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Oznámení o dni a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky

• So 27.10.2012 - 15.30 hod. 
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/

• So 27.10.2012 - 16.00 hod. 
  MORAVŠTÍ MUZIKANTI /Kulturní dům Bludov/

• Ne 28.10.2012 - 15.30 hod.
  STUPKOVO KVARTETO /Zámek Bludov/

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října
94. výročí vzniku samostatného Československa

Starosta obce Bludov podle § 27, odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev krajů  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15, 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e :
1.  Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne 
     12. 10. 2012  od  14:00 hodin do 22:00 hodin a 
     13. 10. 2012  od    8:00 hodin do 14:00 hodin.
2.  Místem konání voleb ve 
      volebním okrsku č. 1 je místnost pro hlasování v Kulturním domě Bludov,
                                     Tř. A. Kašpara č.p. 353,   
      volebním okrsku č. 2 je místnost pro hlasování v Kulturním domě Bludov, 
                                     Tř. A. Kašpara č.p. 353,   
Volební okrsky jsou rozděleny takto:

3. Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti a státního občanství 
 České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo  
     služebním pasem České republiky).
4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva  
     kraje a Senátu Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet    
     hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5.   K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý 
     povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6.   Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
     hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
 Ing. Pavel Ston, starosta v.r.  

Volební okrsek č. 1
ulice: 
8. května
Bludoveček
B. Němcové
Čapkova 
Dr. Březiny
Ermisova
Husova
Jiráskova
Krátká
Lázeňská
Masarykova
Na Viskách

Nádražní
Nerudova
Palackého
Polní
Příční 
Stará
Špalkova
Tyršova 
Vančurova
Vitonínská
Vlčí důl
Zahradní

Volební okrsek č. 2
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
Tř. A. Kašpara
U Rybníčku
Ve Slévi
V Potokách
Za Školou
Ztracená
Žerotínova

Informace 
pro občany

Ve dnech 22. a 24. 10. 
2012 v 13 - 17 hod. 

bude na obecním úřadě 
vystavena k nahlédnutí 
kronika obce Bludov.

Bludov má další zápis do 
Knihy rekordů, tentokrát se 

jedná o obří pomlázku.
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Připravujeme fotovýstavu BLUDOV DŘÍVE A NYNÍ
Kulturní dům Bludov plánuje na příští rok fotovýstavu  BLUDOV DŘÍVE A NYNÍ.
Je nutné již dnes začít s přípravou fotografií. Vyzýváme ty, kteří by měli zájem se na přípravě podílet a pomoci, aby se 
přihlásili v Kult. domě Bludov. Prosíme i ostatní, kteří mají doma zajímavé dobové fotografie, o zapůjčení. Děkujeme. -jdi-

Skautský nábor 2012 – Živá historie
 Pro nejmenší obyvatele naší obce si 
i letos bludovské skautské středisko 
připravilo zábavné odpoledne. Tentokrát 
bylo pásmo deseti zábavných a poučných 
disciplín inspirováno velkými událostmi 
20. století. Děti tak mohly udělat první 
kroky po měsíčním povrchu, podívat se 
na první skautský tábor nebo jako první 
na světě zdolat Mt. Everest.
 Příprava akce probíhala již od rána, 
kdy byly rozmisťovány jednotlivé disci-
plíny a celkově se připravovala louka na 
jih od zámku. Po druhé hodině odpoledne 
již bylo vše kompletně připraveno a při-
cházeli první návštěvníci. Jejich úkolem 
nebylo pouze se bavit, ale zároveň se 
vzdělávat a vydat ze sebe co nejvíce - dle 
vlčáckého hesla „Naší snahou nejlepší 
buď čin!“ splnit všech deset přichysta-
ných úkolů. Prakticky všichni zúčastnění 
splnili veškeré disciplíny na výbornou, 
což svědčí o jejich odhodlání a nadšení 
pro věc. A to se na zábavním odpoledni 
objevily děti již od 3 let. Odměnou jim 
potom byl poklad, ukrytý pod mohutnými 
liánami v těsné blízkosti zámku.
 Pravděpodobně nejoblíbenější disci-
plínou bylo překonávání trhliny v ledu, se 
kterou se musel vypořádat R. Amundsen 

při dobývání jižního pólu. Nejen z ní, ale 
i z dalších disciplín a doprovodných akcí 
vznikla velká řada fotografií. Ty můžete 
zhlédnout na naší bludovské skautské ga-
lerii, kterou naleznete na stránkách http:
//bludovit.rajce.idnes.cz.
 Pokud se vám akce líbila a vaše dítě 
by se chtělo stát skautem nebo skautkou, 
nebo byste se chtěli podívat na některou 
ze schůzek, zde jsou jejich termíny: 
Kluci a holky od 6 do 10 let 
– každý pátek od 15.30 do 17.00
Kluci a holky od 11 do 13 let 
– každé úterý od 15.30 do 17.30
Starší kluci (od 13 do 15 let) 
– každé pondělí od 16.00 do 18.00
 Skautské klubovny jsou umístěny za 
bludovským zdravotním střediskem (pen-
zionem pro důchodce). Srdečně jste na 
schůzky zváni. Pro zodpovězení případ-
ných dotazů můžete kontaktovat zástupce 

vůdce střediska Jana Juránka – Hanese, 
a to na telefonním čísle 734 368 121.
 Akce byla zaštítěna rodinou Morn-
stein-Zierotin, které patří velký dík, 
a bez níž by akce nemohla proběhnout 
v tak krásném prostředí, pokud by vůbec 
proběhla.

br. Jan Juránek – Hanes
skautské středisko Františka Pecháčka 

Bludov
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

V pondělí 10. září 2012 se v 18:00-21:15 uskutečnilo v Kultur-
ním domě 11. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo všech 15 zastupitelů. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, 
který vyhotovením zápisu pověřil tajemníka OÚ Zdeňka Ko-
línka. Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Jaroslava 
Čecha a Martina Schauera.

Kontrola úkolů
Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulých za-
sedání. K úkolu, aby rada do tohoto zasedání zastupitelstva 
předložila materiál, který zhodnotí využívání a financování 
obou tělocvičen v obci, sdělil, že se rada obrátila na ZŠ a na 
TJ Sokol Bludov, aby dodaly potřebná data. Požadovaný mate-
riál ale předložila pouze základní škola, TJ Sokol nikoli, ačkoli 
k tomu byl vyzván v červnu. Na to reagoval místostarosta Mi-
lan Klimeš, který tlumočil omluvu předsedy Josefa Sedláčka st. 
k nepředložení rozboru z důvodu dovolenkového času s tím, že 
požadované předloží později. Zastupitelstvo prodloužilo termín 
úkolu do prosince.
 Další úkol spočíval v tom, že rada měla projednat s Karlem 
Mornstein-Zierotinem záležitosti tří smluv - zámecký park, 
parkoviště, obřadní síň, navrhnout změny, pokud obě strany 
shledají nutnost těchto změn. Starosta informoval o jednání 
z 31.8.2012. Bylo oboustranně konstatováno, že zmíněné 
smlouvy byly uzavřeny v kontextu dalších smluv o vypořádání 
bezpodílového vlastnictví v závěru roku 2007. Tyto tři smlou-
vy byly koncipovány tak, aby dolaďovaly vzájemné výhody 
a nevýhody obou stran při celkovém rozdělení majetku. Při jed-
nání bylo proto dohodnuto do uzavřených smluv nevstupovat. 
V opačném případě by bylo nutno hledat jiná vyvážení. V diskusi 
předsedkyně kontrolního výboru Martina Pešáková informovala, 
že kontrolní výbor čekal na výsledek jednání a tím i odpovědi na 
uznatelnost nákladů na údržbu parku. Konstatovala, že za roky 
2008-2010 nebylo předloženo řádné vyúčtování. Vyúčtování za 
rok 2011 obsahovalo sporné položky. M. Klimeš připomněl, že 
rada vyúčtování projednávala, výsledky jsou v zápisu z dubno-
vého jednání. M. Pešáková konstatovala, že smlouvy jsou obec-
né, měly by být konkrétnější, mělo by být jasně řečeno, do kdy 
se doklady předkládají, jak mají vypadat, kdo bude kontrolovat 
atd. Předkládat to, co bude proplaceno. M. Klimeš nato ocitoval 
odstavec z dohody, který jasně stanovuje termín vyplacení pří-
spěvku i termín předložení dokladů. M. Pešáková dále doporu-
čila v jednáních pokračovat, dohodnout podrobnější systém, sta-
novit kontrolující osobu. Stanislav Balík navrhl, aby vyúčtování 
a předkládání dokladů probíhalo tak, jako u přiznaných příspěv-
ků z podpůrných programů obce při respektování zmíněného 
ustanovení dohody – tedy vyplatit částku, přičemž doklady by 
kontroloval některý ze zaměstnanců OÚ, v druhé vlně posléze 
kontrolní výbor. Jan Kacar doporučil, aby k jednání s K. Morn-
stein-Zierotinem a taktéž k vyhodnocování veřejných zakázek 
nad 3000000 Kč byl zván i zástupce kontrolního výboru.
 Další úkol ukládající radě dořešit v roce 2012 instalaci ra-
darového měřiče rychlosti v obci je splněn. Dvě stávající místa 
jsou vyřešena (od Chromče u lázní, od Postřelmova na vjezdu 
do obce), na třetí místo ve směru od Šumperka musí dodávající 
firma vyřešit povolení a čtvrté místo se hledá. J. Kacar doporučil 
umístit ukazatel rychlosti na ulici Nádražní.
 Další úkoly jsou splněny. Zastupitelstvo poté 13 hlasy (2 se 
zdrželi) zprávu o plnění úkolů schválilo.
Zpráva o činnosti rady obce za období 12.6. – 10.9.2012
Zprávu přednesl M. Klimeš. Od posledního zasedání zastu-
pitelstva se rada sešla šestkrát. Kromě agendy předložené 

