo vyměnit 
za cokoli jiného. K tomu bude pro Vás připraveno i drobné 
občerstvení. 

Na závěr budou moci neúspěšní prodejci předměty již 
opravdu nepotřebné ekologicky zlikvidovat v připravených 
kontejnerech a pytlích na odpady. 

Pokud budete chtít prodávat, směňovat, či darovat svoje 
věci, tak přijďte již v 9:00 hodin, kdy bude probíhat regis-
trace prodávajících a přidělování prodejních stánků. Každý 
prodávající bude mít k dispozici stánek (stůl), kde bude 
moci pohodlně své zboží nabízet. Prodávajícími mohou být 
jak děti, tak dospělí.

Vstupné:
  

*  pro prodávající: 10,- Kč (poplatek za 
   prodejní místo; pro prodávající budou 
   nachystány stoly, kde budou moci své 
   zboží nabízet)
  *  pro návštěvníky, kupující: 
   vstupné dobrovolné

Těšíme se na Vaši návštěvu.
                    Za organizátory Výbor ZO ČSOP Bludov
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V letošním roce si připomínáme, i když určitě ne všichni, již 66. 
výročí ukončení kataklyzmatu, kterým byla 2. světová válka. Jak 
to už ve všech válkách bývá, plná nenávisti, smutku, zoufalství, 
smrti, omylů, neštěstí, řešení, ale hlavně nevyřešení problémů, 
nekulturnosti a nepochopení jeden druhého. Mnoho nesprave-
dlností se děje i po skončení všech válek. Sám německý prezi-
dent Christian Wulff při nedávné návštěvě Prahy řekl : „Němci 
způsobili Čechům v době okupace nevýslovné utrpení a nikdy 
na to nesmějí  zapomenout“. Staří Římané zase říkali : „Sláva 
vítězům, běda poraženým“.Též platí : „Běda tomu, skrze koho 
pohoršení pochází“. Pamatuji si ze školy otázku : „Kdo začal ?“ 
Nezapomeňme, je veliký rozdíl v tom, jestliže zločiny páchá stát 
se svojí administrativou a nelidskými zákony, nebo jednotlivec, 
často duševně nemocný. Jako malý kluk jsem ve škole pod lavi-
cí během vyučování četl rodokapsy a kovbojky.V rodokapsech 
páchal zločin vždy jednotlivec, stát nikdy. Spravedlnost na konci 
vždy zvítězila. Vrahové a zloději zde neušli spravedlivému tres-
tu. V životě je to mnohem složitější. V kovbojkách stát nikdy 
nehlásal rasovou nenávist nebo třídní boj, stát neměl heslo „Čest 
práci“ ani „Arbeit macht frei“. Němci o sobě tvrdili, že jsou nad-
lidé. O pár let později jsem slyšel „Eto sovětskyj čelavěk“. Jaký 
je mezi tím rozdíl? Opravdu nevím. Zato ale vím, a je to známo, 
že svatý Štěpán se modlil za své vrahy, kteří ho  kamenovali. Do-
vedl by si snad někdo představit J. Fučíka, jak se modlí a prosí, 
aby bylo odpuštěno jeho vrahům, teda gestapákům ? Tímto se 
pouze snažím naznačit, jak velikánský rozdíl je, jestliže ideolo-
gie má ve svém štítě jako hlavní heslo, nenávist , nebo jiná, řek-
něme lásku k bližnímu. CO se s tím podaří semtam udělat nám 
lidem , to už je druhá písnička. Ta první ideologie činí jenom to, 
co má napsáno ve svém programu. Přes to všechno bychom se 
měli naučit odpouštět, i když je to v praxi velmi, velmi těžké. 
Též mám pocit, že se zapomíná na to, co napáchali po skončení 
války werwolfové.
 V životě každého člověka jsou události, které mu v paměti 
zůstanou navždy. Doba války je kaleidoskop hrůzy, bolesti, no 
i neskutečné statečnosti hrdinství milionů lidí různých národů 
a národností, kteří po čas těch dlouhých šesti válečných let tr-
pěli, umírali a nevzdávali se naděje na osvobození lidstva zpod 
německého fašismu, který hrozil vykořenit evropskou civilizaci. 
Všechno v životě závisí od toho, jak se na věci díváme. Úplně 
jinak vidí fašismus velitel koncentračního tábora a úplně jinak 
jeho vězeň.
 Do Bludova vstoupila Sovětská armáda 8. května 1945 ně-
kdy mezi 15. a 16. hodinou.V té době vznikaly i revoluční gardy 
„RG“. V Bludově měly k dispozici  nákladní auto na dřevoplyn 
a možná dvě pušky, na rukávech pásku s písmeny RG. Velitelem 
bludovských RG byl František Granich. Kromě jiného RG zajiš-
ťovaly osoby podezřelé ze spolupráce s Němci. Mimo jiné byla 
zajištěna i paní Losová, rodačka z Jeseníku, za údajné udávání 
lidí pro poslech zahraničního rozhlasu.Toto byl v době války 
trestný čin, za který mohlo být i 15 let vězení, v  době heyd-
richiády trest smrtí. Paní Losová bydlela u lip na Kostroňovým, 
měla poloslepého manžela a asi desetiletého syna Ríšu. Auto s 
paní  Losovou a dvěma příslušníky RG u sochy sv. Floriana u 
Jordů zastavili dva sovětští vojáci , kteří se řidiče ptali , co veze. 
Ten jim řekl, že nahoře na korbě auta je german, voják se chtěl o 
tom přesvědčit. Při výstupu na korbu auta náhodně  nešťastně za-
chytil samopalem ( samopal Špagin PPŠ -41, kalibr7,62, diskový 
zásobník na 71 nábojů ) o „rygl“ (hák, co drží korbu) a samopal 
vystřelil dávku.Tato smrtelně zasáhla pana Aloise Pavlů, který 
měl též přezdívku Aliňák. Bydlel za sochou sv. Floriana, dnes 

