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Bludovan

Vážení občané – opět ještě jednou  k 1. místu obce 
Bludov v soutěži „Zatočte s elektroodpadem“.

Dovolujeme si Vám oznámit  radostnou 
zprávu, že dne 30.11.2010 byli zástupci 
obce Bludov pozváni, aby se dostavili dne 
2.12.2010 na Krajský úřad do Brna kvůli 
ocenění za první místo v České republice 
v množství nasbíraného elektroodpadu 
v akci „Zatočte s elektroodpadem“ po-
řádané společnosti Arkadia pod záštitou 
společnosti Elektrowin. 
   Pan starosta Ing. Pavel Ston  společně s 
panem L. Kočtařem referentem  životního 
prostředí převzali od generálního ředitele 
společnosti Elektrowin pana Ing. Karla 
Tvrzníka dárkový balíček a v hotovosti  
odměnu za první místo 30 000,- Kč, která
posílí rozpočet obce.
   Děkujeme tímto všem občanům, stejně 
jako i Základní škole Karla staršího ze 
Žerotína, kteří  se do této akce zapojili.
                            Obecní úřad Bludov

Na letošní lyžařský kurz, který se konal 
od 17. – 21. ledna,  se přihlásilo 29 dětí. 
Vše bylo připraveno, zajištěno, objed-
náno, jen to počasí ne. V Bludově stále 
mlhavo, teploty nad nulou, beze sněhu. 
V Přemyslově údajně dobré podmínky. 
Předpověď počasí slibovala od středy 
ochlazení, dokonce sníh. Do posledního 
dne jsme nevěděli, zda pojedeme, nebo 
ne. Paní ředitelka se ještě v neděli odpo-
ledne zajela do Přemyslova na svah podí-
vat a v podvečer pedagogickým pracov-
nicím posílala SMS zprávy –„ na lyžák 
pojedeme“. 
 V pondělí ráno v 7.45 hodin jsme 
již všichni nastupovali do připraveného 

autobusu a počasí?  Stále stejné. Ale čím 
výše jsme vyjížděli, tím byla obloha jas-
nější a nás čekal den jako malovaný, po 
dlouhé době plný sluníčka (a v Bludově 
stále mlha a nevlídno).
 Na místě na nás už čekali instrukto-
ři, kteří pomáhali dětem s vystoupením 
z autobusu a přenesením batohů a tašek na 
základnu. Po vydatné svačince byly 
označené poslední přilby jmény, děti 
si obuly přezkáče, nasadily rukavice, 
vesty a vydali jsme se společně na svah. 
Tam každé ráno vítalo děti „Sluníčko“ na 
lyžích. Instruktoři si rozdělili děti do 
skupin s názvy: Tučňáci, Sloni, Medvědi, 
Svišti, Želvy.               

 Bylo poznat, kdo je s lyžemi kama-
rád a kdo je teprve nedávno objevil pod 
vánočním stromečkem, ale má s nimi 
chuť prožít chvíle na sněhu. Ti méně 
zkušení začínali od základu, jak lyže 
nosit, složit, položit k nasazení, jít do 
svahu, otočit se… Zdatnější již první 
den sjížděli svah. Každý den bylo vidět 
u dětí jejich pokroky a zdokonalování 
se. Po obědě vyprávěl dětem instruktor 
pohádku v netradičním humorném po-
dání a po odpočinku všichni opět hurá 
na svah. Odpolední výuku ukončilo zase 
„Sluníčko“ a děti se pomalým krokem 
ubíraly na základnu – přezout, nasvačit, 
sbalit lyžařské boty a rukavice domů na 
vysušení. Někdo nabíral sílu na příští 
den už spánkem v autobuse.  
   Kolem čtvrté hodiny na své děti už 
před školkou netrpělivě čekali rodiče, 
aby se dověděli, jak se dnes ten jejich 
lyžař měl. 

               Kulhajová M.– uč. MŠ 

Mateřská škola Bludov opět na horách

Dne 13. října 2010 se uskutečnil 
slavnostní křest Knihy Květena 
Bludova a okolí.
Knihu si můžete zakoupit 
v Kulturním domě 
za 180,- Kč. 

Květena Bludova a okolí
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černýš rolní
Melampyrum arvense
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Rostliny luk a pastvin
Rostliny křovin a lesů
Rostliny mokřadů a bažin

Český svaz ochránců přírody v Bludově

Květena Bludova a okolí



ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

2. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 13. prosince 2011 se v 18:00-21:30 uskutečnilo 
v Kulturním domě 2. zasedání zastupitelstva obce Bludov. 
Přítomno bylo všech 15 zastupitelů. Zasedání řídil starosta Pavel 
Ston, který vyhotovením zápisu pověřil tajemníka obce Zdeňka 
Kolínka. Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Radka 
Březinu a Janu Holinkovou.

Předání pamětních listů končícím zastupitelům za předchozí 
volební období, jednací řád zastupitelstva
Zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo udělit pamětní list obce těm 
zastupitelům z minulého období, kteří již nejsou členy zastupi-
telstva současného a kteří list dosud nikdy neobdrželi (je možné 
jej obdržet jen jednou). List tak byl udělen Otu Böserovi, Josefu 
Sedláčkovi ml., Františku Snášelovi, Karlu Souralovi a Petru 
Švédovi. K převzetí listu se na schůzi dostavil pouze poslední 
z nich.
 Zastupitelstvo dále jednomyslně schválilo svůj jednací řád 
včetně volebního řádu.

