
90. výročí vzniku 
samostatného 

Československa

Pátek 24. 10. v 17.00 hodin
Koncert KPH – ČESKÉ 

TRIPARTITUM – zámek Bludov

Úterý 28. 10. v 16.00 hodin
Mistříňanka – Kulturní dům Bludov

Úterý 28. 10. v 18.00 hodin
• Kladení věnců– Pomník padlých

• Lampiónový průvod 
na fotbalové hřiště

• Show - MEČE – BLESKY  
• Ohňostroj z Brusné

Oznámení
o době a místě konání voleb do 

zastupitelstev krajů
Starosta obce Bludov podle § 27 zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitel-
stev krajů  a o změně některých zákonů

o z n a m u j e  :

1. Volby do zastupitelstev krajů se usku-
teční dne 17.10.2008 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a 18.10.2008 od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním 
okrsku č. 1 je volební místnost 

v Kulturním domě Bludov, č.p. 353; ve 
volebním okrsku č. 2 je volební míst-
nost v Kulturním domě Bludov, č.p. 
353.

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

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

5. Volební okrsky jsou rozděleny takto:

Volby 2008 Program oslav
28. října

8. května
Bludoveček 
B. Němcové
Čapkova 
Dr. Březiny 
Husova
Jiráskova 
Krátká
Lázeňská 
Masarykova 
Na Viskách 

Bohutínská  
Družstevní  
Hrabenovská  
Jana Žižky  
K Zámečku  
Komenského  
Kroupova  
Na Baloně
Na Hradě
Nová Dědina
Pod Baštou
Plk. Karla Hlásného
Rudolfa Kordase

Nádražní 
Nerudova
Palackého
Polní
Příční
Stará
Špalkova
Tyršova
Vančurova
Vitonínská
Zahradní

Řed. Fr. Léhara
Slepá
Sokolská
Školní
Tř. A. Kašpara
U Rybníčku
Úzká
Ve Sléví
V Potokách
Za Školou
Ztracená
Žerotínova

Volební okrsek č. 1 - ulice Volební okrsek č. 2 - ulice

Ing. Pavel Ston, starosta obce

Program oslav 
28. října 

XVI.ročník „Výšlapu za bludovským špekáčkem
Na letošní  ročník vyšláplo díky mimo-
řádně krásnému počasí velké množství 
bludovských, ale i přespolních účastníků. 
Na startu se sešli jednotlivci, celé rodiny, 

skupinky a  tentokrát se zapojila i školní 
družina. Většinou  se šla  trasa  kolem 
Bludova v délce sedmi km. Nejstarším 
účastníkem byl tradičně pan Josef Hruba 

/86 let/ a paní Ludmila Vojtková /81 let/  
a nejmladšími byl šestitýdenní Viktor 
Jašek, následoval Dominik Sedláček 
/5,5 měsíců/ a Ondřej Špička /8 měsíců/.

Po trase 7 km byly rozmístěny výkresy 
s písmeny, ze kterých se měla sestavit 
věta, a s 10 úkoly. 
1. Vyjmenuj všechny obce, se kterými 

Bludov sousedí. 
2. Vyjmenuj alespoň  10 ulic v Bludově 

/z celkového počtu 47/.
3. Přines do cíle malé dřívko na oheň 
 /v délce 25 cm/.
4. Kolik čísel popisných je v Bludově.

Ondřej Špička Viktor Jašek Josef Hruba a Dominik Sedláček

ríjen 2008

ZDARMA

Bludovan
ˇ

Datum vydání 30. zárí 2008ˇ
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Pořízení nového územního plánu Bludova
Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo na svém zasedání dne 
15.září 2008  o tvorbě nového Územního plánu obce Bludov.
V současné době je v platnosti Územní plán sídelního útvaru 
Bludova, který byl projednán  a v platnost vzešel v listopadu 
1998. Ke dnešnímu dni byly schváleny dvě změny územního 
plánu, které aktualizovaly stav územního rozvoje v obci.
Platný  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním
řádu (stavební zákon)již neumožňuje schvalování změn 
v Bludově v  mimo zastavěném území. Aktualizovat změny 
lze pouze v zastavěné části, kde bohužel není prostor ani pro 
výstavbu rodinných domů, změny využití zemědělských pozem-
ků, změny v dopravní infrastruktuře a podobně. 
Z těchto důvodů je zapotřebí zpracování nového Územního 

plánu obce Bludov, který bude řešit celé katastrální území, 
včetně lesních a zemědělských pozemků.
V této souvislosti vyzýváme občany – vlastníky pozemků, 
kteří mají záměr s využitím vlastních pozemků, aby své 
záměry písemně předali  na Obecní úřad Bludov, odbor 
výstavby  v termínu do 31.12.2008.  Náměty budou sloužit 
jako jeden z podkladů pro tvorbu nového územního plánu.
Zpracování nového územního plánu včetně projednávání bude 
probíhat zhruba 3 roky, na zpracovatele dokumentace bude 
vypsáno výběrové řízení. Pořizovatelem nového Územního 
plánu obce Bludov je Městský úřad Šumperk, odbor strategic-
kého rozvoje, územního plánu a investic.

5.  Jaká je otevírací doba bludovské    
     knihovny.
6.  Zpět do cíle přijď v tričku naruby.
7.  Napiš počet obyvatel v Bludově.
8.  Vyjmenuj alespoň   6 restaurací   

 v Bludově.
9.  Vyjmenuj alespoň 3 slavné bludovské  

 rodáky.
10. Napiš jména 2 potoků, které protékají    

 Bludovem, jméno hrobky a kostela.

Správné odpovědi

Věta – TAK ZASE ZA ROK NA 
VIDĚNOU NA DALŠÍM ŠPEKÁČKU?!?

1. Chromeč, Postřelmov, Sudkov, Šum-
perk, Hrabenov, Radomilov, Bohutín

2. Seznam ulic v Bludově
Bludoveček, Bohutínská,  Boženy Něm-
cové, Čapkova, Dr. Březiny, Družstevní, 
Hrabenovská, Husova, Jana Žižky,  Jirás-
kova, K Zámečku, Komenského, Krátká, 
Kroupova, Lázeňská, Masarykova, Na 
Baloně, Na Hradě, Na Vískách, Nádraž-
ní, Nerudova, Nová Dědina, 8.  května, 
Palackého, Plk. Karla Hlásného, Pod 
Baštou,  Polní, Příční, Rudolfa Kordase, 

Řed. Fr. Léhara, Slepá, Sokolská, Stará, 
Školní, Špalkova, Tř. A. Kašpara, Tyršo-
va, U Rybníčku, Úzká, V Potokách, Van-
čurova, Ve Sléví, Vitonínská, Za Školou, 
Zahradní, Ztracená, Žerotínova

4. Čísel popisných v Budově je 915

5. Knihovna v Bludově je otevřena 
v úterý a čtvrtek od 12.30 do 17.30 hodin
  
7. Počet obyvatel je 3158

8. Restaurace: Bludovská, U Pepina, Pod 
Kostelem, Na Nové, Vlčí důl, Haberman-
nova vila, U Schauera, Šimek, Sklípek 
pod radnicí, Domino, U Tomášů.