je tam staveniště a je na prodej. Pan Pavlů byl střelen do břicha 
a velmi naříkal, po krátké době na místě zemřel. Stalo se to asi 
v 17 hodin. V tom čase bylo ještě slyšet v okolí doznívající střel-
bu ustupující fronty, též z horního konce Bludova pochodovala 
a hrála „Jabkova kapela“, asi 15 lidí. Když se toto neštěstí stalo, 
lidé se rozutekli, auto i se zajištěnou paní Losovou odjelo do 
chudobince (dnes Domov důchodců), kde byli soustřeďováni 
další lidé podezřelí ze spolupráce s Němci. Jméno pana Pavlů je 
na Pomníku padlých z 2. světové války (v současné době tam ta 
část pomníku chybí, není). Jestli bylo paní Losové něco dokázáno 
a jak to s ní dopadlo, nevím.
 Též aby  nebylo zapomenuto, v poslední válečné zimě 1944-
1945, která byla mimořádně silná, snad nejsilnější za několik 
desítek let, na dolním konci Bludova , nedaleko sochy p. Marie, 
při pochodu sovětských válečných zajatců, z kterých někteří  
neměli ani boty a šli v tom mrazu bosí, si jeden zajatec zdvihl 
řepu, která asi vypadla z vozu a za to byl na místě zastřelen. Se 
sovětskými válečnými zajatci Němci zacházeli mimořádně krutě. 
Na druhé straně zeměkoule Japonci v té době při stavbě Barm-
sko-siamské železnice zacházeli s anglickými válečnými zajatci 
tak, že zhruba na každé 2 metry této železnice je jeden mrtvý 
zajatec. Sestřelené americké letce Japonci prakticky nebrali do 
zajetí, ale  popravovali je useknutím hlavy japonským samuraj-
ským mečem. V průměru bylo těmto letcům 18 až 19 let.
 Za posledních 66 let se svět změnil , lidé taky. Ať nám není 
toto výročí jen jako nějakou nostalgickou vzpomínkou na staré 
časy. Uvědomme si, že žijeme v novém světě. Například proží-
váme virtuální krizi. Virtuální proto, že dennodenně vidíme plné 
vozíky v supermarketech, stejně jako vidíme chleba v kontejne-
rech na smetí. Dále vidíme politiky a v mnoha případech „rádo-
bypolitiky“ a sem tam mezi nimi i zloděje. Tito nám s úsměvem 
vesele slibují nesplnitelné a hodně lidí jim i uvěří a někteří 
i dost dlouho věří. Každý sám za sebe prožil mnoho dobrého 
i zlého. Naučili jsme se žít ve společnosti , kde bývalí příslušnící 
a příslušnice STB jsou z jednoho krásného dne na druhý, prompt-
ně čistí jako lilie. Na druhé straně se můžete desítky let dožado-
vat spravedlnosti, které se vám nakonec samozřejmě nedostane. 
Někteří soudci jsou schopni udělat třeba i z Adolfa Eichmanna 
ředitele židovské  mateřské školky s odůvodněním : „Ten člověk 
má na to přece potřebnou kvalifikaci“. A to si vůbec nedovolím 
klasifikovat morálku lékařů, kteří vystavovali potvrzení  velice 
těžce chorým pacientům, co se nebyli schopni dostavit k soudu. 
Ta synchronizace nemoc-soudy v tolika případech a v trvání 
i několika let je velmi zajímavá. Takových to a tomu podobných 
zajímavostí se v dnešní době děje hodně. Například, proč netouží 
hromadně odejít lékaři z Rumunska? Pročpak asi neodešel pan 
profesor Vejdovský? Venku by měl plat možná i stokrát větší než 
doma a nikdo by mu nebránil mít řádové sestry. Pan ministr Leoš 
Heger zapomíná na lidové moudrosti, které praví: „Kdo chce 
kam, pomozme mu tam“, ale i „Kdo pláče, že má málo, tomu 
třeba ubrat“. Tímto samozřejmě netvrdím, že si lékaři ‚a nejen 
lékaři, nezaslouží jiné platy, než mají, a to i po tom zvýšení, a to 
jak směrem nahoru a sem tam někteří i dolů. Ale i tak bude zají-
mavé sledovat , jestli se něco v tom našem zdravotnictví změní, 
prosím, pokud možno k lepšímu. A kdo vlastně v tom sporu 
vyhrál? Po morální stránce snad zdravotní sestry. Ono zvyšování 
platů bez zvýšení výroby a obchodu vyvolává inflaci, jak dnes, 
tak před 4000 roky. V obecné hodnotě to vyjde nejen lékařům, 
ale všem lidem nastejno nebo i hůř. I když peněz, co se korun 
týče, budeme mít víc, no dobře, ona se matematika na všech 
školách neučí a nevím, nevím, jak by dopadli odboroví předáci 