Zpráva o činnosti rady
Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Klimeš. Od 
ustavujícího zastupitelstva se rada sešla dvakrát, nicméně zápis 
z druhého zasedání obdrželi zastupitelé jen několik hodin před 
jednáním zastupitelstva, proto se debata k němu odehraje až na 
příští schůzi. Rada se zabývala hospodařením obce, rozpočtem, 
zřízením komisí, SPOZ a redakční radu Bludovanu a jmenová-
ním jejich členů, výběrem zhotovitele na stavební úpravy MŠ. 
Zastupitelstvo vzalo zprávu 14 hlasy (1 se zdržel) na vědomí.

Obecní finance
Hospodaření obce bylo podle starosty k 30.11.2010 na dobré 
úrovni. Obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem či dokonce 
s přebytkem proto, že její výdaje byly přísně podřízeny tvorbě 
příjmů. Příjmy činily k 30.11.2010 41,1 mil. Kč, výdaje 35,9 mil. 
Kč. Na účtech má obec k dispozici 7,4 mil. Kč. Zastupitelstvo 
zprávu 14 hlasy (1 se zdržel) schválilo.
 Rada předložila zastupitelstvu 4 rozpočtové změny. První tři 
představovaly vesměs účetní záležitosti, čtvrtá navýšila plánova-
né příjmy o 1,4 mil. Kč, které nebudou utraceny, ale použity pro 
příští roky. Zastupitelstvo změny jednomyslně schválilo.
 Tak jako v minulých letech, i pro začátek roku 2011 schválilo 
zastupitelstvo jednomyslně, že obec bude hospodařit do schvá-
lení rozpočtu podle rozpočtového provizoria, které stanovuje, že 
obec bude hradit výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 skutečných 
výdajů předchozího roku, a to až do doby, kdy bude schválen 
rozpočet na rok 2011.
 Zastupitelstvo projednalo Závazné ukazatele rozpočtu pro 
volební období 2010-2014. Rada žádá zastupitelstvo, aby ji 
zmocnilo k provádění rozpočtových změn týkajících se účelo-
vých dotací a k provádění rozpočtových změn v rámci paragrafů. 
Karel Janíček sdělil, že neví, o jaké dotace obec žádala, s kterými 
akcemi bude rozpočet počítat, navrhl proto stanovit kompetence 
rady obce a zastupitelstva obce při rozhodování o dotacích dle 
výše dotace. Starosta odpověděl, že součástí přípravy rozpočtu je 
vždy i výčet snah o získání dotací, o kterých budou zastupitelé 
včas informováni. Jindřich Matěj upozornil, že rada měla stejné 
zmocnění i v minulých letech. Stanislav Balík doplnil, že zastu-
pitelstvo obce má vždy moc radě rozpočtové změny neschválit. 

Starosta vyzval K. Janíčka, aby zformuloval návrh, o němž by 
šlo hlasoval. K. Janíček odpověděl, že počká na rozpočet. Za-
stupitelstvo poté 12 hlasy (3 se zdrželi) k žádanému oprávnění 
radu zmocnilo.

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
č. 2 - 6/2010
Zastupitelstvo schválilo nové obecně závazné vyhlášky o míst-
ních poplatcích – v důsledku změny zákona je každému poplat-
ku nově věnována samostatná vyhláška. Všechny návrhy byly 
schváleny, nejnižší podpora byla 11 hlasů pro, jinak 14 či 15 
pro. V zásadě se stávající výše jednotlivých poplatků nezměni-
la, kromě níže uvedených výjimek, které vzešly nikoli z návrhu 
rady, ale z jednání zastupitelstva.
 S. Balík zapochyboval nad smyslem výše sazby místní-
ho poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 8 Kč. 
Doporučil poplatek buď zrušit, nebo výrazněji zvýšit. Martina 
Pešáková doplnila, že většinou se platí poplatek ve výši 10 až 
15 Kč. Josef Ťulpík navrhl změnit výši poplatku z 8 Kč na 10 
Kč a zastupitelstvo tuto změnu schválilo.
 Při poplatku za užívání veřejného prostranství se 
M. Pešáková zeptala, co je důvodem rozdílu ve výši paušálních 
poplatků pro provozovatele atrakcí za pouť a hody. Starosta 
odpověděl, že důvodem je výše tržeb závislá na ročním období, 
a tím i počasí. S. Balík upozornil, že vyhláška je pouze pro svě-
domité občany, kteří platí obci třeba jen za krátkodobou skládku 
stavebního materiálu. Nicméně obec vůbec neřeší situaci, kdy 
stále víc aut parkuje na ulicích, což činí problémy s průjezdnos-
tí, zvláště v zimě. Doporučil, aby rada předložila zastupitelstvu 
koncepci řešení problému s parkováním aut na veřejných pro-
stranstvích do 30.6.2011. Zastupitelstvo tento úkol radě jedno-
myslně schválilo.
 Při diskusi o poplatku za výherní automaty doporučil 
S. Balík, aby obec vybírala nejvyšší možný poplatek, což by 
mohlo přispět k tomu, že by v obci žádné automaty nebyly 
– vedou pouze k tragédiím jednotlivců či celých rodin. 
M. Pešáková posléze formulovala návrh, který byl schválen, 
že sazba poplatku činí zákonem max. přípustnou částku, pokud 
zákon částku nestanoví, činí sazba poplatku 5.000 Kč.