9. Adolf Kašpar, Rudolf Kašpar,  PhDr. 
Jan Březina, Bohuslav Indra, Rudolf 
Kordas, Josef Václav Barnet, JUDr. Josef 
Cyril Kotrlý, Plk. Karel Hlásný

10. Bludovský potok, Vitonínský potok, 
Žerotínská hrobka, Kostel sv. Jiří.

Správně odpověděli:
Špičková Eva, Špička Petr, Špička 
Ondřej, Vepřková Marcela, Vojtková 

Ludmila, Hýblová Markéta, Dvořáková 
Karolína, Hudlíková Monika, Ocelová 
Marie, Ocela Petr, Minář Jan, Minářová 
Karolína, John Přemysl, Hýblová Vero-
nika, Kvapilová Katka, Jánětová Beáta, 
Drážný Ladislav, Valenta Jiří, Buda Da-
niel, Konečná Anička, Baslerová Kateři-
na, Macková Andrea, Strouhalová Lenka, 
Matějová Zuzka, Matějová Lucie, Matě-
jová Tereza, Ston Ondřej, Johnová Lud-
mila, John Přemysl, Valentová Michalka, 
Valentová Petra, Kvapil Jakub, Straková 
Ludmila, Olbrichová Jana, Zaoralová Pe-
tra, Kašparová Jarmila, Matysová Magda,
Kotrlá Daniela, Kotrlá Jana, Kotrlá 
Petra, Kotrlý Jiří, Jelínková Lenka, Jelí-
nek Radek, Hruba Josef, Kašparová Věra, 
Štulajterová Tereza, Štolcová Alena, 
Pavlíková Krystýna, Urbánková Helena, 
Šimek Jiří, Heděncová Jana, Heděncová 
Blanka, Heděnec Horst, Habich Erik, 
Sedláčková Renata, Sedláček Dominik, 
Heděnec Karel, Danielová Ludmila, 
Danielová Lucie, Jánětová Sylva, Dittrich 
Jiří

Výherci si mohou vyzvednou cenu 
v kulturním domě.
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12. jednání Zastupitelstva obce Bludov
V pondělí 15. září 2008 se od 18:00 do 
20:35 v Kulturním domě konalo dvanácté 
zasedání zastupitelstva obce. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, Oto Böser byl omlu-
ven. Zasedání řídil starosta obce Pavel 
Ston, který pověřil vyhotovením zápisu 
Jana Šaje. Zastupitelstvo schválilo jako 
ověřovatele zápisu Petra Švédu a Karla 
Sourala. Poté jednomyslně schválilo pro-
gram jednání.

Kontrola úkolů
Starosta přednesl zprávu o plnění úkolů, 
která se týkala především ukončení ne-
legálního provozu střelnice v Helenině 
skale. Informoval o tom, že v současné 
době je řízení o odstranění nepovolených 
staveb přerušeno. Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 13.3.2008 
písemně sdělil, že pozemek, který obec 
požaduje, nelze zatím převést, neboť jej 
do 1.1.2010 zákonně užívá ZO AVZO 
TSR ČR Šumperk-Sever. Zastupitelé 
obdrželi kopie dopisů, kterými se v této 
kauze různé subjekty obracejí na zastu-
pitelstvo. Dále starosta uvedl, že krátce 
před zahájením zasedání obdržel petici 
za zachování střelnice. V diskusi Josef 
Sedláček st. upozornil na to, že ve střel-
nici se stále střílí. Střílí tam i příslušníci 
Policie ČR a protože střelnice není ofi-
ciálně zkolaudována, střílí tam načerno. 
Stanislav Balík zdůraznil, že se mu nelíbí 
tlaky, které jsou v poslední době na obec 
vyvíjeny, zejména uměle rozšířená fáma, 
že obec chce v lokalitě vybudovat sklád-
ku a odstranit tamější pomník na paměť 
bitvy u Sokolova. Obec nikdy nic takové-
ho nezamýšlela a nezamýšlí. S. Balík se 
dále zeptal, jak může obec proti provozu 
na střelnici zakročit. J. Sedláček st. odpo-
věděl, že se jedná minimálně o přestupek 
a obec může dát podnět k řešení přestup-
ku. P. Plhák z pléna, jako zástupce těch, 
kdo střelnici užívají, se proti tomu ohradil 
s tím, že 20 let to nikomu nevadilo a nyní 
střelnice vadí nejen J. Sedláčkovi, ale 
i obci. Zastupitelstvo poté 11 hlasy (1 
proti, 3 se zdrželi) konstatovalo, že změ-
na územního plánu (možné legalizování 

střelnice) v současné době není možná. 
Změny je možné zahrnout až do nového 
územního plánu. Dále zastupitelstvo 8 
hlasy souhlasilo s návrhem usnesení J. 
Sedláčka st., že trvá na zachování biocen-
tra, jak je uvedeno v platném územním 
plánu (2 proti, 4 se zdrželi).
Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obce přednesl 
místostarosta Josef Ťulpík. Rada se od 
posledního zastupitelstva sešla třikrát, 
kromě řady běžných úkolů se zabývala 
podáním žaloby na firmu RTS a.s., Brno 
pro částku 3.169.590,00 Kč (výběrové 
řízení na kanalizaci), problematikou 
areálu Vlčí důl, organizačními změnami 
a snížením počtu pracovníků OÚ, vy-
hodnocením získaných dotací, dotačními 
tituly a žádostmi o dotace a opravami ko-
munikací do konce roku 2008 a plánem 
oprav na rok 2009. Zastupitelstvo vzalo 
bez diskuse zprávu 11 hlasy na vědomí 
(1 proti, 2 se zdrželi).

Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2008
Příjmy obce činily k 31.8.2008 31 493 
309,84 Kč, výdaje 27 091 767,12 Kč, 
přebytek tedy 4 401 542,72 Kč. Zůstat-
ky účtů činily na běžných účtech 7 523 
845,33 Kč, kauce 54 818,00 Kč, účty 
fondů 1 022 267,78 Kč, úvěr-17bj.MŠ 
- 6 530 952,08 Kč, úvěr ČOV - 33 077 
000,00 Kč.
Závazky obec hradí bez problémů a v 
termínech, avšak nejsou realizovány 
všechny plánované akce na OVŽP. Dů-
vodem je především skutečnost, že příjem 
na dani z příjmů fyzických osob ze SVČ 
je k 31.8.2008 naplněn pouze na 27,01 %. 
Zastupitelstvo zprávu o hospodaření 13 
hlasy schválilo (1 se zdržel).