zastupitelstvu se zabývala především následujícím: pronájmy 
zahrádek; nájemními smlouvami se Sociálními službami Šum-
perk, Telefonica O2, MUDr. Mohyla, rehabilitace Musilová; 
výběrem zpracovatelů a podání žádostí o poskytnutí dotací 
z ROP Střední Morava na akci „Revitalizace středu obce“ 
a na výstavbu „Rozhledny Brusná a naučné stezky Bludovit 
– Bludov“; výběrem zhotovitele projektové dokumentace 
na akci „Revitalizace středu obce“ a přeložka distribučního 
zařízení elektřiny; výběrem dodavatele ukazatelů rychlosti; 
rekonstrukcí Tř. A. Kašpara – otázkou zastavení stavby, dodat-
kem smlouvy o dílo, žádostí o svolání mimořádného zastupitel-
stva; rekonstrukcí ulice Husova; stavební akcí – zateplení štítu 
čp. 653; výměnou pískovcové dlažby před radnicí a výměnou 
dlažby na chodbách MŠ; černými stavbami v obci; jmenováním 
zástupců zřizovatele do školské rady a dalším.
 V diskusi J. Kacar sdělil, že mu chybí ve zprávě větší zmín-
ka o sporech kolem rekonstrukce Tř. A. Kašpara, dle jeho ná-
zoru mohla být lepší komunikace obce s občany, která měla být 
zaznamenána v zápisech. Starosta odpověděl, že komunikace 
s lidmi fungovala, proběhla několikerá osobní jednání. Jan Tem-
pír Kotrlý sdělil, že spory kolem rekonstrukce komunikace řešil 
po prvním jednání emailem, písemně a odpovědí mu bylo řešení 
pomocí palisád. Dagmar Tempírová Kotrlá označila rekonstruk-
ci komunikace za normopaskvil, protože došlo dle jejího názoru 
k neúnosnému navýšení nivelety komunikace.
 Jaroslav Poprach se dotázal na případné řešení rekonstrukce 
komunikace Jana Žižky, která je také ve výhledu, před vjezdem 
do jeho domu, kde uvažuje v příštím roce s opravou brány 
a plotu. Chce vědět, jaká bude výše nivelety komunikace, aby 
ve vjezdu nevznikl schodek.
 Karel Janíček sdělil, že mu na rozporu kolem rekonstrukce 
komunikace vadí dvě věci – že u takové stavby jako u jiných 
staveb nemusí být souhlasy majitelů sousedních pozemků, 
ale ví, že obec musí rekonstrukci komunikace projednat 
s občany minimálně dvakrát. Poprvé při projednávání projektu 
a podruhé při zahájení stavby. To dle jeho názoru neproběhlo. 
Za druhé mu vadí řešení dešťové kanalizace, které se odvolává 
na normální dešťové srážky, v projektové dokumentaci není 
řešen odtok nadbytečných dešťových srážek. Vyslovil obavu 
o občany už při pětileté vodě.
 Zdenek Holinka označil rekonstrukci za hybrid. Sdělil, 
že ho nikdo nepřesvědčí, že existuje nějaká norma o minimální 
šířce komunikace 6 m. Při střetu autobusu s nákladním autem 
bude muset jeden vycouvat. Upozornil na špatný nájezd od 
obchodního domu, který označil za vydlážděné koupaliště a na 
stejnou výšku kanálu, roštu a vchodu do sokolovny. Josef Janko 
obsáhle zrekapituloval dění kolem stavby na Tř. A. Kašpara, 
které tvoří samostatný článek v tomto čísle Bludovanu.
 Z. Holinka sdělil, že ho uráží přístup projektanta k rekon-
strukci, když ho nezajímají domy vedle stavby, ale jen samotná 
stavba; dále sdělil, že se mu nelíbí další náklady na úpravu ko-
munikace kolem kostela vykopáním nedávno položené dlažby 
a její navázání na rekonstruovanou Tř. A. Kašpara. J. Kacar 
připomněl, že písemně podpořil žádost o svolání mimořádného 
zastupitelstva – to však nepodpořil zákonem stanovený podíl za-
stupitelů (alespoň třetina). Informoval, že stavba chodníků mu-
sela proběhnout, byla vázána na dotaci od kraje, ale je otázkou, 
kde je pravda o hloubce položení inženýrských sítí, použití dané 
technologie a nedostatku financí kraje na odfrézování. Doporu-
čil zkušební vrty a účast kontrolního výboru pro zjištění pravdy. 
J. Poprach se dotázal, proč nešlo 50 cm vyfrézovat a poté je 
navést, dle jeho názoru jsou sítě dostatečně hluboko.

11. zasedání zastupitelstva obce
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 D. Tempírová Kotrlá zapochybovala nad výší vícenákladů 
spojených s navýšením plotové zídky u Šturmových, stavbou 
palisád u Tempírových Kotrlých a dále sdělila, že se jí nelíbí, že 
jsou v zápisu z jednání rady obce zveřejněna jejich jména, když 
nic takového nepožadovali. 
 Pavel Pavlík se dotázal na způsob označení parkovacích 
míst, zda byla revidována dešťová kanalizace od fludra dolů 
a kdy bude vyčištěn nefunkční kanál dešťové kanalizace za 
zastávkou. Starosta odpověděl, že parkovací místa budou řádně 
vodorovně označena, revize kanalizace proběhla v roce 2010 
a je k nahlédnutí na obci, kanál bude vyčištěn letos.
 Zastupitelstvo poté zprávu 11 hlasy (3 proti, 1 se zdržel) 
schválilo.

Rozpočtové změny č. 2 a 3 
Zastupitelstvu byla předložena na vědomí rozpočtová změna 
č. 2, kterou schválila 25.6.2012 rada. Dále byla předložena ke 
schválení rozpočtová změna č. 3. Jedná se o navýšení o 950 
tis. Kč do kapitoly Silnice, přičemž 180.000 Kč bude použito 
na vícepráce na opravě Husovy ulice a 770.000 Kč bude pou-
žito na vícepráce rekonstrukce třídy Adolfa Kašpara. Zdrojově 
bude navýšení 950.000 Kč pokryto ze zůstatku Fondu rozvoje 
bydlení. Dále rada projednala navýšení o 350.000 Kč do oprav 
(konkrétně se jedná o rekonstrukci dvou skleníků vedle Oran-
žérie – pozinkovaná konstrukce s polykarbonátovou výplní). 
Toto navýšení čerpání bude zdrojově pokryto navýšením výnosu 
Daně z příjmů právnických osob.
 V diskusi se M. Schauer zeptal, jaké práce se podílejí na 
vícenákladech 770.000 Kč na rekonstrukci chodníků Tř. A. 
Kašpara. Starosta odpověděl, že zhruba 140.000 Kč tvoří stavba 
palisád, 140.000 Kč navýšení plotu u Šturmových a zbytek tvoří 
ostatní práce (nové dešťové vpusti atd.). P. Kochan upozornil 
na dle jeho názoru nedostatečně řešenou dešťovou kanalizaci 
v prostoru parkoviště u Březinova statku, na zespádování vody 
z parkoviště a komunikace pouze do jednoho kanálu v rohu 
parkoviště, který, když se ucpe, vytvoří jezero, které se dotkne 
i jeho pozemku. Zastupitelstvo obě rozpočtové změny 11 hlasy 
(1 proti, 3 se zdrželi) schválilo. 

Žádost o odkup části pozemku 1822 – žadatel Nimrichtr Jiří 
Jiří Nimrichtr, bytem Kroupova 818, Bludov si podal žádost o 
odkoupení části pozemku 1822 – ostatní plocha o výměře cca 
45 až 50 m2. Požadovaná část pozemku sousedí s jeho pozemky 
1821 a 2176/6 a Vitonínem. Žadateli tento pozemek pomůže 
pro zřízení sjezdu na parcelu 2176/13, kde mají být vystavěny 
2 rodinné domy. Stavební komise prodej doporučila, stejně jako 
rada - za cenu 50 Kč/m2. Zastupitelstvo prodej jednomyslně 
schválilo.

Žádost o odkup části pozemku 35/1– žadatel Zdeněk Ston 
Zdeněk Ston, bytem Špalkova 309, Bludov si podal žádost 
o odkoupení části pozemku 35/1 – ostatní plocha (jde o poze-
mek, který je již léta částečně zaplocený). Navrhl dvě varianty 
– odkup menší části (pouze té zaplocené), příp. odkup větší části 
(včetně nezaplocené tak, aby zarovnal plotovou čáru). Stavební 
komise a rada se přiklonily k variantě první. Zastupitelstvo ji 
rovněž jednomyslně schválilo, za kupní cenu 50 Kč/m2.

Odkup pozemků pod obecní komunikací ulice Za Školou 
– vlastníci Zdenek Holinka, Petr Holinka a Roman Holinka
Pokračuje se v řešení pozemků pod obecní komunikací v ulici 
Za Školou. Nyní se jedná o pozemky 383/9 – ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 71 m2 a 2319/24 – orná půda 
o výměře 47 m2, pozemky vlastní Zdenek Holinka (podíl 1/
2), Roman a Petr Holinka (každý má podíl 1/4), bytem Tř. A. 
Kašpara 339, Bludov. Vlastníci souhlasí s odkupem pozemků 
za cenu 50 Kč/m2. Zastupitelstvo návrh jednomyslně schválilo.

Budoucí darování části pozemku p. č. 2979/1 – ostatní plo-
cha z majetku Olomouckého kraje do majetku obce
Před samotnou rekonstrukcí Tř. Adolfa Kašpara byl Olomoucký 
kraj požádán o darování části pozemku 2979/1 – ostatní plocha 
o výměře cca 944 m2, na této části pozemku bude chodník 
a odstavný pruh. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bez-
úplatný převod části pozemku 2979/1 ost. pl. o výměře cca 944 
m2 mezi Olomouckým krajem, jako budoucím dárcem, a Obcí 
Bludov, jako budoucí obdarovanou. Samotná darovací smlou-
va bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu. Zastupitelstvo s uzavřením smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě souhlasilo 14 hlasy (1 se zdržel).