Odprodej pozemku 1429 – Jan Bartoň
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo odprodej pozemku 1429 
Janu Bartoňovi za 20Kč/m2 – problematika byla projednávána 
již na zářijovém zastupitelstvu, argumenty jsou uvedeny ve 
zprávě o tehdejší schůzi.

Odprodej pozemků – manželé Novotní 
Manželé Novotní, bytem Nová Dědina 781 (u nealka) si podali 
žádost na odprodej pozemků 1723/2 – ostatní plocha o výměře 
63 m2, 1723/5 – ostatní plocha o výměře 12 m2 a 1726/3 – orná 
půda o výměře 162 m2. Uvádějí, že důvodem k odkoupení 
pozemků je možné scelení pozemků v jejich vlastnictví, kdy 
pozemky 1723/2 a 1726/3 (ve vlastnictví obce) oddělují po-
zemky 1726/2 a 1723/1 od pozemků 1726/1 a 1723/3, které 
jsou v jejich vlastnictví. Jde o malé kousky pozemků kolem 
jejich domu. Ve své žádosti uvádí, že koncem 19. století do-
šlo k odkoupení pozemku o výměře 110 sáhů za cenu 60 zla-
tých, přičemž došlo k nedopatření a pozemek nebyl do jejich 
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vlastnictví převeden a předci žádali o provedení změn ze strany 
obce Bludov na pozemkovém úřadu. Proč k tomuto nedošlo se 
jim nepodařilo zjistit, ale další potomci užívali tento pozemek 
v dobré víře s tím, že se jedná o pozemek v jejich vlastnictví. 
Manželé Novotní navrhují odkup za ceny 30-50 Kč/m2.
 Stavební komise prodej pozemků nedoporučila, historicky 
zde vedla cesta pro pěší, nebylo by špatné cestu obnovit pro 
pěší. Rada navrhla odprodej až po definitivním vyřešení nového 
územního plánu. V diskusi upozornil J. Matěj na to, že na části 
pozemků stojí budovy a k pěšině tak nejdou využít. Doporučil 
nečekat na územní plán a prodat všechny pozemky za 50 Kč/m2 
a doplnit o prodej pozemku 1719/2. Zastupitelstvo s tím 12 hlasy 
(2 proti, 1 se zdržel) souhlasilo a vyhlásí se tak záměr pozemky 
prodat. Definitivní rozhodnutí padne na příští schůzi.

Odprodej pozemku 49/3 – Pavel Bezděk 
Pavel Bezděk, bytem 8.května 73 si podal žádost na odprodej 
pozemku 49/3 – zahrada o výměře 19 m2. Ve své žádosti uvádí, 
že pozemek tvoří součást jeho zahrady 49/1. Rada souhlasila 
s prodejem za 50Kč/m2, což zastupitelstvo jednomyslně pod-
pořilo.

Odprodej části pozemku v k.ú. Dolní Temenice pro realiza-
ci nové cyklotrasy mezi Šumperkem a Bludovem – žadatel 
město Šumperk
Obec Bludov postaví v roce 2011 1. část cyklostezky, která 
spojí Zámeček s hranicí katastrů mezi Bludovem a Šumperkem 
a tím vyvíjí tlak na město Šumperk vybudovat cyklostezku mezi 
hranicí katastrů a Šumperkem. Město Šumperk si podalo žádost 
o prodej části pozemku 933 – ostatní plocha o výměře 220 m2 
(pozemek má celkovou výměru 245 m2) v k.ú. Dolní Temenice. 
Město má zájem zrekonstruovat polní cestu mezi lokalitou Zá-
meček a Šumperkem (ul. Bludovská). Návrh úpravy polní cesty 
zasahuje také částečně do pozemku 933 v k.ú. Dolní Temenice, 
který je ve vlastnictví Bludova. Z tohoto důvodu žádá město 
Šumperk o prodej části uvedeného pozemku za kupní cenu ve 
výši 100Kč/m2 (celkem 22.000 Kč) nebo směnu pozemků. Blu-
dovské zastupitelstvo jednomyslně schválilo odprodej.

Odprodej části pozemku 1033 – společnost Jalaho, s.r.o.
Společnost Jalaho s.r.o. se sídlem Krkonošská 16/2001, Pra-
ha zastoupená jednatelem společnosti Ladislavem Hamplem 
si podala žádost na odprodej části pozemku 1033, jde o část 
pozemku pod budovou č.p. 45 (hospoda Na Nové). I o tomto 
prodeji se již jednalo na zářijové schůzi. Obec získala souhlas 
Karla Mornstein-Zierotina, který má k pozemku předkupní prá-
vo – neuplatní jej. Zastupitelstvo v září navrhlo cenu 400Kč/m2. 
V diskusi M. Pešáková vznesla dotaz, jestli rada obce zjišťovala 
výši nájemného za pronájem pozemku pod budovou č.p. 45. 
Její návrh, aby rada obce zjistila obvyklou cenu dlouhodobého 
pronájmu pozemku s odložením jeho prodeje, podpořilo pouze 5 
zastupitelů (10 proti), nebyl tedy schválen. J. Ťulpík navrhl cenu 
650 Kč za m2, což ale rovněž nebylo schváleno (7 pro, 1 proti, 
7 se zdrželo). Nakonec byl schválen původní návrh 400 Kč/m2 
– 9 pro, 2 proti, 4 se zdrželi.