Květen 1945
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všech těch protidělnických organizací, 
kdyby je někdo zkoušel z malé násobilky. 
Též slovo morálka je slovo cizí a má hod-
ně podob. Uvědomme si, atomová bomba 
v rukách hodného člověka není tak nebez-
pečná jako malý nožík v rukách člověka 
zlého. Proto máme povinnost postarat se 
o to, aby zlí lidé , ať už jsou jakéhokoliv 
vyznání, politické příslušnosti nebo i bar-
vy pleti, už nikdy nedostali neomezenou 
moc. K tomu ať nás zavazují ty miliony 
mrtvých ve 2. světové válce, a to ať platí, 
jak pro nás, tak pro lidi, co přijdou po 
nás.

            Rostislav Řežucha

Zastupitelstvo dotáhlo do konce záležitost, která se táhla už 
dlouhou dobu. Stanovilo pravidla určování hrobů významných 
občanů a schválilo i prvních dvanáct jmen. Tato záležitost se 
v průběhu jednání výrazně zpolitizovala, takže okopírovaný 
článek byl s nápisem Kocourkov vylepen po Bludově v den 
komunálních voleb. O co vlastně šlo?
 Něco takového, jako jsou dnešní hroby významných občanů, 
existovalo v Bludově odedávna. Jen nyní se tomu dala formální 
podoba. Nikdy se například neplatilo za kněžské hroby či za 
hrob Ludwiga Vogela. Až před pár lety byla tato staletá praxe 
ze strany některých úředníků OÚ zpochybněna a začal se hledat 
způsob, jak dál. Jak zabránit tomu, aby si někdo pronajal např. 
již zmíněnou hrobku L. Vogela a chtěl ji užívat pro svou rodinu.
 Přišlo se tedy s modelem, který v březnu 2011 schválilo za-
stupitelstvo, a sice že to bude právě zastupitelstvo, které může 
prohlásit hrob vybraného občana za významný, a tím pádem 
osvobodit jeho nájemce od placení. Zároveň se tak „konzervují“ 
ty hroby, za něž nikdo nájem až dosud neplatil, a které by měly 
z důvodu připomenutí významných životních osudů zůstat 
zachovány.
 Na zastupitelstvu zazněla zásadní výhrada, proč rozlišovat 
významné a nevýznamné. Je to podstatná věc - dotčený zastu-
pitel nechtěně připomenul soudobou bolest české i evropské 
společnosti. Ztratili jsme vůli k tomu pojmenovávat a hodnotit 
věci jako dobré či zlé, významné a nevýznamné. V zájmu relati-
vistického diktátu, který káže: Každý má svou pravdu, považu-
jeme vše jsoucí za sobě rovné. Ztratili jsme cit pro rozlišování, 
zoufale nám schází odvaha rozlišovat.
 A tak buďme rádi, že alespoň občas nějaký orgán tuto od-
vahu najde a dokáže vyzdvihnout některé občany či hodnoty. 
Je to důležité pro život společnosti a pro společenskou historic-
kou paměť.
 Zastupitelstvo schválilo prvních dvanáct jmen, k jejichž 
velké části se dodnes obec chovala jako k hrobům významných 
občanů. 
P. František Primes (+1859) - bludovský kaplan (1856-1859)
P. Josef Němec (1804-1884) - bludovský kaplan a farář (1828-
1884), měl velkou zásluhu na obnovení kostelíčka Božího Těla 
a přestavbě farního kostela
Ludwig Vogel (1835-1889) - bludovský rodák, své jmění odká-
zal bludovské chudině.  Z těchto peněz se postavil v roce 1901 
bludovský chudobinec, dnešní Penzion pro důchodce
Hynek Merta (1823-1906) - zakladatel a ředitel záložny v Blu-
dově, na svůj náklad nechal vymalovat farní kostel tzv. průmys-
lovou výmalbou