Majetkoprávní záležitosti
Prodej pozemků 2920/78 a 2920/79
Rada projednala prodej pozemků urče-
ných k výstavbě RD parcela č. 2920/78 
o výměře 1081 m2 a parcela č. 2920/79 
o výměře 1080 m2 a stanovila minimál-
ní cenu na prodej pozemků ve výši 400 
Kč/m2. Jde o sousedící stavební pozemky 

na dolním konci, vedle provozovny pana 
Holinky, naproti ulicím Husova a Pa-
lackého. Zájemců se sešlo několik, rada 
všechny vyzvala, aby navrhli cenu, za 
niž jsou ochotni pozemky odkoupit. Ná-
vrhy kupní ceny na koupi pozemku p.č. 
2920/78: Zbyněk Svoboda (410 Kč/m2), 
manželé Holínkovi (621 Kč/m2), manže-
lé Švédovi (512 Kč/m2), Radek Novotný 
a Iva Osladilová (328 Kč/m2), Stanislav 
Motyka (305 Kč/m2) a Petra Janíčková 
(280 Kč/m2). Návrhy kupní ceny na kou-
pi pozemku p.č. 2920/79 v k.ú. Bludov: 
Zbyněk Svoboda (410 Kč/m2), Petr Indra 
(652 Kč/m2), manželé Holínkovi (520 
Kč/m2), manželé Švédovi (666 Kč/m2), 
Radek Novotný a Iva Osladilová (278 
Kč/m2), Stanislav Motyka (305 Kč/m2), 
Petra Janíčková (280 Kč/m2). Nabídky 
byly otevřeny 4.9.2008 ve 12 hodin za 
přítomnosti tří členů rady obce. Rada 
doporučuje zastupitelstvu, aby schválilo 
nejvyšší nabídky na koupi pozemků.
V následné diskusi S. Balík konstatoval, 
že se mu postup při prodeji těchto pozem-
ků nelíbí. Domnívá se, že obec tímto způ-
sobem „kazí cenu na trhu“, když šroubuje 
nabídku výš, než je obvyklé. Obává se, 
že tento postup způsobí všeobecný nárůst 
prodejních cen v obci. Navrhuje, aby se 
stanovila minimální cena 300-400 Kč, 
a mezi těmi, kdo ji překročí, se losovalo. 
Dále se ohradil proti tomu, že zastupitel-
stvo je téměř stavěno před hotovou věc, 
že není jasná koncepce zástavby tohoto 
území apod. Po delší diskusi zastupite-
lů ohledně pokračování další zástavby 
v dané lokalitě, ohledně tvaru parcel a pří-
stupu k nim podal František Snášel návrh, 
aby parcela č. 2920/79 byla zmenšena 
o trojúhelník, který vznikne prodloužením 
krajnice ulice Palackého, aby tak do bu-
doucna byla zajištěna možnost prodloužit 
ul. Palackého. Manželům Švédovým by 
se pak po dohodě s nimi prodal pozemek 
o tuto část menší.
Zastupitelstvo schválilo 11 hlasy (3 proti) 
odprodej parcely č. 2920/78 o výměře 
1081 m2 manželům Pavlu a Ludmile 
Holínkovým za kupní cenu 621 Kč/m2 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 
usnesením č. 187/Z/08 Obecně závaznou vyhlášku  o místních
poplatcích, ve které se s platností od 1.7.2008 mění sazba 
poplatku za psa:
1/ z 80,00 Kč na 120,00 za prvního psa

2/ ze 120,00 Kč na 180,00 Kč za druhého a každého dalšího 
psa 
tím vznikl nedoplatek za 2. pololetí 2008 u poplatku za psa
1/ u sazby 80,00 Kč je nutno doplatit 20,00 Kč
2/ u sazby 120,00 Kč je nutno doplatit 30,00 Kč.
Poplatek je splatný do 31.10.2008 buď hotově v pokladně 
OÚ Bludov, nebo převodem na č.ú. 1905607389/0800                
v.s. rodné číslo poplatníka  s.s. 1341
                 Obecní úřad Bludov, správa poplatků, L. Kočtař

Obecní úřad Bludov informuje touto cestou občany Bludova
o placení místních  poplatků dle nově platných OZV.

Důležitá změna u poplatků za psa:

UPOZORNĚNÍ
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s tím, že v kupní smlouvě budou zakom-
ponována schválená regulativa výstavby 
radou obce. Zastupitelstvo dále 9 hlasy 
(4 proti, 1 se zdržel) schválilo odprodej 
parcely č. 2920/79, která bude zmenšena 
o trojúhelník, který vznikne prodlouže-
ním krajnice ulice Palackého manželům 
Oldřichu a Petře Švédovým za kupní cenu 
666 Kč/m2 s tím, že v kupní smlouvě bu-
dou zakomponována schválená regulativa 
výstavby radou obce.

Žádost o odprodej pozemku 891/2
Manželé Vincenc Čmakal a Věra Musilo-
vá si podali žádost na odprodej pozemku 
891/2 –zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 20 m2 (jde o pás bezprostředně před 
jejich domem, chtějí zajistit bezpečný 
vstup do domu a zajistit se proti vodě te-
koucí v ulici. Zastupitelstvo s odprodejem 
za 35 Kč/ m2 jednomyslně souhlasilo.
Bezúplatný převod pozemků od ČR
Zastupitelstvo rovněž jednomyslně 
souhlasilo s bezúplatným převodem 
2979/3-ostatní plocha o výměře 12 m2 
a 2765- ostatní plocha o výměře 1280 m2 
od České republiky. Oba pozemky jsou 
vedeny jako místní komunikace.

Žádost o odprodej části pozemku 1588/1
Manželé Čožíkovi si podali žádost na 
odprodej části pozemku 1588/1 – ostatní 
plocha o výměře cca 100 m2. Uvedený 
pozemek sousedí s jejich pozemkem (jde 
o „špici“ v ohybu ulice Plk. K. Hlásné-
ho naproti řadovkám). Odbor výstavby 
a životního prostředí s odprodejem nesou-
hlasí s tím, že v prostoru požadovaného 
odprodeje by bylo do budoucna možné 
upravit část pozemku jako odstavná stání. 
Zastupitelstvo odprodej 12 hlasy (2 se 
zdrželi) zamítlo.

Žádost o odprodej nebo směnu pozemků 
– manželé Švédovi
Manželé Švédovi si podali žádost na 
odprodej pozemků 357-ostatní plocha 
o výměře 1424 m2 a 356-ostatní plocha 
o výměře 113 m2 (jde o parcely v zahra-
dách ulice Za Školou – na úpatí Učitelova 
vrchu poblíž vodárny). Pozemky navazují 
na pozemky v jejich spoluvlastnictví. 
Stavební komise odprodej nedoporučila 
s tím, že se pozemky nachází v lokali-
tě, která bude v novém územním plánu 
navržena pro dostavbu rodinnými domy. 
Pozemek by měl do budoucna posloužit 
z části pro narovnání komunikace, z části 
jako stavební parcela. Po neschválení 
záměru odprodeje radou obce si manželé 
Švédovi podali žádost na směnu pozem-
ků, které vlastní v k.ú. Bludov. Ani se 
směnou rada nesouhlasila. Zastupitelstvo 
odprodej i směnu 13 hlasy (1 se zdržel) 
zamítlo.