Darování částí pozemku 2978/1 – vlastník ČR, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR 
Obec Bludov požádala vlastníka pozemku 2978/1, kterým je 
stát, o darování částí pozemku, kde došlo k výstavbě další části 
chodníku (v úseku naproti čerpací stanici až ke křižovatce u 
zámku). Bude se jednat o převod pozemku 2978/16-ostatní plo-
cha o výměře 594 m2, pozemku 2978/17-ostatní plocha o výmě-
ře 296 m2 a pozemku 2978/18 o výměře 92 m2. Zastupitelstvo 
s darem obci jednomyslně souhlasilo.

Směna pozemků – Schauer Pavel
Schauer Pavel, bytem Krátká 551 si podal žádost na směnu po-
zemků. Pozemek 2959/81 – orná půda o výměře 8755 m2 v jeho 
vlastnictví (naproti ČOV - část Ryšáně) chce směnit za obecní 
za pozemky 2182/14 – orná půda o výměře 3756 m2, 2194/2 
– lesní pozemek o výměře 390 m2, 2194/3 – lesní pozemek 
o výměře 356 m2, 2195/2 – orná půda o výměře 1359 m2 a 
2195/3 – orná půda o výměře 1139 m2 (pozemky na Tónovské, 
v okolí nové chaty P. Schauera). Pozemek ve vlastnictví Pavla 
Schauera má výměru 8755 m2 a požadované obecní pozemky 
mají celkovou výměru 7000 m2.
 Stavební komise nedoporučila směnu pozemků, obecní po-
zemky na Tónovské nejsou do budoucna vyloučeny pro jakou-
koliv jinou činnost, pozemek P. Schauera je pozemek sice s nej-
vyšší bonitou půdy, z urbanistického hlediska ale neměnný - ne-
využitelný. Směnu nedoporučila ani komise životního prostředí.
 J. Ťulpík poukázal, že P. Schauer již teď neoprávněně užívá 
obecní pozemek, který by chtěl získat. S. Balík nedoporučil 
směnu a doporučil radě obce zabývat se otázkou neoprávněných 
užívání obecních pozemků. Místostarosta M. Klimeš doplnil, že 
by to měl být stálý úkol rady. Zastupitelstvo směnu 10 hlasy 
(5 proti) zamítlo.

Směna pozemků – manželé Cikrytovi
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo směnu pozemků mezi man-
žely Cikrytovými, Tř. A. Kašpara 528 (177/5 – ostatní plocha o 
výměře 16 m2) a obcí (část pozemku 150/8 – ostatní plocha, cca 
14 m2). Jedná se především o snahu obce dotlačit Krajský úřad 
Olomouckého kraje k rekonstrukci Tř. Adolfa Kašpara. Souhlas 
manž. Cikrytových je jednou z posledních věcí potřebných pro 
uzavření stavebního povolení. 

Změna usnesení při prodeji části pozemku 2026 – Antonín 
Skoumal 
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo technickou změnu usnese-
ní z roku 2007, kdy se prodej části pozemku, k níž dosud nedo-
šlo, přepíše z otce Antonína Skoumala na jeho syna Tomáše, oba 
bytem Jiráskova 730.

Návrh změny usnesení č. 407/Z/10
Zastupitelstvo schválilo na zářijovém zasedání odkup pozemků 
na dolním konci od Jarmily Březinové st. a ml. za cenu 50Kč/
m2 (jedná se o vyřešení přístupu na záhumenní cestu ke školce). 
Prodávající s cenou nesouhlasí a požadují 200 Kč/m2. S cenou 
50 Kč/m2 by souhlasili v případě, že by se obec zavázala na své 
náklady vybudovat plot mezi pozemky prodávajících a částmi 
pozemků prodaných obci v případě vzniku stezky pro pěší, příp. 
pro cyklisty. Zastupitelstvo 13 hlasy (1 proti, 1 se zdržel) schvá-
lilo odkup za cenu 50 Kč/m2 s tím, že v případě realizace stezky 
pro pěší, případně pro cyklisty, vybuduje obec na své náklady 
pletivový plot v délce cca 100 m a výšce 2 m mezi pozemky 
prodávajících a částmi pozemků prodaných obci.