P. František Alois Ermis (1849-1912) bludovský kaplan a farář 
(1876-1912), zakladatel několika katolických spolků, měl velké
zásluhy na vnitřní výzdobě a vybavení kostela a kostelíčka, 
zakladatel gymnázia v Zábřehu, čestný občan obce Bludov
František Léhar (1886-1941) - první ředitel měšťanské školy 
v Bludově
MUDr. Alois Sloupenský (1868-1942) - první bludovský obvod-
ní lékař (1897-1942), čestný občan obce Bludov 
Dr. Jan Březina (1877-1962) - historik, autor Pamětí obce Bludo-
va a řady dalších vlastivědných prací celého severomoravského 
regionu, čestný občan obce Bludov
ThDr. Jarolím Adámek CSsR. (1915-1969) - bludovský rodák, 
kněz, řeholník, vězeň komunistického režimu, podílel se na eku-
menickém překladu Bible
Rudolf Kordas (1873-1970) - významný bludovský učitel, za-
kladatel a po dlouhá desetiletí hlavní postava Sokola v Bludově 
a na celé severní Moravě
František Pazour (1902-1980) - hrdina druhé světové války 
z východní fronty
Josef Václav Barnet - Směšný (1907-1990) - významný malíř

 Když jsem nad těmito jmény přemýšlel, došlo mi, že velká 
část z nich jsou lidé již dávno mrtví a že by bylo škoda, aby-
chom správnou myšlenku hrobů významných občanů odkázali 
jen do dávné minulosti, jako něco vlastně už neskutečného. 
Proto navrhnu na červnové schůzi zastupitelstva rozšíření tohoto 
seznamu o hroby bývalých starostů, předsedů MNV a ředitelů 
bludovské školy, kteří jsou v Bludově pochování a jejichž jména 
jsou dodnes na pomnících vyznačena. Stejně tak o důležité po-
stavy velkých bludovských spolků, kteří jim po dlouhá desetiletí 
věnovali svůj čas a energii. Všichni zmínění významným způ-
sobem vytvářeli podobu naší obce. A rád přednesu i další dobře 
odůvodněné návrhy, které mi sdělíte.
 Domnívám se, že díky kroku, který zastupitelstvo učinilo 
a snad i na další schůzi učiní, může dojít k těsnějšímu sepětí ob-
čanů s obcí, obce se svými občany a obce s vlastní historií, která 
se děje právě teď a právě tady.

Stanislav Balík ml.

PRODEJE  v kulturním domě

v květnu 2011
Čtvrtek 5.5.
Úterý a Středa 10. a 11. 5. – levný textil
Pondělí 16. 5., Pondělí 23. 5.

Hroby významných občanů na bludovském hřbitově
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Skautská brigáda
Dne 9. března 2011 se bludovští skauti vydali na louky mezi 
Stříbrnicemi a Novou Seninkou, na místo velice blízké k našemu 
tábořišti. Tentokrát nás však nečekala jen zábava, ale také práce. 
Spolu se šumperským skautským střediskem jsme se zúčastnili 
brigády, kdy jsme sbírali kameny z luk. Ty totiž při sekání tupí 
a případně i ničí stroje. Naším úkolem tedy bylo v rojnici postu-
povat a sbírat vše, co nežádoucího jsme na zemi našli, dávat to 
do kýble a následně sypat na vlečku traktoru, který jezdil s námi. 
I přes počáteční problémy s organizací, kdy se nám rozpadala 
rojnice nebo silný vítr, který nám znepříjemňoval práci, se nám 

podařilo „vyčistit“ rozsáhlé území. Asi 30 účastníků za těch pár 
hodin práce sesbíralo necelé dvě traktorové vlečky kamení.
 Dostalo se nám tak skvělé příležitosti odvděčit se lidem, kteří 
sekají louky v místě našeho tábořiště a  nechávají nás na jejich 
loukách zdarma tábořit.