Žádost o odprodej části pozemku 17
Jozef Uhrín si podal žádost na odprodej 
části pozemku 17 o výměře 190-270 
m2 (jde o okraj dnes již nevyužívaného 
zahradnictví u zámku), která je souběž-
ná s parcelou č. 13 v jeho vlastnictví. 
O odprodej žádá z důvodu rozšíření par-
kovací plochy a následnému vycouvávání 
vozidel, které je v současnosti vzhledem 
k velkému provozu na hlavní silnici ob-
tížné. Zastupitelstvo prodej jednomyslně 
zamítlo.

Žádost o odprodej části pozemku 136/1
Manželé Brokešovi si podali žádost na 
odprodej části pozemku 136/1 o výmě-
ře cca 52 m2, tato část pozemku tvoří 
vjezd na jejich pozemek k domu čp. 40. 
O odprodej žádají z důvodu zarovnání 
pozemku a úpravy vjezdu. Stavební ko-
mise s odprodejem nesouhlasila, podle ní 
je pozemek nedílnou urbanistickou sou-
částí hlavní bludovské třídy A. Kašpara. 
V současné době se celá tato ulice pro-
jekčně zpracovává, plánovaná rekon-
strukce by měla probíhat komplexně 
včetně chodníků, zeleně, parkovacích 
ploch a mobiliáře. O případném odprodeji 
by se mělo rozhodnout až po zpracování 
koncepce. 
V následné diskusi S. Balík upozornil na 
to, že nejde o paprskovitý útvar, který tvo-
ří vjezdové komunikace, ale jde o jeden z 
posledních nedořešených vjezdů, všechny 
ostatní (až na jeden) už jsou zarovnané. 
Sousední parcely mají bránu na hranici 
plotu a Pavlíkovým se prodávalo nedávno 
několik m2, aby došlo k tomuto zarov-
nání. Domnívá se, že v současné době 
už nic nebrání tomu, aby se to prodalo, 
pozemek nikdo soudný nemůže využít 
k ničemu jinému, než přístupu k nemovi-
tosti čp. 40. Zastupitelstvo záměr odpro-
dat pozemek 10 hlasy (3 proti) zamítlo.

Odprodej majetku Karlu Mornstein 
-Zierotinovi
Rada obce projednala problematiku da-
rovací smlouvy, jak ji schválilo minulé 
zasedání zastupitelstva, a navrhuje i tu 
část převáděného majetku, která měla 
být původně darována, odprodat Karlu 
Mornstein-Zierotinovi, a to za 10 % 
účetní ceny. Jde o majetek, který byl 
původně Žerotínů a jehož celková účetní 
cena je 48 440 Kč. Odprodal by se tedy 
za 4844 Kč.
V diskusi se J. Sedláček st. dotázal, zda 
rada toto považuje za obvyklou cenu. 
Místostarosta odpověděl, že se navrhlo ta-
kové procento, jaké bylo použito v první 
kupní smlouvě, která se již schvalovala. 
Může se ovšem navrhnout něco jiného. 
J. Sedláček st. se domnívá, že odprodej je 

možné realizovat pouze na základě ceny 
dle znaleckého posudku. Pozměňovací 
návrh ale nepodal. Zastupitelstvo poté 
odprodej 9 hlasy schválilo (3 proti, 2 se 
zdrželi).

Pohledávky obce k 30.6.2008
Starosta uvedl, že přehled pohledávek 
obce k 30.6.2008 tak, jak bylo zastupitel-
stvem uloženo, byl zpracován a je před-
kládán v příloze v podkladech na jednání. 
Zastupitelstvo vzalo stav pohledávek 
obce jednomyslně na vědomí.

Rozpočtové změny v rozpočtu na rok 
2008
Starosta představil návrh rozpočtových 
změn v rozpočtu obce a podrobně jed-
notlivé úpravy vysvětlil. Rozebral jednot-
livé akce, zejména opravy a rekonstrukce 
místních komunikací, které bude obec 
realizovat. Zastupitelstvo tyto změny jed-
nomyslně schválilo.

Odprodej kotelny v domě č.p. 525
Starosta uvedl, že obec je v současné 
době vlastníkem technologie kotelny na 
ulici Školní č.p. 525. Zjistilo se ale, že 
samotná stavba kotelny je vlastnictvím 
Stavebního bytového družstva Šumperk. 
Obcí Bludov, zastoupenou Obecními lesy 
Bludov s.r.o., je pouze užívána. Kotelna 
vytápí byty ve správě a vlastnictví SBD 
Šumperk a byty v soukromém vlastnictví 
z domů č.p. 525 a 526. Žádný jiný objekt 
na kotelnu není napojen. Zastupitelstvo 
13 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo s převe-
dením užívání stavby kotelny SBD Šum-
perk a s odprodejem technologie plynové 
kotelny za cenu 214 900,- Kč, danou 
znaleckým posudkem.

Projednání pořízení nového územního 
plánu obce Bludov
Obec má v současné době platný územ-
ní plán sídelního útvaru obce, který byl 
schválen dne 9.11.1998. Platnost plánu 
je stanovena na 15 let. Ke dnešnímu dni 
byly schvalovány dvě změny územního 
plánu. Schvalované změny byly posu-
zovány dle starého stavebního zákona 
a bylo možné se pohybovat i na nezasta-
věných plochách. Platný stavební zákon 
již tuto možnost nepřipouští a jakékoliv 
požadované změny v nezastavěném úze-
mí je možné řešit až na základě nově 
zpracovaného územního plánu obce. Roz-
díl mezi územním plánem obce a územ-
ním plánem sídelního útvaru spočívá 
v tom, že územní plán obce řeší kompletně 
celý katastr, územní plán sídelního útvaru 
pak pouze zmiňovanou zastavěnou část. 
V poslední době se množí četné poža-
davky vlastníků pozemků na jejich nové 
využití. Zpracování nového územního 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V říjnu 2008 oslaví:
Čiklová Věra Školní  70 let
Plhák Jiří U Rybníčku 70 let
Ston Jan 8. května  80 let
Kulhaj Ferdinand Ztracená  81 let
Kašpar František Školní  82 let
Jílková Anna Na Vískách 82 let
Březina Antonín U Rybníčku 82 let
Šaj Josef K Zámečku 84 let
Davidová Anděla Školní  85 let
Strouhalová Růžena Lázeňská  85 let
Jurásek Jaroslav B. Němcové 86 let
Matysová Amálie J. Žižky  89 let
Hrochová Anežka Špalkova  93 let
Divišová Marie Lázeňská  98 let

Diamantová svatba
Dne 28. října 2008 oslaví diamantovou svatbu manželé  

Hilda a Miloslav Beranovi. Do dalších společných let 
přeje vše nejlepší Sbor pro občanské záležitosti.