Podpůrné programy obce Bludov na rok 2011
Rada předložila návrh Podpůrných programů obce Bludov na 
rok 2011 s týmž obsahem, jako v roce 2010. K vyhlášení dojde 
na začátku měsíce ledna 2011 a příjem žádostí bude po dobu 
30 dnů, od 17.1.2011 do 15.2.2011. V diskusi S. Balík navrhl 
vyškrtnout bod Realizace architektonicky hodnotných fasád, 
oken, vstupních dveří a střešní krytiny. K. Janíček doporučil za-
pracovat do návrhu podpůrných programů možnost obce poskyt-
nout zálohy na schválený a přiznaný titul. S. Balík nedoporučil 
toto vyplácení záloh. Zastupitelstvo návrh na vyplácení záloh 
neschválilo (1 pro, 8 proti, 6 se zdrželo). 9 hlasy pak schválilo 
zrušení výše zmíněného dotačního titulu (2 proti, 4 se zdrželi). 
Posléze jednomyslně vyhlásilo upravený text podpůrných 
programů.
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Jmenování předsedů a členů finančního a kontrolního 
výboru
Po krátké rozpravě, kdy K. Janíček prohlásil, že dle jeho názoru 
nemohou být občané členy obou výborů, na což S. Balík odpo-
věděl, že to zákonu neodporuje, jmenovalo zastupitelstvo oba 
výbory. Kontrolní výbor bude pracovat ve složení: M. Pešáko-
vá (předsedkyně), Jan Kacar, Miroslav Ston, Bronislav Kobza, 
Pavel Jílek, František Březina, Jiří Brokeš (13 hlasů pro, 2 se 
zdrželi). Finanční výbor bude pracovat ve složení: M. Znojová 
(předsedkyně), Vladimír Vlček, Bronislav Kobza, Jiří Juránek, 
Vladislava Dostálová, Jana Klimešová, Jiří Brokeš, David 
Horáček, Petr Švéda (13 hlasů pro, 2 se zdrželi).

Odměny členů finančního a kontrolního výboru za rok 2010
Rada předložila návrh odměn členům „starého“ finančního 
a kontrolního výboru, které stanovila dle četnosti konání a účasti 
jednotlivých členů na zasedáních výborů. Zastupitelstvo 8 hlasy 
(7 se zdrželo) schválilo, že členové kontrolního výboru (nesešel 
se ani jednou) nedostanou nic, členové finančního výboru celkem 
2500 Kč. 

Odměny členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 
- 2014
Zastupitelstvo rozhoduje o výši měsíčních odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva. Je omezeno pouze maximální výší. Dále 
může stanovit, že v případě souběhu výkonu několika funkcí 
(např. člen zastupitelstva, rady, člen komise apod.), se může  po-
skytnout odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší 
odměna, nebo se mohou odměny sčítat. V diskusi J. Kacar navrhl
vyplácet odměny ve výši 85 % (4 pro, 7 proti, 4 se zdrželi). 
J. Ťulpík navrhl odměny nevyplácet a použít z 50 % na zájmo-
vou činnost a z 50 % na projekty (5 pro, 4 proti, 6 se zdrželo). 
M. Klimeš navrhl vyplácet 50 % za funkci místostarosty a 100 
% ostatním neuvolněným členům zastupitelstva (3 pro, 4 proti, 
8 se zdrželo). S. Balík navrhl vyplácet odměny ve výši 50 % 
a nesčítat (10 pro, 2 proti, 3 se zdrželi). J. Matěj navrhl odměny 
nevyplácet vůbec (již se nehlasovalo). Schválen tak byl návrh 
S. Balíka.
 Zastupitelstvo dále 13 hlasy (2 se zdrželi) schválilo návrh 
J. Ťulpíka vyplácet odměny až od 1.1.2011.

Různé
Zastupitelstvo 14 hlasy (1 se zdržel) delegovalo starostu 
P. Stona jako zástupce obce k účasti na řádných i mimořádných 
valných hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk , a.s. ve volebním období 2010-2014.
 Rada předložila návrh, aby obec rezignovala na členství ve 
Sdružení obcí střední Moravy. Obec byla členem sdružení od 
února 2001. Po dobu členství obce v uvedeném sdružení platila 
roční členské příspěvky. Členství nepřineslo žádné výhody a 
není předpoklad, že by to v budoucnosti nějaké výhody přines-
lo. Zastupitelstvo rezignaci na členství 13 hlasy (1 proti, 1 se 
zdržel) schválilo.
 Karel Janíček se zamyslel nad využíváním hlasité zahradní 
techniky ve dnech pracovního volna a klidu ještě i v pozdních 
večerních hodinách, navrhl vypracovat obecní řád, který by 
provoz této techniky reguloval. Zastupitelstvo 9 hlasy (4 proti, 
2 se zdrželi) uložilo radě, aby předložila do 30.6.2011 koncepci 
řešení regulace používání hlasité stavební, zahradní a jiné tech-
niky s ohledem na statut lázeňské obce.
 J. Kacar doporučil instalaci kontejnerů na biologický odpad 
dle možností vždy od září, dále upravit delší provozní dobu 
veřejného pohřebiště především v létě a dále navrhl vstoupit 
znovu v jednání s ČD o vylepšení služeb nádraží – osvětlení 
a topení v čekárně a otevření WC. Starosta reagoval, že obec 
již hledá na návrh S. Balíka kompromisní řešení provozu ve-
řejného pohřebiště tak, aby to občany neomezilo v přístupu na 
hřbitov i v nočních hodinách a aby se zároveň zabránilo nekon-
trolovanému pohybu dodavatelů různých služeb včetně pohybu 
dopravních prostředků po hřbitově. K problematice třídění od-
padů zdůraznil, že v lepším načasování využití kontejnerů na 
biologický odpad nevidí problém.
 Martin Schauer se zeptal, jestli byla Pionýrská skupina 
Bludov vyrozuměna o ukončení nájmu klubovny na Nové 
a jestli je nějaký potenciální zájemce o koupi Nové. Starosta 
odpověděl, že Pionýr o ukončení nájmu ví a je s ním srozuměn. 
Na odkoupení Nové byli zájemci, ale zatím nikdo tak vážný, 
aby nemovitost odkoupil.
 Bohuslav Vařeka z pléna poukázal na problémy v provozu 
místního rozhlasu po rekonstrukci, především v nasměrování 
a umístění reproduktorů.