Pozemky malé vodní elektrárny - Miroslav Suchý
Bronislav Suchý se obrátil dopisem z 12.3.2012 na obec s tím, 
aby vrátila pozemky 2941/2, 3002/2, 3004, 3005/1, které obec 
vlastní dle jeho názoru neoprávněně. Tento dopis doložil dne 
28.3.2012 sdělením Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových k této věci. Obec pozemky získala do vlastnictví 
na základě Souhlasného prohlášení ze dne 27.9.2001, v tomto 
prohlášení MNV Bludov a Obec Bludov souhlasně prohlašují, 
že všechny nemovitosti uvedené v prohlášení přešly podle § 1, 
odst. 1, zákona č. 172/1991 Sb. ke dni účinnosti tohoto zákona 
na Obec Bludov. Podle sdělení Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových si obec tyto pozemky zapsala na svoje LV 
č. 10001 nesprávně. Jedná se o vodní toky a ty na obec podle 
uvedeného zákona přejít nemohly, protože platila Ústava z roku 
1960 o výlučném státním vlastnictví vodních toků a jako právní 
předpis vyšší právní síly měla Ústava přednost před zákonem č. 
172/1991 Sb. 
 Právní zástupce obce nastínil možné varianty řešení – buď 
souhlasné prohlášení mezi obcí a Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, ve kterém bude uvedeno, že vlastníkem 
nemovitostí je Česká republika. Pokud by obec souhlasné pro-
hlášení nepodepsala, pak lze očekávat, že Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových podá u okresního soudu žalobu na 
určení vlastnictví k předmětným pozemkům. Rada nedoporučila 
otázku vlastnictví pozemků řešit souhlasným prohlášením, dále 
nedoporučila pozemky prodávat do doby vyřešení celé otázky. 
 V diskusi S. Balík uvedl, že se dá předpokládat, že obec 
u soudu s největší pravděpodobností neuspěje. Při převodu ma-
jetku v roce 2001 udělala obec chybu, měla by se k ní přihlásit 
a napravit ji. M Pešáková se zeptala, jestli Úřad pro zastupování 
státu kontaktoval obec – starosta odpověděl, že ne. Podle M. 
Pešákové existuje šance obce při uplatnění vydržení daného 
majetku. B. Suchý z pléna upozornil, že o vydržení nelze 
mluvit, protože v té době probíhala prokazatelně školení Měst-
ského úřadu Šumperk v této věci a smlouvu sepisoval starosta 
J. Sedláček, katastrální úřad měl metodický pokyn nezapisovat 
v katastru do majetku obcí vodní plochy, nesprávný zápis vznikl 
nedopatřením. M. Pešáková přesto doporučila věc řešit, až úřad 
vyzve obec. J. Kacar podpořil názor S. Balíka, věc si zaslouží 
nedělat další problémy. M. Schauer konstatoval, že mu je líto 
p. Suchého, že daná věc zůstala takovou dobu nevyřešená. 
K. Janíček doporučil, aby obec sama vyzvala úřad, protože nejde 
o vydržení, jelikož obec se o pozemky nestarala, neudržovala je. 
Zastupitelstvo poté 8 hlasy (2 proti, 5 se zdrželo) rozhodlo řešit 
otázku vlastnictví pozemků pod MVE p. Suchého souhlasným 
prohlášením a pověřilo starostu jednáním s Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových. 

Návrh na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozem-
ku 25/1 a budovy čp. 224 od Lenky Sadilové
Rada přeložila zastupitelstvu návrh na uzavření budoucí kupní 
smlouvy na odkup pozemku 25/1 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 320 m2 a budovy čp. 224 od Lenky Sadilové, Jirás-
kova 928, Bludov za 850.000 Kč s tím, že kupní smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 30.6.2013.
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V diskusi se M. Pešáková zeptala, co bude s nemovitostí dělat. 
Starosta odpověděl, že demolice daného objektu je součástí 
žádosti o dotaci na revitalizaci středu obce (celkový projekt by 
měl činit 8,8 milionů Kč) s tím, že místo kupovaného objektu 
bude vybudováno odstavné stání – podrobně se o celém projek-
tu (vč. odbahnění rybníka) mluvilo na minulém zastupitelstvu. 
D. Tempírová-Kotrlá se z pléna zeptala, jestli obec ví, za kolik 
koupili objekt prodávající. Starosta odpověděl, že za 850.000 
Kč. Zastupitelstvo poté jednomyslně návrh smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě schválilo. 

Změna kategorizace místní komunikace
Zastupitelstvo se vrátilo k bodu z minulého jednání - změně 
kategorizace místní komunikace – propoje mezi ulicemi Dr. 
Březiny a ulicí Starou (cesta mezi čp. 164 a 167). Změna byla 
vyvolána požadavkem Vojtěcha Kotrlého, který požaduje změnu 
kategorizace z kategorie 4 (chodníky, neprůjezdné) do kategori-
zace 3. Jako důvod uvádí, že zmiňovanou komunikaci využívá 
několikrát do roka při vyjíždění traktorem ze svého domu na 
silnici, jde rovněž o případnou možnost příjezdu hasičů. V sou-
časné době je již zmiňovaný úsek asi o 60-70 cm užší proti úda-
jům z katastru nemovitostí. Nastíněna byla 3 možná řešení: 1) 
ponechat kategorii cesty zařazené ve 4. třídě a značkou zakázat 
průjezd; 2) změnit kategorii na komunikaci 3. třídy, ponechat ve 
stávající šíři a tím legalizovat průjezd vozidel; 3) změnit katego-
rii na komunikaci 3. třídy, vytyčit komunikaci dle šíře odpoví-
dající údajům z katastru nemovitostí a požadovat po vlastnících 
plotů u čísel popisných 164 a 167 ctít tuto hranici (likvidace stá-
vajícího oplocení a posunutí na skutečnou pozemkovou hranici). 
Rada doporučuje variantu č. 2.
 V diskusi p. Hrochová z pléna projevila nesouhlas s návr-
hem zařadit komunikaci do kategorie 3. třídy a upozornila na 
chybějící svod dešťové vody u V. Kotrlého. Ten reagoval, že 
voda je svedena do kádě a dále do kanálu na rohu pozemku 
a dále zdůvodnil svou žádost obavami před dalším zabíráním 
části komunikace a tím zamezení průjezdu. Po krátké intenzivní 
debatě v plénu řekl J. Kacar, že je pro variantu tři – tedy vše 
vyměřit, upřesnit hranice a potom řešit. Navrhl ponechat danou 
komunikaci v kategorii 4. třídy do doby vyřešení, co komu pa-
tří, a potom řešit. Zastupitelstvo tento návrh 11 hlasy (4 proti) 
schválilo.

Nový člen kontrolního výboru
Poté, co v březnu 2012 rezignoval J. Kacar na členství v kon-
trolním výboru, bylo třeba zvolit jednoho nového člena. Byly 
vyzvány jednotlivé kandidátky z minulých komunálních voleb, 
aby předložily návrhy na doplnění člena kontrolního výboru 
(v původním složení byli v kontrolním výboru zastoupeni dva 
členové za Suverenitu a po jednom za Nezávislou volbu, KDU-
-ČSL, ČSSD, KSČM a SNK Občané Bludova). Jednotlivé stra-
ny a sdružení navrhly: ODS Vladimíra Vlčka, ČSSD Roberta 
Šebelu, SNK Za občana a přírodu Dagmar Bankovou, Strana 
zelených Jana Tempíra Kotrlého. Rada obce doporučila, že by 
měl být upřednostněn návrh kandidátky, ze které pocházel rezig-
nující člen, tudíž navrhla doplnit výbor o R. Šebelu.
 V diskusi ale Jan Kacar stáhl návrh ČSSD s tím, že R. Šebe-
la už má hodně aktivit, a přiklonil se k návrhu SZ, aby se členem 
výboru stal J. Tempír Kotrlý. V reakci na to obnovil M. Klimeš 
původní návrh na D. Bankovou a J. Ťulpík návrh na V. Vlčka. 
Hlasovalo se od posledního protinávrhu. Hned v prvním hlaso-
vání byl 8 hlasy (4 proti, 3 se zdrželi) zvolen V. Vlček, o dalších 
návrzích se proto již nehlasovalo.

Diskuse
V závěrečné diskusi s občany J. Janko konstatoval, že částka 
na zvednutí plotu u Šturmových je dle jeho názoru vyšší než 
144.000 Kč, dále, že občané nebyli ve věci rekonstrukce uli-
ce řádně informováni, čímž se dle něj porušil zákon. Požádal 
o vyčíslení, kolik štěrku, dopravy a práce stálo navýšení o 20 