Dne 30. října 2008 by se dožila 74 let naše 
milovaná manželka, maminka, babička paní

Karla Kronichová
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manžel, dcera Karla s rodinou a syn Tomáš.

   na říjen 2008
Ne   5.10. 18.00 Koncert KPH – zámek
So  18.10. 16.00 Koncert KPH – zámek
Ne  19.10. 18.00 Líbánky s operetou
Ne  19.10. 8-16.00 Chovatelská burza /zahrada KD/
Pá  24.10. 17.00 Koncert KPH - zámek
Út   28.10. 16.00 Mistříňanka
Po   3.11. 18.00 Cestopisná přednáška

POZVÁNKA

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve v říjnu v rámci 
Hudebního festivalu Uničov na

Tři koncerty KPH
Neděle 5. října 2008 v 18.00 hod.

Účinkují : Ivan Ženatý – housle
Katarína Ženatá – klavír

Zámek Bludov
Vstupné 40.- Kč

Dne 15. září 2008 uplynulo 1. smutné výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka 

pana Stanislava Konečného
S láskou vzpomínají manželka, syn Vít a 
syn Stanislav s rodinou. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Sobota 18. října 2008 v 16.00 hod.
Účinkují : František Novotný – housle

Vladimír Hollý – klavír

Pátek 24. října 2008 v 17.00 hod.
České Tripartitum

Zuzana Rzounková – lesní roh
Vladimír Hollý – klavír
Jiří Pospíchal - housle

plánu včetně projednávání by probíhalo 
zhruba 3 roky. Zastupitelstvo jednomysl-
ně souhlasilo s pořízením nového Územ-
ního plánu obce Bludov, práce započnou 
k 1.1.2009.

Různé 
Ředitelka ZŠ Karla staršího ze Žerotína, 
Bludov požádala o doplnění zřizovací lis-
tiny školy, a to z toho důvodu, že ve škole 
bude zřízen školní klub, na jehož aktivity 
může škola získat dotace. Zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo dodatek č. 5 ke 
zřizovací listině.
Starosta informoval přítomné o tom, že 
J. Sedláček st. požádal o to, aby na jed-
nání zastupitelstva obce byla předložena 
zpráva o ukončení a financování akce 

kanalizace a ČOV. Vyjmenoval materiá-
ly, které již jsou předloženy, a sdělil, že 
celková zpráva s dalšími přílohami bude 
zpracována do konce září a po projednání 
v kontrolním výboru bude předložena na 
příštím tj. prosincovém zasedání zastupi-
telstva. 
V závěrečné diskusi hovořil Karel Janí-
ček o tom, že na horním konci je nová 
památka (Vlkův statek). O památce 
rozhodli úředníci bez souhlasu vlastníka. 
Tento postup se mu nelíbí a bezprostřed-
ně se ho dotýká, neboť jeho dům je rov-
něž památka a památkáři mu předepsali, 
jakou má udělat střechu, aniž mu přispěli 
na její opravu. Žádá obec, aby nějakým 
způsobem intervenovala proti zákonům v 
oblasti památkové péče. To ovšem obec 

může dělat jen stěží.
Druhá jeho připomínka se týkala ZŠ. 
Dověděl se, že bludovská škola byla sil-
ně kritizována na poradě ředitelů škol za 
špatný přístup k administrativě a podává-
ní hlášení. Ptá se tedy, jestli se rada obce, 
když vyplatila ředitelce školy minulou 
odměnu, dotázala nadřízených úředníků, 
jak jsou spokojeni. Starosta odpověděl, že 
rada udělila odměnu právě v té výši, ja-
kou doporučil nadřízený úřad. J. Sedláček 
st. podotkl, že školu a ředitelku je třeba 
hodnotit podle toho, jak škola vychovává 
a vzdělává, a ne podle administrativní 
činnosti. Jan Kacar potvrdil, že kontrolní 
a finanční výbor dělal kontrolu v základní 
škole a neměli připomínek.

Stanislav Balík ml.
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Úterý 21. října 2008
 Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin

KLODZKO 

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd do Polska

Cena 150,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

v v

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bluvově
zve všechny občany na

Chovatelský den s burzou 
drobného zvířectva 

v zahradě za Kulturním domem 
v Bludově

Neděle 19. října 2008 
od 8 do 16 hodin

Vystavena budou mláďata králíků, holubů, hrabavé i vodní drůbeže, 
psi a kočky, bude možno zakoupit kvalitní a oceněná zvířata 

pro další chov.

Příjem zvířat od veřejnosti 
k prodeji nebo věnování 
od 8:00 do 10:00 hodin

Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína.

Srdečně zvou bludovští chovatelé.
-Vstupné dobrovolné -

Zveme vás na vystoupení

 - Vstupné 40 Kč -

Dechová hudba Mistříňanka vznikla v roce 1967 z iniciativy 
Antonína Pavluše, který je také po celou dobu její existence

kapelníkem. Již po sedmi letech své umělecké činnosti
dokázala pod taktovkou Josefa Frýborta z Kyjova zvítězit 

v nejprestižnější soutěži dechových hudeb o „Zlatou křídlovku“. 
To jí také otevřelo cestu do světa. Zvítězila na festivalu 

v Suhlu  (v tehdejší NDR) a mimořádného úspěchu dosáhla 
v rakouském městečku Lackenbach, kam je v dalších 

letech znovu zvána.

Dechová hudba Mistříňanka jako jedna z prvních v tehdejším 
Československu navázala na starou tradici mistrů - lidových 
muzikantů a hudců a tuto tradici zdobí kvalitním rozvíjením 
původní a stylizované formy slováckého folklóru. V jejich 

pořadech se ozývají autentické písně a hudba provázející lid 
Slovácka při všech životních událostech, hraje s vynikající 

virtuozitou starší, ale také nové umělé skladby autorů 
čerpajících z lidové tradice kraje. 

V posledních letech čerpá z vlastní hudební i textařské dílny, 
zejména Miloslava R. Procházky, Antonína Pavluše,

Zdeňka Valného aj.

MistříňankaMistříňanka
slovácké krojované dechové hudby 

Kulturní dům Bludov
Úterý 28. října 2008 v 16:00 hodin

říjen 2008

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý a Středa 7. a  8. 10.- levný textil
Pátek 10.10., Úterý 21. 10.,  Pondělí 29.10.