Stanislav Balík ml.
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ANKETA č.2 NA MĚSÍC ÚNOR 

Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři Bludovanu.
Obracíme se na Vás anketní otázkou, abychom při rozhodování 
o některých problémech znali Váš názor.
Jsou nutné koše na odpadky na hřbitově?
Upřesnění:
Před časem byly na hřbitově osazeny koše na odpadky. 
Určitě chvályhodný počin, který však přináší problém v 
podobě nekázně návštěvníků hřbitova. Celé období, kdy koše 
na hřbitově nebyly, každý zbytky ze svých hrobů odnášel 
na určené místo (nyní do kontejneru). Po osazení košů na 
odpadky někteří návštěvníci hřbitova v případě, že koše jsou 
již plné, pohodí odpadky na zem okolo koše, místo aby je 
odnesli do kontejneru. A tak se nezřídka stane, že Vás hned 
za vstupní branou „uvítá“ hromádka odpadků kolem koše.   
Řešení:
1. Koše odstranit 
2. Koše ponechat a zajistit úklidovou službu, především 
    o sobotách a nedělích, kdy jsou koše přeplněny 

     (financování této služby uhradit např. zvýšením poplatků
      za nájem hrobového místa)

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

                           Za OR Ing. Milan Klimeš –místostarosta

Vyhodnocení prosincové ankety č.1:
Prosincová anketa se zabývala existencí přechodu 

pro pěší na křižovatce u zámku (ve směru k Šumperku). 
Ankety se zúčastnilo 34 občanů.

92%  respondentů se vyjádřilo PRO ZRUŠENÍ 
PŘECHODU, především z důvodu bezpečnosti chodců. 

Zbývajících asi 8% preferuje zachování přechodu, zřízení 
ostrůvku a tímto krokem zahájit úpravu 

křižovatky u zámku.
Děkuji všem za vyjádření názoru. Milan Klimeš
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Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 
13.12.2010 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor 
z Podpůrných programů obce na rok 2011.
 Zájemci mohou žádat o poskytnutí podpor z těchto dotačních 
titulů: 
A) Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný prvek, 
např. putovní turistické tábory, hudební činnost, pobyt v příro-
dě, ochotnické divadlo a výtvarná činnost.
B) Podpora výsadby zeleně a ochrana životního prostředí
1. Výsadba ovocných sadů:
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stromů
ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových sadů 
na vlastních i pronajatých pozemcích kromě domovních zahrad).
2. Ochrana životního prostředí :
Podporováno bude provádění prevence.
3. Ekologické projekty:
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit.
C) Podpora rozvoje sportu
Podporována bude činnost sportovních spolků. 
D) Podpora architektonického vzhledu obce
1. Stavební činnost v ochranném pásmu lidové architektury 
„Horní konec“.
E) Podpora kulturní a spolkové činnosti
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění 
programu spolku.
F) Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií 
stanovených sociální a bytovou komisí při radě obce.
Forma podpory:
Příspěvek nebo bezúročná půjčka.
Postup při podávání žádostí: 
Kdo může žádat:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická 
 osoba, jejíž organizační složka má sídlo v Bludově
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov

Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na příslušném formuláři, který bude k dispozici na obecním 
úřadě (kancelář č. 1, sl. Činková), přičemž pověřený pracov-
ník obecního úřadu žadateli poradí, jak formulář vyplnit. 
Formulář bude k dispozici i na internetových stránkách 
obce (www.bludov.cz).
Organizace bude své žádosti podávat na jednom formuláři, kde 
bude uvedeno, na co všechno bude poskytnutý příspěvek použit.

Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2) Číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude 
 poskytnuta finanční podpora  přesahující částku 10.000,-Kč
3) Popis projektů, na které je podpora žádána a zařazení 
 projektů do příslušných datačních titulů 
4) Položkové rozpočty projektů
5) Kdo a kdy bude projekty realizovat
6) Podpis žadatele (statutárního orgánu – jde-li o právnickou 
 osobu) s prohlášením, že všechny uvedené údaje jsou 
 pravdivé

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z Podpůrných programů obce na rok 2011

7) Žadatel o podporu z dotačního titulu A, B, C, E k žádosti 
 přiloží stručnou výroční zprávu o činnosti za předcházející 
 kalendářní rok, která bude obsahovat především:
  -  název, právní formu, sídlo, IČ
  -  počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku
  -  složení orgánů spolku
  -  přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce 
 – oblast příjmů rozdělit na členské příspěvky, dary, státní 
 dotace, dotace a příspěvky od obce, příjem z akcí a ostatní 
 příjmy – oblast výdajů rozdělit na odvod členských 
 příspěvků, investice, opravy, vybavení, inventář, režie, 
 hlavní činnost
  - popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendářním 
 roce
  - popis činnosti  určené pro veřejnost v minulém kalendářním 
 roce
8) Žadatel o podporu z dotačního titulu B1 předloží výpis 
 z katastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsadbu 
 a kopii katastrální mapy se zákresem plánované výsadby 
9) Žadatel o podporu z dotačního titulu D předloží výpis 
 z katastru nemovitostí na opravovanou nemovitost 
 a příslušnou stavební dokumentaci
10) Žadatel uvede údaje osoby (jméno, příjmení, adresa trvalého 
 pobytu), která bude oprávněna k vyřizování záležitostí 
 spojených se samotným čerpáním příspěvku

Zdroje pro financování programu:
a) rozpočet obce 
b) majetek obce

Čas plnění:
V průběhu příslušného roku, na který je podpora schválena. 
Podpora bude vyčerpána nejpozději do 15.12.2011.