cm, aby tyto údaje byly zveřejněny na zastupitelstvu a aby to, co 
řekl za občany na jednání zastupitelstva, bylo zveřejněno jako 
protičlánek starosty v Bludovanu. Z. Holinka sdělil, že neslyšel 
na jednání zastupitelstva žádnou reakci od zastupitelů na připo-
mínky občanů k rekonstrukci Tř. A. Kašpara. Rekonstrukci opět 
nazval hybridem od projektanta, kterého zajímá jenom stavba 
a ne lidé a domy. D. Tempírová Kotrlá se dotázala, jak by hla-
sovali zastupitelé, kdyby bydleli na Tř. A. Kašpara. M. Klimeš 
zhodnotil, že úkolem projektu je naprojektovat komunikaci, 
která se musí srovnat do jedné výšky na začátku a do druhé na 
konci. Nevidí nikde porušení norem. 
 Proběhla také ostrá výměna názorů mezi J. Čechem, D. Tem-
pírovou Kotrlou a J. Kacarem ohledně rekonstrukce komunikace 
na ulici Nádražní.
 J. Hladilová sdělila, že na horním konci do rigolů, a dešťové 
kanalizace nevteče při tání sněhu ani při velkém dešti prakticky 
nic, podobné je to i v ulici Ve Slévi. Poprachovi sdělili, že auta 
na ulici J. Žižky musí jezdit po opravě plynu po nedodělané, 
nezpevněné části komunikace. J. Hladilová doporučila vyčistit 
rigoly, poněvadž po každé větší vodě je u nich naplavena 3/4 po-
pelnice. P. Ston informoval, že byl zadán projekt na rekonstrukci 
ul. J. Žižky, ke kterému se budou moci občané vyjádřit. 
 J. Kacar požádal o vyznačení stání u penzionu, chybí mu tam 
řešení kraje dlažby, zastavení a dále se dotázal, kdy proběhne re-
konstrukce topení u penzionu a kdy budou instalovány snímače 
tepla v bytech u mateřské školky. František Balát odpověděl, že 
rekonstrukce topení u penzionu proběhne poslední týden v září 
a první týden v říjnu. Snímače tepla za 55.000 Kč se udělají na 
přelomu roku do 31.12.2012.
 Václav Váňa upozornil, že změny projektu nebyly možné 
a teď se řeší palisády atd.  Milena Váňová se zamyslela, když 
bude všechno zabetonováno, kde poteče voda. Poté proběhla 
opakovaná diskuse několika občanů a zastupitelů k připomín-
kám nastíněným v průběhu celého jednání zastupitelstva obce 
k rekonstrukci Tř. A. Kašpara. J. Ťulpík konstatoval, že u všech 
rekonstrukcí byly připomínky a za 6 let nebyl žádný problém, 
projektové dokumentace a posouzení k nim tvořili odborníci. 
Jinou otázkou je, jestli se daná věc líbí, nebo nelíbí. Doporučuje 
nechat dodělat – mobiliář, zeleň, nasvětlení a uvidí se. Čas ukáže, 
jestli obavy kolem povrchové vody jsou oprávněné nebo nikoliv. 
Obec potom bude muset hledat řešení, jak majetek ochránit. Co 
se týče šíře komunikace, vidí to jako bezpečnostní prvek.
 Tempírovi Kotrlí upozornili, že dnes na tom, pokud se voda 
při povodni u fludra vylije, budou o těch navýšených 40 cm hůř. 
O to méně vody odteče po komunikaci. To nespraví žádná zídka. 
Vyslovili obavy pro příští generace se zhoršováním stavu dalším 
navyšováním komunikace. Starosta reagoval, že k dalšímu na-
vyšování nedojde, poněvadž je vytvořena vrstva, se kterou se dá 
pracovat, opravovat, frézovat. S. Balík připomněl, že není prav-
da, že Tempírovi-Kotrlí mají v místě nejníže položenou stavbu 
– nejníže jsou Flídrovi, dům, kde vyrůstal. Dále vzpomněl na 
potopu v roce 1984 – hlavní problém u zámku tehdy nebyl ve 
fludru, ale ve vodě z kopce od Šumperka (to dnes zčásti řeší 
protierozní příkop), ale hlavně v tom, že se voda tlačila do 
sklepů odvodňovacími kanály, jejichž kapacita nestačila.
 P. Kochan se dotázal na návrh řešení využití Březinova stat-
ku, pokud se bude žádat o dotaci a na informace o společnosti 
Jeseníky přes hranici, o.s., která projekt podala. Starosta vysvět-
lil, že snahou zmíněného občanského sdružení je získat dotaci 
na rekonstrukci do výše 10 mil. Kč za účelem zřízení Muzea Je-
seníky - interaktivního centra pro mládež. Studie je k nahlédnutí 
na obci. Je podkladem pro první kolo žádosti o dotaci.
 M. Váňová se dotázala, proč obec hájí navýšení komuni-
kace. J. Ťulpík odpověděl, že majitelem komunikace je kraj 
a ten si stanovil výši nivelety. M. Váňová se dále zeptala, proč 
se rekonstrukce z důvodu sporu nezastavila, proč stavba více 
nekopírovala terén. Starosta odpověděl, že by rekonstrukce byla 
násobně dražší. Z. Holinka sdělil, že bude chtít vidět vyúčtování 
víceprací.  Podle starosty se bude jednat o 730.000 Kč včetně 
DPH. Stanislav Balík ml.
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Vážení občané – důležité upozornění
Dne 10.11.2012 se společně se sběrem objemného a nebezpeč-
ného odpadu uskuteční i sběr kovového odpadu. 
 Společnost KOVO CZ  přistaví na parkoviště u hasičárny 
nákladní auto s obsluhou a každý občan zde může odevzdat 
kovový odpad, který mu doma překáží nebo se domluvit 
s obsluhou na odvozu z místa bydliště. Finance získané za tento 
kovošrot obdrží obecní úřad a budou použity na  nákup odpad-
kových košů pro obec. 

                    OÚ Bludov

SITA Rapotín – žádost k občanům
Společnost SITA Rapotín, která zajišťuje svoz bioodpadu, žádá 
touto cestou občany, aby bioodpad ze svých domácností dávali 
jen do hnědých k tomu určených nádob. 
 Není v silách zaměstnanců SITY zjišťovat, zda v ostatních 
barevně odlišených nádobách je komunální odpad nebo biood-
pad. Znovu připomínáme občanům, že od 1.11 do 20.12.2012 
se budou evidovat objednávky na bionádoby na obecním 
úřadě u pana L. Kočtaře.
 Děkujeme občanům za pochopení a spolupráci

                    OÚ Bludov

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – rozšíření služeb
Vážení občané
Obecní úřad  nabízí všem majitelům psů, kteří mají uhrazený
poplatek ze psa, bezplatný příděl mikroténových sáčků na 
psí exkrementy. Tyto sáčky můžete dostat na stejném místě 
jako pytle na plasty v 1. patře obecního úřadu v kanceláři 
č. 8 – agenda životního prostředí u pana L. Kočtaře.

                                  Obecní úřad

Vážení občané
V sobotu dne 10.11.2012 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 hasičárny 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, te-
levizory, monitory odevzdejte bezplatně každý sudý čtvrtek na 
místě zpětného odběru u mechanizačního střediska Bludovské 
a.s. a ne až při svozu nebezpečného odpadu - šetříte finance pro 
zlepšení životního prostředí. Nepotřebné oděvy, obuv, hračky 
a bytový textil (čisté a zabalené) odevzdejte do nového kontejne-
ru na ulici Školní vedle kontejneru na elektrospotřebiče.
 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 určené místo 
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

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Svoz bioodpadu
Vážení občané.
Ve dnech 16.11. - 19.11.2012 stejně jako v minulém 
roce bude obec organizovat ve spolupráci se společností 
SITA CZ Rapotín sběr  bioodpadu.
 Svoz se uskuteční do  kontejnerů, které budou  umístěny  
na parkovišti u Hasičské zbrojnice, za obchodem U Urbana, 
u Monády, Na Bludovečku.
 Kontejnery budou přistaveny v pátek 16.11.2012 
a odvezeny v pondělí 19.11.2012. Svoz  tohoto odpadu 
z domácností je určen jen pro občany Bludova. Do biood-
padu patří jen odpad rostlinného původu – tráva, listí, kvě-
tiny, odpad ze zahrádek. Bude zajištěn dohled pověřeného 
zaměstnance obecního úřadu. 
 Obecní úřad upozorňuje občany, že obecně závazná 
vyhláška č.3/2003 – POŽÁRNÍ ŘÁD v čl. 3 zakazuje 
vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na 
vegetační ploše. 
 Svoz bioodpadu tímto zajišťuje zlepšování životního 
prostředí a přispívá k čistotě ovzduší.
 Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně 
přistupují ke třídění odpadů, a šetří tím životní prostředí.

 Obecní úřad Bludov

PRODEJE  v kulturním domě

v říjnu 2012 Úterý 2. 10. second hand

Místní informační středisko při KD Bludov
nabízí k prodeji

• Turistickou známku, upomínkové předměty z nerostu 
 bludovit, pohlednice, mapy,  trička, tašky a různé 
 upomínkové předměty  se znakem Bludova, odznaky,  
 hrníčky s bludovskými motivy, atd.
• poštovní známky 
 1 ks za 20.- Kč, aršík 180.- Kč 
 nově motiv Zámecké oranžérie 
 a Žerotínské hrobky
• Pohlednici OBŘÍ KRASLICE

• knihu pohádek:
 Autorem textu pohádek 
 Pohádky čistého srdce 
 je Romana Szalaiová, 
 pastelkami ilustrovala 
 Marie Johnová, DiS, 
 obálku navrhnul Ing. Lubomír Znoj.
• Akvarely malíře J. V. Barneta – celkem 19 akvarelů
• Knihu BABIČKA s ilustracemi A. Kašpara 
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OZNÁMENÍ
MUDr. Klofáčová oznamuje, že zahájila očkování proti 
chřipce. Občanům starším 65 let je očkování hrazeno 
zdravotní pojišťovnou. Zájemci o očkování se mohou 

dostavit do ordinace v ordinačních hodinách
a budou ošetřeni přednostně.

Marie Znojová
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V říjnu 2012 oslaví
Divišová Marie            Lázeňská                   70
Gnácková Alena           Nádražní                   70
Osladilová Světla         8. května                    70
Indrová Božena            U rybníčku                 70
Plháková Marie            U rybníčku                 70
Vágnerová Marie         Tyršova                      70
Kvapilová Libuše         Vitonínská                 75
Ptáček František           Za Školou                  75
Matějíček Josef 8. května 81
Souralová Anna J.Žižky 82
Tomešková Božena V Potokách 82
Kulhaj Ferdinand Ztracená 85
Muroň Zdeněk Za Školou 85 
Jílková Anna Na Vískách 86
Kašpar František Školní 86 
Šaj Josef K Zámečku 88
Davidová Anděla Školní 89 
Strouhalová Růžena Lázeňská 89 
Matysová Amálie J. Žižky 93

  Dne 26. 9. již uplynulo 10 let, co nás opustil 
náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan

Jan Kacar (bludovský harmonikář)
S úctou vzpomínají manželka Helena,
dcera a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 13.9. 2012 by se dožila 100 let naše 
maminka, babička, prababička paní

Josefa Kronichová
Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Diamantová svatba
Dne 18. října 2012 oslaví 60. výročí společného života 

manželé Anna a Oldřich Koutní. K diamantové svatbě 
přejí hodně zdraví a sil do dalších společných 

let dcery Jindra a Iva s rodinami.
K přání se připojuje i Sbor pro občanské 

záležitosti v Bludově.

50 let spolu - to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco...,

ale na Vaší lásce nic.
Přejeme Vám těch let ještě víc.

Synové s rodinami

20. října oslaví 50 let společného života 
Anežka a Karel Kotrlých.

Dne 24.8.2012 oslavil své krásné čtyřicáté narozeniny 
PAVEL MATĚJ. Do dalších let mu přejeme jen samé 
hezkosti, spoustu elánu, moře zdraví a oceán lásky. 
Neustále úsměv ve tváři, jiskru v očích, pohodičku 
a spoustu opravdových přátel, co ho vždy podrží

…a vo tom to je… Tvá manželka Erika, 
dcery Zuzanka, Lucie a Pavlíček

Ať štěstí při každém kroku
doprovází tě napořád,
ať zdraví při každém dalším roku 
slouží nastokrát.
Dne 19. října 2012 oslaví 85. narozeniny
pan Ferdinand Kulhaj
Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let
přejí manželka a synové Zdeněk, Jaroslav 
a Jan s rodinami.