br. Ondřej Daniel - Rys
2. oddíl Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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�I�T�NÍ A TEPOVÁNÍ
INTERIÉR� AUTOMOBIL�

� kompletní �i�t�ní interiér� - extrak�ní metodou
� individuální p�ístup ke ka�dému vozu
� �i�t�ní klima� zací
� profesionalita za nízké ceny

w w w . l u m i n a r s . c z

Luká� Mina�ík
788 03 Nový Malín 150

objednávky, informace:
776 686 720

777 806 252

Tančíme s Moravskými muzikanty, 2. dubna 2011 foto. J. Baslar

VÍTÁNÍ JARA V MŠ
„Ať už přijde jaro a zima je pryč!“ Tuto větu jsme od dětí 
s blížícím se jarem slýchávaly stále častěji. Konečně bylo 21. 3. 
a s tímto datem přišel i první jarní den. Všichni jsme jaro s nad-
šením vítali a měli velkou radost, že už je konečně po zimě. Paní 
učitelka Březinová vytvořila Morenu, kterou jsme za doprovodu 

jarních písní plných sluníčka spálili. Děti si vytvořily papírová
sluníčka a pomáhaly s nimi slunci na nebi, aby více hřálo. 
Konečně je po zimě, jaro je v plné kráse a jsme za to moc rádi.

Za kolektiv MŠ Kateřina Nétková   
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Bludovští stolní tenisté slaví postup
Hodnocení letošní sezony je velmi pří-
jemné. Samozřejmě musím začít naším 
„áčkem“. Tým v sestavě P. SRB, J. BRO-
KEŠ, V. HVOŽĎORA, J. JELÍNEK a M. 
BLAŤÁK vybojoval postup do krajského 
přeboru 1. třídy. Po výborné první půlce
soutěže neponechali nic náhodě ani 
v odvetách a bez ztráty jediného bodu 
obsadili první místo v tabulce. Ale lehké 
to určitě neměli. Důležité bylo vítězství 
nad dosud vedoucím Šumperkem hned 
v úvodním zápase jarní části, kdy se tým 
protlačil na čelo tabulky a vydržel tam až 
do konce. Rozhodující zápas pak odehráli 
v posledním kole, kdy porazili nebezpeč-
ný Jeseník usilující také o postup. Tolik 
diváků a taková atmosféra na stolním 
tenisu už dlouho nebyla. Po vítězství 12:
6 mohl celý tým i jeho příznivci postup 
náležitě oslavit. Pokud budou hráči podá-
vat podobné výkony jako letos i ve vyšší 
soutěži, myslím, že se nemusí ničeho 
obávat.

Také v „béčku“ hrajícím okresní přebor 
1 vládne spokojenost. V sestavě S. KO-
NEČNÝ, M. HUŇAT, M. JANÍČEK, 
M. BLAŤÁK, J. SEDLÁČEK odehráli 
klidné jaro bez obav ze sestupu. Zabyd-
leli se ve středu tabulky a nasbírali hodně 
zkušeností do příští sezony, ve které by to 
mohlo být ještě trochu lepší.  

V okresním přeboru 2 jsme měli dvě 
družstva. Začnu „déčkem“, které skonči-
lo v tabulce na druhém místě. V sestavě 
V. STRAŠIL, S. SOURAL, M. VEČEŘ, 
D. STRAŠIL, M. BLAŤÁK se vhodně 
skloubilo dravé mládí se zkušenostmi 
starších hráčů a mužstvo v celé soutěži 
v podstatě ztratilo body jen s vítězným 
Postřelmovem. 

To „céčko“ mělo o něco víc smůly. 
Protože o třetí pozici v tabulce přišlo až 
v posledním zápase, kdy prohrálo v Jes-
třebí 10:8. Na výkonech se také trochu 
podepsalo častější střídání hráčů. Přesto 
sestava P. ŠUPINA, F. ONDRÁČEK, D. 
KRÁTKÝ, L. KRAMÁR, A. ONDRÁ-
ČEK, L. BÖSER, J. NEJEDLÝ určitě 
neudělala žádnou ostudu a potvrdila 
výsledkově asi nejúspěšnější sezonu za 
posledních několik let stolního tenisu 
v Bludově. 

Na závěr bych chtěl popřát všem hráčům
do příští sezony mnoho sportovních 
úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Stanislav Soural
Foto F. Polách