Kulturní dům Bludov vás zve
na hudebně zábavný pořad

Líbánky s operetou

Neděle 19. října 2008 
v 18:00 hodin

®

 - Vstupné 40 Kč -

Zpívají a hrají – sólisté operety Moravskoslezského 
národního divadla v Ostravě a opery Slezského 

divadla v Opavě
Hudební  doprovod -  členové orchestru 

Slezského divadla v Opavě
Slovem provází Alena Bastlová, František Štěpán

Kulturní dům Bludov
Vás zve na cestopisnou přednášku

Jak přežít v RuskuJak přežít v Rusku

s Alanem Černohousem
Pondělí 3. listopadu 2008 v 18:00 hodin

-vstupné dobrovolné-
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Bludovský kostelíček
U Bludova v lese, „Háji“ zvaném, stojí 
kostelíček Božího Těla a poblíž něho stál 
hrad Bludov, r. 1190. vystavěný, který 
ale již roku 1490. v rozvalinách ležel. 
Poslední zbytky jejich byly upotřebeny 
před několika desetiletími k rozmanitým 
stavbám.
O vzniku zmíněného kostelíčka koluje 
v ústech lidu tato pověsť:
Jistý dělník, Kuneš příjmím, žil se svou 
manželkou Anežkou a s dvěma dětmi 
v nuzné sice, ale přece šťastné domác-
nosti. Prací rukou svých vydělali si 
manželé vždy tolik, aby před hladem 
chráněni byli.
Tuto chudou, ale spořádanou rodinu stih-
la veliká pohroma. Tělesnou námahou 
Anežka těžce onemocněla, a proto nebyl 
jí možno více konati nádenických prací. 
Stav její horšil se den ode dne, až své ne-
moci podlehla. Po úmrtím jejím zakoušel 
Kuneš s dětmi tím více bídy, neboť dlou-
há choroba ženina uvedla celou rodinu 
do zbědovaného stavu. Všude šklebila se 
na ni nouze a bída.
Ztráta manželky, starost o výchovu 
a výživu dětí působilo mu takové starosti, 
že div nepominul se rozumem. K tomu 
nastala zima, kdy práce nádenické téměř 
k dostání nebylo a nedostatek ve všem 
jevil se v chatrči.
„V žití mém musí státi se změna“, pravil 
jednoho rána při vstávání Kuneš sám 
k sobě; „stav nynější jest již nesnesitel-
ný. Pomoci musím vyhledati.“ Těmito 
a podobnými myšlénkami zaměstnán, 
vyšel do lesa na souš, aby světničku 
dříve vytopil, než děti vstanou.
Sníh padal ve velikých chumáčích, které 
ledový vítr do polí a lesů zanášel, tvoře 
hluboké závěje, jež mu velice ztěžova-
ly chůzi. Na pokraji lesa uzřel Kuneš 
tmavý předmět, jež z polovice ze sněhu 
vyčníval. Přišed k němu, seznal, že jest 
to zimou ztuhlý člověk. Ku svému nema-
lému překvapení poznal v něm bohatého 
sedláka z Hrabenova, který za příčinou 
svých obchodních záležitostí v Šumber-
ku dlel; na zpáteční cestě podlehl zajisté 
nepohodě.
Kuneš byl již odhodlán přispěti nešťast-
níku ku pomoci; tu však zpozoroval na 
těle sedlákově opásek s penězi. Vzniklá 

soustrasť rázem zmizela a ďábel lakoty 
zaujal místo její. „Pomoc jesť zde“, 
mumlal sám k sobě, „vhodnou příleži-
tosť nesmím si dáti ujíti. Jen chutě sáh-
nout – po opásku!“ Jak připraveno, tak 
i učiněno. Plaše rozhlédl se kolem, 
není-li někým pozorován, načež odejmul 
zdánlivě zmrzlému pás s penězi, zane-
chav jej jeho osudu.
Vzdor třeskuté zimě řinul se mu po celé 
cestě hustý pot s čela; doma však strach 
a mráz prochvívaly jeho tělo. Pohledem 
na lesknoucí se zlato potlačeny v něm 
brzy lepší city. Uschovav peníze na jis-
tém místě, chodil jako dříve po své práci, 
obávaje se, aby nevzbudil podezření.
Pokud trvalo nepravým způsobem naby-
té jmění, nepocítil Kuneš lítosti nad spá-
chaným činem. Když ale peníze došly, 
tu probuzeno v něm svědomí.
Za dne, zaměstnán prací, neměl pokdy 
vzpomínati na spáchaný zločin. Jinak 
bylo ale v noci. Kdežto ostatní nádeníci 
po vykonané práci své v kruhu svých 
milých nevinnými žerty a veselými 
povídkami se bavili, načež ulehnuvše, 
zdravým spánkem ku další namáhavé 
práci posilněni bývali, - sedával Kuneš 
s hlavou v dlaních zamyšlen a zničen 
ve své chaloupce. O půlnoci ulehnuv, 
prchal jej osvěžující spánek. Obrazivost 
jeho tvořila mu před očima obrazy hrůzy. 
Často zdávalo se mu, jako by vdova po 
zmrzlém sedlákovi spínala páže a nářek
a pláč jejích dítek probudily ho pře-
často ze spaní. Při bdění děsila jej opět 
myšlénka, že jest spravedlnost jeho činu 
na stopě; již se viděl prozrazenu, zneu-
ctěnu – v žaláři spoutánu okovy a p.
Obě své dítky, které milosrdní příbuzní 
k sobě vzali, neviděl mnohdy po celé 
týdny; neboť sám se vyhýbal pohledu 
nevinných dítek.
Stálým rozčilením v jeho mysli ustálené 
obrazy a vidiny působily záhubně na jeho 
tělesný stav. Líce pobledly a opadly, oči 
byly zkaleny a bez lesku, tělo vetché.
Jednoho dne strávil Kuneš opět bezesnou 
noc za příčinou mnohých duševních 
muk; tu si pevně umínil, že příštího dne 
z rána odlehčí svému svědomí skrouše-
ným přiznáním. Proto šel do Šumberka 
ku zpovědi a sdělil tamějšímu faráři svůj 

ohavný čin. Důstojný duchovní správce 
byl nemálo překvapen, když uslyšel 
z úst Kunešových o zločinu, jehož se 
nebyl nikdy do Kuneše nadál, kterého 
považoval vždy za spořádaného a hod-
ného křesťana, jehož přítomný i minulý 
způsob života byl by téměř za vzor stavěl 
svým farníkům.
Měl nyní muži tomu odepříti rozhřešení 
a ho pro zločin ten zcela zatratiti?
Farář poznal a cítil Kunešova duševní 
muka a proto pravil k němu: „Bůh vše-
vědoucí vidí téci slzy hříšníků, slyší jich 
nářek a proto ve svém nejvyšším milosr-
denství činí jich zoufalství konec, před-
vezmou-li si svůj hřích odčiniti a příště 
ctnostný život vésti.“
Kuneš slíbil říditi se danými pokyny 
a dle nich žíti; na to opustil zpovědnici 
a obcoval sv. mši, kterou právě kněz 
četl. Ku konci mše sv. bral se s ostatními 
věřícími ke stupňům oltáře ku přijímání. 
Velké rozčilení – ještě následek vědomí 
viny jeho – zmocnilo se ho, když došla 
řada naň. Maje tělo Páně přijati, nechal 
tajně do modlitebních knížek upadnouti 
sv. hostii, kterou mu byl kněz na vyprah-
lý jazyk položil; posud nepovažoval se za 
hodna, ji požíti.
V kostele neměl déle stání. Vyběhnuv 
ven, prchal, nevěda kam. Po delší chůzi 