Jak bude poskytována finanční podpora: 
a) částky do 10.000,- Kč budou vyplaceny hotově z pokladny 
OÚ Bludov po předložení příslušných dokladů o výši vynalože-
ných nákladů
b) částky přesahující 10.000,- Kč budou po předložení pří-
slušných dokladů o výši vynaložených nákladů poskytnuty na 
bankovní účet žadatele nebo organizace uvedený v žádosti o 
poskytnutí podpory 
c) u dotačních titulů B, D bude podpora poskytnuta po před-
ložení příslušných dokladů o výši vynaložených nákladů a po 
souhlasu člena příslušné komise, který provede kontrolu využití 
dané podpory

Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující formální a obsahové 
náležitosti k projednání a posouzení příslušné komisi rady obce, 
a to:
A) Komisi sociální a bytové - dotační titul F
B) Komise kulturní, mládeže a sportu -  dotační titul A,C, E
C) Komisi životního prostředí – dotační titul B
D) Komisi stavební – dotační titul D

Rozhodnutí o žádosti:
Žádosti lze podat od 17.1.2011 do 15.2.2011 do 15.00  hodin 
na Obecní úřad v Bludově.
Později podané žádosti nemusí být projednány a mohou být 
žadatelům vráceny bez věcného vyřízení. Všechny včas podané 



žádosti předloží rada obce se svým stanoviskem i se stanoviskem
příslušné komise k rozhodnutí zastupitelstvu obce.
 Zastupitelstvo obce tyto žádosti hromadně projedná na 
svém nejbližším zasedání a rozhodne. Poskytnutí podpory 
může být podmíněno. Na poskytnutí podpory není právní 
nárok. Podpory se zásadně přiznávají na budoucí projekty. 
Na projekty již realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů 
zvláštního zřetele hodných.

O poskytnutí podpory se sepíše se žadatelem smlouva 
s následujícím obsahem:
1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2) Účel, forma a výše podpory
3) Podmínky obce pro přiznání podpory (na každém dokladu 
 bude uvedeno na co byl využit a souhlas s proplacením 
 žadatele nebo zástupce organizace.) 
4) Čas plnění – v průběhu příslušného roku, na který je 
 podpora schválena. Vyčerpání žádosti proběhne nejpozději 
 do 15.12.2011.

5) Údaje o oprávněné osobě, která je pověřena k vyřizování 
 čerpání příspěvku
6) Závazek příjemce podpory k jejímu vrácení v případě 
 nedodržení stanovených podmínek
7)  Podpis účastníků smlouvy

Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor má právo provádět po 
stránce věcné ta komise, která je příslušná k posouzení daného 
dotačního titulu, kontrolu po stránce finanční provádí finanční 
výbor do 31.1.2012, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu 
obce.
V Bludově dne 4.1.2011

Ing. Milan Klimeš, v.r.
místostarosta

Ing. Pavel Ston, v.r.
starosta

Přehled místních a uživatelských poplatků v obci Bludov v roce 2011
Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné uhradit 
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Bludově v úřed-
ní dny, tj. v pondělí a středu v době od 7:30 do 11:30 a od 
12:30 do 16:00. Z důvodu úspory Vašeho času je lépe využít 
bezhotovostní platební styk, číslo účtu je 1905607389/0800. 
Variabilní a specifické symboly jsou uvedeny níže. Pakliže 
chcete využít plateb přes SIPO, vyzvedněte si formulář na 
pokladně Obecního úřadu Bludov.
 
Místní poplatek za komunální odpad (OZV č. 2/2010)
Splatnost: 31. 3. 2011 
Sazba: 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337

Místní poplatek ze psů (OZV č. 5/2010)
Splatnost: 31. 3. 2011 
Sazba:
Držitel psa není poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 120,- Kč
- sazba za 2. psa: 180,- Kč
Držitel psa je poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 20,- Kč
- sazba za 2. psa: 30,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341

Uživatelský poplatek za stočné 
(sazby schváleny Radou obce Bludov)
Vodoměry 
Splatnost: 20. 8. 2011 do 31. 8. 2011 v pokladně OÚ 
Sazba: 22,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2011          
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2011 do 31. 8. 2011  
Poplatek na osobu a rok: 1012,- Kč včetně DPH (směrné číslo
roční potřeby vody bylo zvýšeno od 1. 1. 2011 na 46 m3 
(22,- Kč x 46 m3)  
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 2321

Firmám je stočné fakturováno, příslušné informace o platbě 
naleznete na dané faktuře.