Odešla jsi maminko, smutný je domov,
smutno je v něm, chybíš nám maminko,

chybíš nám všem.
Dne 9. října 2012 uplyne rok od úmrtí naší 
maminky, paní

Marie Dostálové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Nikdy nezapomenou děti s rodinami.

Proč odešel jsi od nás věčnou tmou,
odešel jsi tiše s bolestí svou.

Dne 24. října 2012 si připomeneme první 
smutné výročí, úmrtí

Vincence Pazoura
S úctou vzpomíná přítelkyně Karla.

Dne 16. října 2012 by paní Marie Divišová
oslavila své narozeniny. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Nikdy nezapomenou syn Zdeněk s rodinou.

Dne 24. října 2012 uplyne první smutné výročí 
úmrtí tatínka a dědečka pana 

Vincence Pazoura
S láskou vzpomínají syn Ivan a dcera Věra 
s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Bludovan 8/2012

POZVÁNKA
 

So  6. 10.   18.00  Country bál
Út  9. 10.     6.30  Zájezd do Polska
Út 16. 10.   18.00  Cestopisná přednáška
So 27. 10.   15.30  Kladení věnců
So 27. 10.   16.00           Tančíme s Moravskými muzikanty
Ne 28. 10.   15.30  Koncert KPH  /zámek/
Ne   4. 11.   18.00  Divadel. představení TŘI V TOM

na říjen 2012
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Mateřské centrum 

zahájilo po prázdninách opět svou činnost 
Kulturní dům Bludov 

nabízí maminkám na mateřské dovolené 
a jejich dětem možnost pravidelně se setkávat 

každé úterý dopoledne od 9:30 hod. 
v Kulturním domě Bludov.

• Kontakt maminek a pohybová aktivita  předškolních dětí. 
• Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek, 

rozvíjí pohybové schopnosti a napomáhá 
začlenění do kolektivu vrstevníků

• Ved. Miroslava Vykydalová
• Vstupné 10.- Kč

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na 
nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Úterý 9. října 2012
Sobota 27. října 2012

 Sobota 17. listopadu 2012
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov tel.: 583 238 177

Tančíme s Moravskými 
muzikanty

Příjemné posezení, zábava 
a tanec, občerstvení 

Kulturní dům Bludov
v sobotu 27. října 2012 
od 16:00 hod.

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

- vstupné 50,- Kč -

Tvorba kalendáře nebo fotoknihy  
z vlastních fotografií

 Kulturní dům  Bludov připravuje kurz zpracování 
digitálních fotografií s obsahem

Pokud máte zájem udělat svým blízkým radost na Vánoce a darovat 
jim kalendář nebo fotoknihu a  nevíte přesně, jak na to, tak máte 
jedinečnou příležitost. Přihlaste se do praktického kurzu, kde se 
naučíte stahovat své fotografie do složek v počítači, upravovat je 

v programu Picasa a hlavně vytvořit kalendář nebo fotoknihu
ve speciálním programu. Naučíte se vytvořené 

dílo odeslat ke zpracování do fotolabu.
Podle zájmu budou zařazeny také rady, jak pracovat

 s digitálním fotoaparátem, jak užívat blesk, zoom nebo 
nastavovat různé režimy fotografování. 

Souběžně s tím si oživíte práci na počítači a užití internetu. 
Kurz proběhne v  počtu 18 hodin od 5. listopadu do 21. listopadu, 
každé pondělí a středu od 16:30h do 19:30h v moderně vybavené 

počítačové učebně ZŠ Bludov.

Lektor kurzu Ing. Josef Baslar

Cena za celý kurz je 280.- Kč 
Přihlášky v KD Bludov do 19. října 2012 

tel. 583238177, 736609734
mail: kulturni.dum@bludov.cz

Poznámka: Můžete pracovat s vlastními fotoaparáty a notebooky.

Bludovan 8/2012
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Kulturní dům Bludov plánuje uspořádat 
v předvánoční době výstavu betlémů.

Prosíme ty, kteří doma mají po svých předcích 
betlémy, které na Vánoce neinstalují, a byli by ochotni 

je zapůjčit na tuto výstavu, ať se přihlásí 
v KD do 5. prosince 2012. 
Tel. 583238177, 736609734,
 kulturni.dum@bludov.cz

Vystavovat se bude od 14. prosince 2012 
do 21. prosince 2012. Děkujeme.

-jdi-

Betlémy nejen z Bludova

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

 cestopisnou přednášku 
s Jiřím Márou a jeho rodinou

Tajuplná 
Afrika

Nejdobrodružnější expedicí rodiny Márových 
se stala výprava do čtyř států v jižní části Afriky:

JAR, Namibie, Botswany a Zimbabwe
Při úžasně projekci fotografií i filmových záběrů se dozvíte, jak se 
dá neznámými končinami černého kontinentu cestovat na vlastní 
pěst - terénním autem divočinou i pouští a přitom spát ve stanech. 

Společně navštívíme Kapské Město i hliněnou vesnici tradičně 
žijících Himbů. Budeme stát tváří v tvář divokým zvířatům, zatají 

se nám dech ve sloním obklíčení a snad přežijeme i kousnutí 
šestimetrovým hadem. Podíváme se na největší písečné duny 

světa i hřmící masy Viktoriiných vodopádů.

Úterý 16.října 2012 v 18:00 hodin 
-vstupné dobrovolné-

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na
Koncert

Koncert
STUPKOVO SMYČCOVÉ 
KVARTETO OLOMOUC

Miroslav Žůrek -  housle
Martina Fischerová - housle

Jiří Kobza – viola
David Kostrhon - violoncello

Neděle  28. října 2012 
v 15:30 hod. 

 Zámek  Bludov
-Vstupné 40.- Kč-

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANYVÁNOČNÍ DRÁŽĎANY

• Zastávka u Moritzburgu 
/zámek, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku/

• Prohlídka hist.centra Drážďan 
/Semperova opera, Zwinger se známou obrazovou 
galerií, katedrála Frauenkirche  a další zajímavosti/

• Vánoční trhy
/Individuální volno k procházce po vánočním 

drážďanském Striezelmarkt - nejstarší vánoční trh 
v Německu, kulinářskou atrakcí je originální 

drážďanská štóla/.

Sobota 1. prosince 2012  
odjezd od KD ve 4:00 hod.

Cena 770.- Kč /cesta, průvodce/
Přihlášky v KD Bludov

!!! VÁŽENÍ RODIČE !!!
I v letošním školním roce můžete se svými dětmi, které ještě pravidelně nenavštěvují před-

školní zařízení, zavítat do naší mateřské školy a trávit zde příjemné středeční odpoledne.

se  budou scházet v prostorách třídy MOTÝLCI
každou středu od 15:00 do 16:45 hodin.

Začínáme 12. září 2012!
Těšíme se na společné setkání při hrách, tvoření a dovádění :-) 

Bludovan 8/2012
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LIDÉ V BLUDOVĚ BYLI SVĚDKY ODSTŘELU KOMÍNU
BLUDOV /jpe/ Mohutný výbuch otřásl minulý pátek po po-
ledni Bludovem. Před zraky mnoha desítek diváků se k zemi 
skácel šestadvacet metrů vysoký komín, aby se po dopadu 
roztříštil v trosky, které se okamžitě zahalily do mohutného
oblaku prachu. Bludov přešel na ekologičtější vytápění, 
budova bývalé kotelny tak bude sloužit k jiným účelům. 
Okolním obyvatelům její komín sházet rozhodně nebude.
 Odstřelit takovou stavbu si žádá pečlivou přípravu. „Projekt 
jsem dělal asi týden,“ řekl ostravský střelmistr Pavel Husarik, 
který měl celou akci na starosti. „Princip zbourání takového 
komínu je podobný s kácením velkého stromu. Nejprve se ve 
výšce, kde bude komín odstřelen, udělá takzvaný destrukční 
řez. Poté se výbuchem naruší stabilita komínu, který se vlivem 
gravitace sám převáží a spadne. Zde byly použity dva kilogramy 
trhaviny zvané Danubit,“ vysvětlil střelmistr s dvaadvacetiletou 
zkušeností v oboru. „Za celou tu dobu, co tuhle práci dělám, 
naštěstí nedošlo k žádnému úrazu,“ oddychl si Husarik.
 „Ten ohyzdný komín mi tu rozhodně chybět nebude, jen se 
mi bude stýskat po čápech, kteří na něj sedávali,“ řekl Stanislav 
Čmakal, který bydlí přímo naproti bývalé kotelně.

O čem se psalo v regionálním tisku v r. 1999

 Odstřel se ale nepodařilo udělat přesně podle jeho propočtů. 
Masa sto padesáti tun zdiva spadla přímo na mladou lípu, kterou 
úplně zavalila. „Chtěli jsme, aby komín spadl přesně mezi dva 
stromy. Některé cihly, ze kterých byl postaven, ale byly duté, 
proto se komín při pádu mírně stočil a dopadl o metr vedle,“ 
vysvětlil Husarik. „Kdyby se to ale vždy podařilo podle před-
stav, lidé by si mysleli, že je to příliš jednoduché,“ pousmál se. 
Mladou lípu, která jako zázrakem vyvázla téměř nepoškozená, 
okamžitě vyprostila skupinka lidí. „Je jen mírně naštíplá, možná 
to přežije,“ řekl Stanislav Balík mladší, který pomáhal stromek 
vyprošťovat.
 Starou kotelnu, která vytápěla několik školních budov, včetně 
tělocvičny a jídelny, nahradila letos v červenci plynová kotelna 
umístěná ve sklepení školy. Kogenerační jednotky, ze kterých je 
složena, při vytápění zároveň vyrábí elektřinu, jejímž prodejem 
se zaplatí spálený plyn. Provoz nové kotelny je tak nejen ekolo-
gický, ale i velmi levný. „Dalo by se říci, že je to ekonomické 
perpetuum mobile,“ uvedl energetický poradce Stanislav Balík 
starší.