Bludovan 8/2008

Bludovan 8

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

Starosta mi řekl, že nemohu dělat asfaltku 
v ulici Za Školou na pozemcích, které 
nejsou obecní, a musí je vykoupit. Byl 
jsem na obecním úřadě, když se scházela 
obecní rada a Ing. Balhar mi řekl, že mi 
ten pozemek zaplatí. Starosta na to řekl, 
že je toho víc. Kdo měřil pozemek Karlu 
Jánětovi a naměřili mu 613 m2, tak mohli 
změřit také můj pozemek.
Karel Jáně, č.p. 139 dostal za pozemek 
zaplaceno - mohu předložit kopii 

Jak dokáže bludovský pan starosta Ing. Ston znepříjemnit život starému důchodci
z Bludovanu. Od 1. června 2008 firma 
Strabag pracovala v ulici Za Školou a 
zhotovila na mém pozemku č.p. 383/
12 krajnici a na ní uložila betonové 
dlaždice. Znovu jsem byl na obecním 
úřadě ohledně zaplacení mého pozemku, 
a to 20.6.2008. Přítomen byl pan Matěj 
a vedli řeči, které nesouvisely s placením 
pozemku. Tak jsem řekl, že na můj 
pozemek postavím sběrací vůz. Starosta 
řekl - dejte si tam, co chcete. Takže 

jsem na můj pozemek postavil sběrací 
vůz 21.6.2008. Dne 24.6.2008 sběrací 
vůz odvezli a postavili ho na mou cestu 
napříč. Nemohu jej odtud odtáhnout. 
Žádám, aby vůz byl postaven tak, abych 
ho mohl vytáhnout a vyzkoušet, zda nebyl 
při přepravě poškozen. Mohu předložit 
fotodokumentaci.
Starosta jednal jak předseda NV Hudos 
za totality.

Antonín Březina.

V pondělí 1. září jsme u nás ve škole přivítali 27 prvňáčků. Děti 
přišly se svými rodiči, aby poprvé zasedly do školních lavic a 
staly se tak právoplatnými žáky naší základní školy. Prvňáčky 
přišla přivítat a popřát jim hodně sil a úspěchů ve škole paní 
ředitelka Mgr. Ilona Křivohlávková spolu se svou zástupkyní 
Mgr. Danou Březinovou, za obec pan starosta Ing. Pavel Ston 
s místostarostou  panem Ing. Josefem Ťulpíkem. Za  SPOZ 
paní Blažena Fingerová a paní Jana Baslarová, kterým chceme 
poděkovat za dárečky pro děti. Děti převzaly květiny, které 

První den ve škole
pro ně navázali v Oranžerii a pamětní listy, které jim budou 
připomínat tento významný den. Po úspěšném zvládnutí první 
hodiny si děti odnesly školní potřeby, které ve škole dostaly, 
pochutnaly si na zmrzlinovém poháru v naší školní jídelně 
a odcházely domů se svými rodiči. I já chci ještě jednou popřát 
nejen dětem, ale i rodičům, aby pro ně byla první třída jen radost 
a aby případné nezdary společnými silami překonali.
Velmi děkujeme za krásné květiny pro děti 1. třídy,  které poskytly 
Lesy Bludov.     

třídní učitelka 1. třídy Mgr. Michaela Minářová

zpozoroval, že se nachází v lese poblíž 
onoho místa, kde před několika měsí-
ci naznačený zločin spáchal. Umdlen 
a unaven posadil se na trávníček. Hostii 
v modlitebních knížkách uschovanou 
vytratil před tím kdesi v lese. Teprve 
po delším odpočinutí byl s to třesoucími 
a nejistými kroky domů se odebrati. Přiše 
domů, ulehl na lože, kde upadl v palčivou 
zimnici, které ho zbavila poslední síly 
a konečně i strastiplného života.
Kunešem v lese ztracenou sv. hostii 
zanesly divoké včely do dutého stromu 
a učinily kolem ni z vosku monstran-
ci. Tato podivná událosť stala se brzy 
známou a zavdala příčinu ku postavení 

kostelíčka Božího Těla na místě dutého 
stromu; kostelík ten stal se postupem 
času velmi navštěvovaným místem pout-
nickým.
Okolo r. 1784. byl kostelíček ten uzavřen, 
ale již r. 1835. na útraty několika dob-
rodinců nově upraven a službám Božím 
odevzdán.
Za nynější doby odbývají se v něm 
slavnostní mše sv. dvakráte za rok a to 
v den Božího Těla a ve svátek sv. Rozalie 
(4. září).

Tento text je doslovně, včetně tehdejšího 
pravopisu, převzat z více jak sto let sta-
ré publikace Pověsti ze severní Moravy, 

kterou sestavil František Poštulka, nadu-
čitel v Brníčku a kteoru vydala Knížecí 
arcibiskupská knih- a kamenotiskárna 
v Olomouci 1897.
Dodnes se konávají dvakrát ročně poutě 
k našemu „kosteléčku“. Dosud poslední 
proběhla v neděli 31. srpna 2008 ke cti 
svaté panny Rozálie, na jejíž přímluvu 
údajně skončila v r. 1855 v Bludově velká 
epidemie cholery. Poutníci mohli při této 
pouti prosit i za to, aby nás sv. Rozálie 
chránila nejen od všech epidemií, ale 
aby také zachránila bludovskou farnost 
od moru duchovního.

SB
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Ve čtvrtek 11.9. jsme strávili den místo v lavicích na čerstvém vzduchu v lese. Všechny 
děti 1.  stupně se staly lovci divokých zvířat z Afriky. Cílem výpravy bylo známé 
místo u „Kostelíčku“, kde  žáci z každé třídy zabrali kus území, kam nosili ulovená 
zvířata. Všichni soutěžili  o nejlepšího lovce výpravy. Zvířata byla rozmístěna na 
zalesněném území, na kterém se pohybovali zákeřní štíři (žáci 7. ročníku). Lov dopadl 
úspěšně, většina zvířat byla odchycena a na děti čekala zasloužená odměna – svačinka 
a odpočinek. Žáci 1. a 3. třídy si opekli špekáčky. A už nás čekala zpáteční cesta domů. 
Myslím si, že jsme si tento den všichni užili.

Mgr. Michaela Minářová 
                                                       

Školní družina
Ve dnech 30.8. - 31.8.2008 se konala výstava místního svazu 
zahrádkářů, kterou zpestřily výtvarné práce dětí za školní 
družiny.    Soňa Nikolovová

Hurá na SAFARI
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V sobotu 6. září ráno jsme se sešli před školou s paní družinářkou 
Nikolovovou a paní Krejčí. Společně jsme se zaregistrovali 
u kulturního domu, kde jsme zároveň dostali mapy s trasou a 
vyrazili jsme na cestu za bludovským špekáčkem. Trasa vedla 
okolím Bludova. Cestou nás provázelo krásné počasí a pohoda. 