      Hana s Romanou začaly běhat, dá se říci pravidelně, vloni 
o prázdninách, jen tak pro radost a pro kondičku. V Bludově za 
humny. Z dobrého pocitu a vytrvalosti vzešel nápad  vyzkou-
šet si své síly v oficiálním závodu s mnoha dalšími běžeckými 
nadšenci. Nebyly daleko od reality. Včas se zaregistrovaly pro 
Běh Prahou,  což je akce Mattoni Grand Prix. Ze dvou disciplín 
si naše děvčata vybrala adidas Běh pro ženy na 5 km. Ještě ve 
čtvrtek, před sobotním závodem, narychlo otestovaly bludovský 
oválek na hasičském hřišti, kde musely pro svoji disciplínu 
„udělat“ 22 koleček a v sobotu 8. září už na ně čekala Praha.
     Zahájení  populárního běhu podvečerní Prahou bylo v sedm 
hodin na Staroměstském náměstí, kde jej odstartoval náš olym-
pionik  -  badmintonista Petr Koukal.

produkce, desítky fotografů nestačily nadbíhat běžcům, stovky 
organizátorů se  o účastníky všech tratí velmi pečlivě staraly, 
tisíce diváků je radostně zdravily.
     Pro  úplnost uvádím, že  v uvedeném závodě bylo zaregistro-
váno celkem  6000 startovních čísel,  na 10 km splnilo časový 
limit 3977 běžců a běžkyň.  závodníci a závodnice z Keni a Eti-
opie  byli na prvých místech,  nejlepší Češka Petra Kamínková 
dosáhla  5 kilometrů za 17 minut,  Jiří Homoláč zvládl desetiki-
lometrovou trať za 31 minut.
Vyhlášení nejlepších borců probíhalo již v době, kdy ještě více 
než polovina závodníků byla někde na trati před cílem.  Mnohé 
z nich tedy vítala naše hymna, určená vítězům, ale zcela jistě 
nejen jim. Vždyť známe všichni populární větu – Není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se.
     Hana a Romana si přivezly medaile,  radost, zkušenost, 
výborný pocit. A rozhodly se, že příští rok „vstoupí podruhé do 
stejné řeky“. Budeme jim držet palce.
                                        - lap-

Pětikilometrová trasa vedla 
z náměstí na druhou stranu 
Vltavy přes Čechův most, 
odtud po Mánesově mostě 
kolem Rudolfína do ulice 
17. listopadu, tam na konci 
otočka a zase zpět, pak již 
cílová rovinka. V časovém 
limitu dokončilo běh na 5 
km 1212 žen, mezi nimi 
samozřejmě Hana s Roma-
nou. Romana Kočí dosáhla 
krásného času 33:13, stejně 
tak Hana Minářová 33:46. 
Radost ze splněného snu 
se nedá popsat. Nedá se 
popsat ani kouzelná, báječ-
ná atmosféra. Kolem  trati 
hrála živá hudba, před-
vedly se i další hudební 

Tah dvěma dámami 

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

Bludovan 8/2012



Bludovan 11

Bludovan 8/2012



Bludovan 12

Vážení občané! 
Jmenuji se Janko Josef a bydlím 46 roků na Třídě Adolfa Kaš-
para. Tedy si myslím, že si něco pamatuji. Naivně jsem věřil 
v dobu svobody projevu, demokracii. Také, že názor občana 
v tomto státě, v našem případě názor občanů Třídy Adolfa 
Kašpara obce Bludov, bude brán v zastupitelských orgánech 
na zřetel. Jsou to námi volení zastupitelé, tedy občané, kteří by 
měli obhajovat náš většinový názor a dobře hospodařit s našimi 
finančními prostředky, tedy daněmi. Do čela byl zvolen starosta, 
který již z názvu se „stará“ o zájmy občanů – voličů“ a tedy 
respektuje většinový zájem občanů Třídy Adolfa Kašpara. Rada 
je od slova poradního, ne rozhodujícího v zásadních věcech. 
 To je jen na úvod. A protože patřím do sdružení občanů, 
kteří nesouhlasí s navýšením stavby rekonstrukce Třídy Adolfa 
Kašpara, předkládám Vám, zastupitelům, rekapitulaci průběhu 
jednání se všemi úřady, obecními až krajskými:
 Dnem 9. července 2012 bylo oznámeno dopisem starosty 
obce Ing. Pavlem Stonem zahájení stavby Rekonstrukce Třídy 
Adolfa Kašpara s popisem. Popis neobsahoval ani slovo o navý-
šení silnice a chodníků!
 Dne 21. – 22. července byly položeny první brutálně 
navýšené obrubníky u cukrárny. Kolemjdoucí občané nevěřícně 
kroutili hlavami. 
 Dne 23. července se sešla skupina občanů, která si domluvila 
schůzku u starosty obce Pavla Stona.
 Dne 24. července proběhla schůzka se starostou Ing. 
Stonem, místostarostou Ing. Klimešem a pani Kesslerovou. 
Schůzky se účastnilo 17 nesouhlasících občanů Třídy Adolfa 
Kašpara. V úvodu jsme požádali, aby byl z jednání proveden 
zápis. Starostou byl přislíben, avšak nebyl učiněn. Při jednání 
jsme uvedli nesouhlas s brutálním navýšením silnice v průměru 
o 24 cm, což u chodníků je oproti stávající silnici o 30 – 40 
cm. A následnými dopady na soukromé pozemky a budovy. Pan 
starosta byl dotázán, jestli se mu navýšení obrubníků u cukrárny 
líbí? Odpověděl nám: NE – nelíbí. 
 Následně jsme požádali o zastavení stavby a upravení 
nivelety na původní úroveň silnice. Bylo nám sděleno, že jsme 
nesouhlas s navýšením měli připomínkovat v termínu schvalo-
vacího řízení.
 Projekt byl schválen vedením obce a dalšími schvalovacími 
úřady v roce 2011 s platností do roku 2015. 
 Obecní úřad Bludov na tabulích pro veřejnost zveřejnil jen 
nadhled stavby. Nikde nebylo uvedeno navýšení stavby silnice 
a chodníků dané třídy. Zdůrazňuji: V průvodní zprávě k projek-
tové dokumentaci není obsažen žádný údaj o tom, že dochází 
k podstatnému navýšení nivelety chodníků a silnice. Tato skuteč-
nost vyšla najevo teprve při zahájení stavby chodníků, a jak se 
ukázalo, při jednání s občany bydlícími na Třídě Adolfa Kašpara.
Jak mohli občané bydlící na Třídě Adolfa Kašpara připo-
mínkovat nadhled, na kterém nebylo udáno navýšení silnice 
a chodníků?
 Víme, že někteří z Vás říkají: „Nesouhlasící občané ať se 
naučí číst z výkresu“. To je vrchol posměchu, který si někteří 
kmotři dovolují k občanům.
 V následných dnech, na základě nesouhlasících občanů, 
se sešlo a podepsalo Petici 45 občanů, kteří se sešli k jednání 
se zástupci OÚ Bludov a státní Správy Šumperk, kteří byli 
ve schvalovacím procesu. Zde nám mimo jiné bylo sděleno: 
stavbu může zastavit s jednáním o změně nivelety jen starosta 
Ing. Pavel Ston. To se však nestalo ani po mimořádné radě! 
Ještě odpoledne podepsalo Petici nesouhlasu dalších 50 občanů 
Bludova.

 V tu dobu jsme byli osloveni redaktory z různých peri-
odik, kde jsme je pravdivě informovali o názorech občanů. 
Na straně druhé je informoval starosta Ing. Ston. Starosta s pro-
jektantem Ing. Zdeňkem Janíčkem obcházel nespokojené občany 
dané třídy a „seznamoval je s každým centimetrem stavby“. A to 
formou: Stavba je schválená a je podle norem a předpisů – hle-
dání kompromisů výšky a šířky je dle stavebního zákona nepří-
pustné. Bylo nám také sděleno, „že je všem známo, že v případě 
jiné technologie, která by si žádala snížení podloží s odebráním 
potřebné výšky podkladu a zeminy, by také došlo k obnaže-
ní uložených inženýrských sítí a k nutnosti jejich přeložení. 
Finanční náročnost by byla pro Kraj finančně nedostupná“.
 Zdůrazňuji: silnice byla za posledních 50 roku navýšena asi 
o 40 cm asfaltem, což se ukázalo při obnažení silnice ze strany 
chodníků, při hloubení drážky pro osvětlení. Inženýrské sítě 
odpadních vod splaškových a dešťových, plynofikační potrubí 
a rozvodů vody jsou v několika metrech. Tedy toto nemůže 
být hlavní důvod o brutální navýšení silnice a s tím související 
chodníky. S tím vším byl osobně seznámen starosta a projektant 
občany bydlícími na dané rekonstruované třídě.
 Z toho plyne, že navýšení silnice a chodníků je na úkor 
zasypání a zabetonování soukromých pozemků, a to jen proto, 
aby se ušetřily finanční prostředky. Tážeme se: Kolik finančních 
prostředků tím obec ušetřila a kolik musí nyní zaplatit navíc? 
 Podle firmy, která je oprávněná obnovou silnic: „Je možné 
stávající silnici odfrézovat a obnovit nový, asfaltový povrch, 
a to bez navýšení“. Nevěříme, že se projektant zabýval kalkulací 
ceny tímto způsobem a porovnáním s cenou za navýšení vozov-
ky, chodníků, vjezdů v průměru o 20 cm na celkové ploše, až 
k nemovitostem. Dle odhadu na toto navýšení celé stavby bylo 
třeba navést 600 – 700 kubických metrů štěrku a hlíny. 
 Starosta obce Ing. Pavel Ston se tedy přiklonil k levnějšímu 
návrhu projektanta Ing. Zdeňka Janíčka i za cenu v dané lokalitě 
nevhodného navýšení silnice a chodníků. A to jak z hlediska 
architektonického, estetického, ale i praktického vzhledem 
k možným přívalovým dešťům. 
 Ale také náročného na další úpravy při přizpůsobování se 
výšce soukromých objektů. A kolik finančních prostředků si 
vyžádají zvednuté zídky, ploty, brány apod.? Jakou hodnotu mají 
nespokojení občané bydlící na Třídě Adolfa Kašpara? Žádnou, 
protože občan je od toho, aby platil daně a ne žádal změny 
stavby, když mu škodí!
 Jen připomínáme, že jakékoliv dotační prostředky jsou opět 
z daní občanů!
 A v neposlední řadě narušení architektonického pohledu na 
náves s původní zástavbou. Dle našeho názoru na tento projekt 
měl být přizván také architekt. Projektant, ze svého pohledu 
silniční výstavby, nebyl schopen vnést do projektu architekto-
nický nadhled.
 Na základně těchto faktů nesouhlasící občané Třídy Adolfa 
Kašpara podali dne 20. srpna 2012 na Krajský úřad Olomouc, 
odbor dopravy a silničního hospodářství:
 Podnět účastníků řízení k zahájení přezkumného řízení 
podle paragrafu 94 a následujícího správního řádu o přezkou-
mání rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, odboru dopravy, ze 
dne 28. 2. 2011, č. j. MUSP 22090/2011.
 Vzhledem k liknavému průběhu Krajského úřadu 
o přezkoumání řízení jsme se obrátili se „Stížností na Veřejné-
ho ochránce práv“, kde je podrobně zdokumentováno jednání 
s úřady. 
 Dámy a pánové, zastupitelé, zkuste se vžít do naší role. Před 
vaším rodinným domem, plotovou zídkou, plotem vám přes den 
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Tento pamětní list měli obdržet všichni, kteří absolvovali letošní 
výšlap. Bohužel jsme je zapomněli rozdávat. Můžete si je ale 

příležitostně vyzvednout v Kulturním domě Bludov.

PAMĚTNÍ LIST
Za účast ve 20. ročníku

VÝŠLAPU ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM
 Bludov, 1. září 2012          

 Sbor pro občanské záležitosti
Kulturní dům Bludov

Nově Přístrojová (suchá) pedikúra
 vhodná pro osoby trpící nehtovou mykózou zarůstajících nehtů   odstranění kuřích ok bezbolestnou metodou

Areál Šumperské nemocnice Nerudova 41 Šumperk. Kontakt p.Krahulová 607949628
Objednávky dle tel.domluvy, možno služba do domu.

Těším se na vaši návštěvu

Nové knihy v bludovské knihovně
Beletrie pro dospělé:
 1 Giménez-Bartlett, A. Poslové temnoty
 2 Bauer, J. Krvavý cejch
 3 Košťál, J. Nebezpečná kráska z Beskyd
 4 Jansa, P. Kámošky až za hrob
 5 Johnston, J. Jiskra naděje
Naučná pro dospělé: 
 1 Brož, I. Atentáty
 2 Kluhánek, A. Kreslíme a hrajeme si ve školní 
   družině
 3 Polách, D. Historické toulky Šumperskem
Beletrie pro děti: 
 1  Hraní s básničkami…
 2  Barvy
 3 Brezina, T. Ségra, prober se!
 4  Velkolepý Spider-Man 
Naučná pro děti: 
 1  Připoj se
 2  Lenka a Pavlík jsou kamarádi
 3  Slovo mají tygři
 4  Seřaď si souřadnice
 5 Buggisch, W. Klima
 6 Köthe, R. Kriminalistika
 7 Lange, H. Pouště
 8 Überlacker Souhvězdí a znamení
 9  Hledej strašidla
 10  Angličtina 1000 prvních slov
 11  První tisíc německých slov

postaví obrubníky chodníku s celkovým navýšením 30 – 40 cm. 
A vchodovou branku vám zvýší a na váš pozemek udělají scho-
dek. Jak byste se v tomto případě zachovali? Hlasovali byste 
pro nebo proti uskutečnění navýšení stavby? Co kdyby to byl 
soukromý dům Váš, příbuzného, podnikatele, nebo starosty? To 
byste hlasovali proti navýšení?
 A náš závěr: Starosta Ing. Pavel Ston a celá rada nám lhali, 
záměr byl niveletu utajit před občany! Občanům vysvětlovat, 
že neumějí číst z výkresů a že jsme měli možnost niveletu 

připomínkovat. Starostovi, místostarostovi a radě šlo o čas 
k dokončení stavby za každou cenu. Zapomněli, že jsou tady 
pro občany a ne proti nespokojeným občanům. To jsou důvody, 
proč panu starostovi Ing. Pavlu Stonovi a celé Radě obce Blu-
dova již nevěříme. Nemají naši důvěru. Pánové se chovali jako 
všemocní, co si mohou dovolit všechno. Pro nás skončila doba 
proseb, žádostí a petic. Další možnost je defenestrace. 
 Vážení zastupitelé, jsme ve svobodném a demokratickém 
státě. I my máme názor a požadavek, který byste měli řešit! 

Protestující občané Třídy Adolfa Kašpara
 

AEROBIC
Přijďte si zacvičit  

od 24.9.2012
PONDĚLÍ 19 - 20 hod.  aerobik

STŘEDA 18 - 19 hod.  kalanetika

v tělocvičně 
Sokolovny Bludov

S sebou:
sportovní oblečení a obuv,

podložku na cvičení, ručník, pití,
dobrou náladu

Cena: 25 Kč
Těší se na Vás cvičitelka Michaela Snášelová

Bludovan 8/2012
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Vážení a milí přátelé, občané a obyvatelé Bludova. 

Obracím se na Vás se žádostí o Vaši podporu ve  volbách do Senátu ČR, které se konají 
v říjnu 2012. Není to málo, co po Vás chci. Váš hlas ve volbách, to je především důvěra. Správný 
politik by Vás asi zahrnul nějakými sliby. Slíbil by Vám lepší život, vyšší platy, vyšší důchody, příspěvek 
na zahraniční zájezdy, možná levnější pivo a hodně věcí zadarmo. Tohle neumím. A tak vám mohu 
slíbit a také splnit jediné. Že se budu i nadále řídit ve své práci heslem, pod kterým jsem šel do voleb 
již pětkrát v komunálních volbách ve městě Šumperk.

ROZUM – SLUŠNOST- SCHOPNOSTI

zdravým rozumem se chci řídit při schvalování zákonů i veškerém dalším rozhodování.
Slušnost si hodlám zachovat i ve vypjatých chvílích, tak mě to učili doma. 
Schopnosti hodlám věnovat správě veřejných záležitostí, tak jako to dělám dosud, podle svého 
nejlepšího vědomí a také chci vyhledávat schopné lidi pro spolupráci.

Předem Vám děkuji.
Zdeněk Brož, 
nezávislý kandidát do Senátu za koalici KDU-ČSL a Nezávislá volba,
starosta města Šumperk 
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Nový školní rok začal i ve školce
Rok se sešel s rokem a je tu opět 1.září, začátek nového 
školního roku. A to znovu znamená pokleknout na startovní 
čáře a rozběhnout se na dlouhou trať s obměněným týmem, jak 
s dětským , tak  s pedagogickým. V červnu nás opustili budoucí 
prvňáčci a jimi uvolněná místa opět zaplnily mladší děti. Ty nyní 
čeká zvykání na nové kamarády, nový režim a nové prostředí. 
Došlo i  ke  změně v týmu dospělých, protože nás opustila paní 
učitelka Wiedermannová, která odešla pracovat blíže k místu 
svého bydliště.a paní učitelka Kouřilová Andrea, která odešla na 
mateřskou dovolenou. Věřím, že se nám podaří tento uprázdně-
ný post dobře zacelit.
 Tak jako loni museli jsme i letos odmítnout mnoho žádostí 
o přijetí. I když se nám podařilo vybudovat  a vybavit  novou 
krásnou třídu, stále ještě nestačí naše kapacita na pokrytí zvýše-
ného zájmu.  Letos ke zlepšení prostředí jistě přispěla výměna 
starých nevyhovujících dřevěných oken za nová plastová v celé 

přízemní části školy a položení nové dlažby na všech chodbách. 
To vše se  podařilo stihnout během prázdnin. Musím poděkovat 
všem, kteří se na práci  podíleli, ochotně přikládali ruku k dílu 
a nachystali celou školku tak, že se na začátku školního roku 
novotou  jen blýskala. Také se nám podařilo odstranit starý, 
nefunkční a již neopravitelný venkovní bazén. Plochu jsme ne-
chali vydláždit a zvětšit tak, aby sloužila dětem jako dopravní 
komunikace.
 Naše plány však hatí a citelně  narušuje  nedostatek financí, 
protože  ministerstvo školství utahuje kohoutky  kde může a ko-
runek se nedostává…  Musíme šetřit, mnohokrát každou otočit  
a  vždy důkladně  popřemýšlet, než nějakou  vydáme! Už nyní 
však víme, k naší lítosti, že budeme muset omezit počet zájmo-
vých kroužků a tím zmenšit prostor pro další aktivity našich 
dětí. Na druhé straně však musím poděkovat našemu panu sta-
rostovi a všem pracovníkům obecního úřadu za jejich  přístup ke 

První školní den prvňáčků Příměstský tábor  -  srpen 2012
Již třetím rokem pořádáme na naší základní škole příměstský 
tábor. Tentokrát na téma  „Cesta kolem světa“. Poznávali jsme 
všechny kontinenty, jejich základní tradice a kulturu. Děti si ale 
hlavně užívaly sportovní aktivity venku i v tělocvičně, hrály 
různé hry a poznávaly přírodu. Uspořádali jsme také celoden-
ní výlet do ZOO v Lešné, která je teď právě upravena podle 
kontinentů, což nám k tématu naprosto vyhovovalo a děti byly 
spokojené a plné zážitků.
     Na závěr  jsme uspořádali olympijské hry, počasí nebylo 
úplně ideální, ale několik disciplín jsme zvládli. Celý týden 
probíhala celotáborová hra, kterou vyhrála družina pod vedením 
Terezy  Matějové a nejvíce bodů v hodnocení jednotlivců získa-
la Monika Kamlarová.                                                       
 Za spolupráci bych chtěla poděkovat paní učitelce Marii 
Tulachové, Jindřišce Krejčí a Pavlu Srbovi.