Během cesty jsme nacházeli a plnili různé úkoly a zároveň jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavostí o Bludově. Cesta zpět nás 
dovedla opět ke kulturnímu domu, kam jsme dorazili v plném 
počtu, unavení, ale spokojení. Už se těšíme na další ročník 
pochodu za bludovským špekáčkem.
                                                                 Ladislav Drážný 9 let

Jak jsme se školní družinou putovali za bludovským špekáčkem

ZŠ v Bludově
vyhlašuje výtvarnou soutěž

Práce (kresby, malby, grafiky, 
3D modely apod.) odevzdávejte 
p. uč. V. Horáčkové 
do konce října.
Kategorie: 
MŠ 
ŠD
1.– 2. třída
3. – 4. třída
5. – 6. třída
7. – 9. třída

„Bludovská stráň“„Bludovská stráň“
(u příležitosti otevření naučné stezky)

Brýle pro 
Afriku

Máte doma nepoužívané dioptrické brýle?
Nevíte co s nimi?

Zapojte se s námi do rozvojové pomoci! 

Ve Středoafrické republice stojí brýle průměrný roční plat 
a jsou tak pro většinu lidi nedostupné.

Díky tomuto projektu se mohou dostat k těm, kdo je 
potřebují – a to jsou zejména studenti a žáci, pro které je 

vada zraku často překážkou ve studiu.

Tato akce pokračuje až do konce listopadu.

 Brýle je možné odevzdávat třídním učitelům nebo přímo 
paní učitelce Horáčkové.

Sbírku pořádá ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov

S sebou dobrou náladu, pití, podložku,
vstupné 10.- Kč

Zve cvičitelka Alena Fazorová 

Sběr papíru 
a železa 

Pionýrská skupina Bludov pořádá v měsíci říjnu sběr papíru 
a železa. Papír bude vybírán v zahradě za kulturním domem. 
Odevzdávejte pouze svázaný papír. Textil se nevybírá.   
Železný šrot  připravte před dům. TERMÍN SBĚRU 
BUDE VYHLÁŠEN MÍSTNÍM ROZHLASEM. 
Děkujeme.

POZVÁNKA 
NA AEROBIC

Kde?
Kdy?

Sokolovna Bludov

Pondělí 19:00 - 20:00 hod.
Středa  18:00 - 19:00 hod.

(pro ženy dříve i později narozené)

Prosím všechny, o jejichž osobách, firmách 
a spolcích jsou zveřejněny informace na bludovských 

internetových stránkách www.bludov.cz v sekcích 
Firmy a služby a Praktické informace, aby si zde 

zkontrolovali své údaje. Pokud se některé informace 
/telef. čísla, adresa apod./ změnily, prosím o sdělení 

do KD Bludov, aby mohla být zjednána náprava
tel. 583238177, e-mail.cz kulturni.dum@bludov.cz

Bludovan 10
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Aerobic pro každého

..... A OPĚT ZAČÍNÁME .....
od 15. 9. 2008

Taneční pro 
dospělé aneb

 Letem tanečním 
světem

Výuka tanců standardních, 
latinskoamerických, 

country, ale i moderních a etnických

6 lekcí, od listopadu 2008
přihlášky tanečních párů i jednotlivců 

v KD do 20. 10. 2008

Nestyďte se přijít mezi nás, objevit nové 
schopnosti a možnosti pohybu, získat 

sebedůvěru a pobavit se.

Vhodné i pro úplné začátečníky.
Vede p. Michal Jurásek, absolvent TK

RYBÁŘI POZOR
Rybářský kroužek při Kulturním 
domě v Bludově bude zahájen 

v neděli 12. října 

V SOKOLOVNĚ BLUDOV
Pondělí 17:30 - 19:00
Středa 19:00 - 20:30

S úsměvem jde vśechno líp
Lída Maturová

VSTUP: 10,- Kč 
(do 18-ti let VSTUP ZDARMA

Aerobik, step aerobik, posilování 
s gumičkami, činkami, overbally, 
gymnastickými míči 
a závěrečné protažení

Otevírá se kurz v KD v Bludově
JÓGA RODIČŮ S DĚTMI

(věk 5-7 let)

Vede: Alena Štolcová
Kdy: každý čtvrtek od 16:45 - 17:45

Zahájení: 9. 11. 2008
Kurzovné: 200,- kč (10 lekcí)

S sebou: pohodový oděv, podložku
Přihlášky v KD, tel.: 583 238 177 (10-12 hod.)

Pokračuje cvičení pro ženy a muže 
všech věkových kategorií, zaměřené na zdravotní 
cvičení, správné dýchání s prvky jógy, relaxaci

Kdy: (od 2.11.2008) každý čtvrtek od 18:00-19:30 hod.
Kde: v KD v Bludově
Vede: Alena Štolcová

Pro zájemce bližší informace na tel:  583 238 530

v 10.00 hodin 
v jazykové učebně 

v zadní části 
kulturního domu.
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Skaut a jeho tajemství

V sobotu 13. září 2008 se odpoledne v zámeckém parku 
konala náborová akce pořádaná naším skautským střediskem 
pro všechny ty, kdo toužili poznat, kdo to vlastně skaut je, co 
umí a čím se celý rok v oddílech – kromě výchovy charakteru 
- zabýváme. Tato akce byla i určena všem těm, kteří měli volné 
sobotní odpoledne a nechtělo se jim sedět doma. Kdo se na nás 
přišel podívat, určitě nelitoval. Komu z vás se kdy poštěstilo 
vidět stát opravdový indiánský stan tee-pee a dokonce být 
i uvnitř? Moc lidem asi ne.
Celé odpoledne se soutěžilo a každý se snažil přejít překážky, 
které jsme nachystali formou plnění disciplín. A že bylo z čeho 
vybírat. Disciplín bylo celkem osm. Na své si přišly holky 
i kluci. Kluci si mohli vyzkoušet střelbu z luku a ze vzduchovky, 
lanové překážky, poznávání přírodnin. Holky zase mohlo zlákat 
malování na kamínky, vyrábění z korálků, vaření čaje z bylinek 
aj. Za splnění všech, leckdy i těžkých nástrah, si každý odnesl 
menší odměnu, ať už sladkou, nebo na památku. Nikdo nepřišel 
zkrátka. Odpoledne uběhlo jak voda. 
Doufám, že ty, co se na nás přišli podívat, ještě někdy potkáme 
a že si ze sobotního odpoledne i něco odnesli. Nás těší velká 
účast a zájem. Zároveň máme radost, když se naše středisko rok, 
co rok rozroste o nové členy a z nováčků se stanou opravdové 
skautky a skauti.

Lucie Gronychová – Kometa
1. dívčí skautský oddíl Strážkyně přátelství

středisko Františka Pecháčka Bludov

Další fotky z této a řady jiných skautských akcí jsou na 
internetu: http://bludovit.rajce.net

Do skautu se můžete přihlásit stále – nejlépe 
na pravidelných, každotýdenních schůzkách, 

které se konají v našich klubovnách v zahradě 
zdravotního střediska. 

schůzky vlčat (6-10 let): pátek 16:00-18:00

schůzky skautů (11-15 let): úterý 17:00-19:00

schůzky světlušek (6-10 let): úterý 15:00-17:00