Soňa Nikolovová
                   vychovatelka ŠD

Nezapomenutelný školní den v životě každého školáka je první 
den v první třídě. Na tento slavnostní okamžik čeká celá rodina. 
Někteří se těší, jiní přicházejí s obavami, co nového je čeká. 
Letos jsme přivítali  36 nových žáčků. Po několika letech máme 
v  Bludově zase dvě třídy prvňáčků. Uvítání bylo slavnostní, 
zúčastnil se ho pan starosta a zástupkyně SPOZ, které předaly 
dětem medaili na památku a malou sladkost. Děti dostaly také 
kytičku od našeho dlouholetého sponzora - Zámecké oranžerie. 
Všem milým dárcům děkujeme. Dětem i rodičům přejeme hodně 
radosti z úspěchů, trpělivost při plnění úkolů a krásný školní rok.
 Jarmila Březinová
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 Tak je to za námi. Léto nám skončilo, plavky jsou již po-
skládané do skříně až na zadní poličku a teď je čas poohlédnout 
se, jak se nám tato sezona na koupališti ve Vlčím dole vyda-
řila. Od 1.6.2012 jsem se stal nájemcem areálu koupaliště. Od 
tohoto data se na koupališti strhla ,,revoluce“ oprav v doslova 
kosmickém tempu, aby se vše potřebné stihlo zajistit a opravit 
do blížícího se začátku prázdnin. V celém areálu byly vyměně-
ny staré ztrouchnivělé desky na lavičkách, s následným novým 
kompletním nátěrem všech laviček. Krom laviček došlo také 
k výměně desek a nátěru skokanského můstku. Úprava povrchu 
a obnova nátěru neminula také všechny koše okolo koupaliště. 
Dále jsme malinko rozšířili posezení u dřevěného občerstvení 
a nově vymalovali prostory WC. Poté už jen scházelo upravit 
dřevěný kiosek do takového stavu, aby vyhovoval všem bezpeč-
nostním a hygienickým požadavkům. Když mluvím, co vše jsme 
na koupališti opravili, mluvím v množném čísle. Za toto kvan-
tum práce bych tímto chtěl poděkovat téměř celému fotbalovém 
týmu dorostů v Bludově, kteří mě v tom samotného nenechali.
Zahájení sezony bylo naplánováno na 4.7.2012 a vše potřebné 
bylo připraveno k tomu, aby se akce v termínu uskutečnila. Pro 
všechny z nás to byla akce, po které nám spadl obrovský balvan 
ze srdce, že je konečně hotovo. 
 Jak bylo dopředu avizováno, při přízni počasí přesouváme 
víkendové akce z Disco clubu Domino na Vlčí důl. A tak se také 
stalo. Přes léto jsme se mohli krom již zmiňovaného zahájení se-
zony dočkat také nejedné oslavy narozenin, diskotéky v podobě

Léto na koupališti ve Vlčím dole
rockových hitů, návratu do 80. a 90. let, také konec sezony 
v podobě posezení s občerstvením a dětské diskotéky nebo po-
vedený ročník tradičního Bludovského špekáčku. Jsem strašně 
rád, že ohlasy na vytvářející se aktivitu na Vlčím dole byly ve-
skrze kladné. Proč veskrze? Nesmím opomenout, že jednou akcí, 
která se na Vlčím dole protáhla déle, než bylo zdrávo a také 
povoleno, jsem narušil klid v rekreační chatové oblasti ve Vlčím 
dole. Všem rekreantům a chatařům: přijměte, prosím, tímto mou 
omluvu. Přesto mě názory lidí v obci přesvědčily, že se veškeré 
úsilí o ,,rozhýbaní “ koupaliště vyplatilo.
 Hodně jsem se v letošní sezoně učil, jak nejlépe by měl 
fungovat provoz občerstvení. Některé věci se, myslím, vydaři-
ly, některé, přiznávám, nebyly až tak úplně dotažené do konce. 
Beru tuto první sezonu jako zaučující se. Doufám, že některé 
nedostatky, které jste v letošním roce ve stánku s občerstvením 
shledali, mi odpustíte a ve Vašich pocitech z mého provozu bude 
převládat jen ten příjemný. Pokud by však byl i nějaký nápad 
z Vaší strany o vylepšení do příští sezony, neváhejte mě kontak-
tovat. Koupaliště je tu hlavně pro Vás a pro Vaši spokojenost 
a pohodlí. Jak jsem předchozí větou naznačil, budu usilovat o to, 
abych mohl být provozovatelem koupaliště i příští sezonu, po-
kud dojde ke vzájemné dohodě a samozřejmě také i pokud jste 
se mnou byli spokojeni i vy. Letos nebylo moc času na přípravu 
před sezonou, jednak z důvodu oprav, ale také termínu, kdy mi 
bylo koupaliště poskytnuto. Pokud se podaří vzájemnou dohodu 
navázat hned po novém roce, bude spousta času připravit se tak, 

školce. Všichni se nám všemožně snaží vycházet  vstříc a také 
díky tomu je naše školka taková, jaká je.
 Ještě jednou chci poděkovat a zároveň popřát všem, co nyní 
společně, ruku v ruce, stojíme na startovní čáře nového školního
roku, hodně síly, elánu, šikovnosti, pracovitosti a pevných 
nervů. Čeká nás dlouhá trať a na ní možná mnohé překážky 
a překvapení, ale dělejme vše tak, abychom se mohli po proběh-

nutí cílové mety v červnu příštího roku ohlédnout, a nemuseli se 
stydět a být pyšní na to, co jsme během celého závodu prožili 
a co vše jsme společnými silami dokázali překonat! Především 
však nám všem musí jít o spokojenost a úsměv našich dětí. A to 
je to hlavní, proč naši práci vlastně děláme!
Tak připravit se, pokleknout a START!

Ivana Kouřilová
Ředitelka MŠ 
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Vyhodnocení IV. ročníku obecní soutěže o nejkrásnější okno, balkon, předzahrádku

Při úvodním jednání, v pátek 6.8.2012, hodnotitelská komise 
na místě posoudila všechny přihlášené soutěžní objekty a další 
domy dle názorů a poznatků jednotlivých členů komise. Celkem 
bylo hodnoceno již 170 objektů. Při jednání 13.8.2012 se členo-
vé komise jednomyslně shodli:
- Předcházející ročníky soutěže podnítily zájem občanů o úpravu 

a květinovou výzdobu nemovitostí. Počet esteticky upravených 
domů a zahrádek se dále zvyšuje, a to i mimo hlavní silnice.

- Přihlášení do soutěže i ostatní věnují úpravě  a zkrášlení nemo-
vitostí skutečně mimořádnou pozornost a tak podstatnou měrou 
podporují a přispívají k estetickému prostředí obce.

- Hodnotící konstatují, že letos se zvýšil počet předzahrádek, 
upravených jak esteticky, tak zároveň využívaných k pěstování 
zeleniny, A estetice prostředí to vůbec nevadí, právě naopak.

- Zaslouží si proto, aby jejich zvýšená péče, velká práce a zá-
jem o estetickou úpravu nemovitostí byla náležitě vyzvednuta 
a oceněna. Je možno s uspokojením konstatovat, že majitelé 

v předcházejících letech oceněných nemovitostí ještě zvýšili 
své úsilí. Dnes již jsou v Bludově velmi krásné celé ulice 
– Bohutínská, Kroupova, Řed. Léhara, Dr. Březiny, Rudolfa 
Kordase, Plk. Hlásného, Školní, Za Školou, Na Hradě, Hrabe-
novská. Navíc na zahrádkářskou úpravu dbají i podnikatelé u 
svých provozoven. Bude jen správné a potřebné v podobném 
hodnocení pokračovat i v dalších letech.

- Pro obecní soutěž jsou všechny objekty hodnoceny výhradně 
z veřejného prostranství. Proto jsou z hodnocení vyloučeny 
objekty za pevným neprůhledným plotem, živým plotem, apod.

- Majitelé 27 vyhodnocených objektů obdrželi jednak písemné 
poděkování obce a ČZS (s fotografií jejich objektu) a finanční 
odměnu. Celkem z podpůrných programů obce bylo vyplaceno 
12 000 Kč. Hodnotící konstatují, že finanční odměnu všichni 
ocení a již řadu let ji používají k dalšímu zkrášlování oken, 
balkonů, předzahrádek.

 ZO ČSZ Bludov

aby se již zmíněné nedostatky v příští sezoně neopakovaly. 
 Poslední slib, který jsem před sezonou dal, bylo hřiště na 
plážový volejbal. Jeho zřízení se pozdrželo o něco déle, než bylo 
původně v plánu, ale po všech problémech s počasím, dodava-
telem písku atd. se vše nakonec podařilo a již v srpnu bylo plně 
využíváno návštěvníky koupaliště. 8.9.2012 úspěšně proběhl  
první oficiální turnaj o Pohár Vlčího dolu. 
 Mluvil jsem zde o akcích v areálu, o občerstvení, o hřišti, 
ovšem nezmínil jsem věc, která je ze všech asi nejdůležitější. 
Voda v koupališti. Před sezonou jsem slyšel spoustu starostli-
vých otázek: Co bude s vodou, když koupání je na vlastní ne-
bezpečí? Přestane být udržována? Zůstane ve stavu, ve kterém 
do koupaliště nateče? Doufám, že těmto otázkám bylo odpově-
zeno hned po prvních letních dnech o prázdninách. Krom běžné 
údržby byla voda celé léto chemicky čištěna a věřím, že stav 
vody se udržel po celé léto ve velice kvalitním stavu. Abych se 
ovšem nechlubil cizím peřím, musím podotknout, že veliké díky 
za stav vody patří panu Riedlovi, který při změnách počasí hlídal 
stavidla, aby nám do koupaliště nepřitékal nepořádek, v brzkých 
ranních hodinách běhal kolem koupaliště a dohazoval potřebnou 
chemii. Společnými silami se nám povedlo vodu udržet v nad-
průměrném stavu.
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na 
provozu koupaliště v letošním roce a hlavně Vám návštěvníkům, 
kteří jste koupališti v Bludově zůstali věrní.
 Jako přílohu ke článku přikládám výběr fotek z toho, co se 
letos na Vlčím dole událo.
 Doufám, že jsem Vás provozem na koupališti nezklamal 
a všem, kteří mi drželi palce, děkuji.

Pavel Hegedüs J
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Hodnocení II. Ročníku soutěže o nejchutnější zeleninu vypěstovanou v Bludově

Pro ochutnávku přinesli pěstitelé celkem 8 
vzorků, rajčata, papriky, kedlubny gigant. 
Celkem se ochutnávání a hodnocení zúčast-
nilo více jak 150 návštěvníků. Po sečtení 
hlasovacích lístků nejvíce chutnala rajčata 
pěstitelky př. Anny Kotrlové a papriky 
pěstitelky př. Věry Davidové. Ta vlastně 
zopakovala své vítězství z minulého roku. 
Jen pro zajímavost, v letošním roce nejlépe 
chutnala většině hlasujících  malá rajčátka, 
ale největší a nejkrásnější vybarvení papri-
ky. I nejchutnější zelenina byla odměněna 
finanční cenou.

                          ZO ČSZ Bludov
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