Upozornění :
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazných 
vyhlášek, které jsou k dispozici na webových stránkách obce 
Bludov na www.bludov.cz. Uživatelský poplatek za stočné se 
platí na základě smlouvy mezi obcí Bludov a majitelem ne-
movitosti, jež je napojena na kanalizaci. V případě, že dojde k 
jakékoliv změně, poplatník je povinen tuto změnu neprodleně 
nahlásit. Konejte tak, prosím, na pokladně Obecního úřadu v 
Bludově.

V Bludově dne 20. 1. 2011 
Obecní úřad Bludov

Kalendář akcí v roce 2011 v Bludově
V posledních dnech loňského roku se ve vašich schránkách 
objevil  KALENDÁŘ AKCÍ, které se v Bludově připravují 
v r. 2011.  
 Věřím, že vám tento stručný přehled bude pomůckou při 
plánování vašeho programu a pořadatelům poslouží k orientaci 
v termínech dodatečně naplánovaných akcí. 
 Pokud jste kalendář ve své schránce nenašli a máte o něj 
zájem, můžete si ho vyzvednout v Kulturním domě Bludov. 

-jdi-

Pozvánky mailem
Kulturní dům Bludov nabízí zasílání pozvánek na akce 

KD prostřednictvím mailové pošty, vždy týden před 
uskutečněním akce. Jestli máte o tuto službu zájem, 

ozvěte se na adresu kulturni.dum@bludov.cz

PRODEJE  v kulturním domě

v únoru 2011
Úterý a Středa 8. a 9. 2. – levný textil
Středa 16. 2., Úterý 22. 2.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V únoru 2011 oslaví:
Milková Božena Špalkova  70
Vichtová Drahomíra Nerudova  75
Ceh Bedřich Vitonínská  80
Dvořáková Vlasta Nová Dědina 81
Mazáková Jiřina Komenského    81
Straková Anna J.Žižky  84
Minářová Alena Školní  85
Matějčková Marie Tř.A.Kašpara 87
Zahradníčková Vlasta  Husova  87
Snášel Josef Ve Slévi  88
Mikulášová Markéta Lázeňská  88
Beran Miloslav Na Viskách 90
Langerová Helmtraud  Školní 93

Před 50 lety jste si ruce podali.
Společně ANO si řekli.

Nic vás k tomu nenutilo.
Tak co to bylo?

Láska.
Založili jste rodinku,

vzájemně se podporovali a milovali.
Když starostí byl nával,
kdo že vám sílu dával?

No přece vaše děti.
A teď, když vychovali jste je do dospělosti,

dělají vám radost i starosti.
A vy stále rodinu chcete mít,

tak pro vnoučátka musíte spolu žít.
Svou lásku jim všechnu dát?

To snad ne.
Něco si pro sebe jistě musíte nechat.
Ať vaše rodinka ještě dlouho vydrží.

Na tom vašim dětem i vám jistě záleží.
Proto ruku v ruce mějte,
na sebe se usmívejte,

a vzájemně se rádi mějte.

Dne 14. ledna 2011 oslavili zlatou svatbu manželé

Marie a Jaroslav Snášelovi
Vše nejlepší přejí dcery Marie, Jaroslava, Blanka a Věra, 

vnoučata Pavel, Radek, Zuzana, Michal, Lenka, David a Monika.

Dne 19. listopadu 2010 jsme se rozloučili 
s panem 

Jiřím Kulilem 
Děkujeme všem, kteří ho doprovodili na jeho
poslední cestě, zvláště děkujeme za 
rozloučení panu Luďku Březinovi.
Manželka a synové s rodinami.

Zmizel jsi nám, jak kapka v oceánu,
jak zvuk luny na rozbřesku k ránu,

jak sněhová vločka v teplé dlani,
jak slunce, když se večer k noci sklání.

Dne 10. ledna 2011 jsme vzpomenuli 
25. narozeniny našeho syna

Rostíka Klimeše
S láskou vzpomínají maminka, tatínek,
bratr, babička a kamarádi.

K přání se připojuje i Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

ZLATÁ
SVATBA

ZLATÁ  SVATBA
Dne 11. února 2011 oslaví 50 let společného života manželé

Anna a Jaroslav Havlíkovi
Ke zlaté svatbě přejí hodně zdraví a spokojenosti

do dalších společných let synové Jaroslav a Pavel s rodinou.

K přání se připojuje i Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Dne 27. ledna jsme vzpomněli 1. výročí 
úmrtí paní

Marie Divišové
S láskou vzpomínají synové a dcery 
s rodinami.

Dne 3. února vzpomeneme na 6. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil pan

Zdeněk Andrle 
Stále na něj vzpomínají manželka, dvě
dcery s rodinami a příbuzní.

Dne 11. února 2011 vzpomeneme nedožitých
90 let pana

Jaroslava Mináře 
a 1. června uplyne 19 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.
Stále vzpomínají manželka Alena a synové 
Jaroslav a Jiří s rodinami.

Konec své cesty jsi nedošel,
nohy poklesly a srdce přestalo bít.

26. února 2011 vzpomeneme 1. rok od úmrtí 
našeho tatínka a dědečka a mého manžela
pana

Miroslava Tichého
S bolestí v srdci nikdy nezapomene
manželka Anna Tichá.
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Vzpomínka na únor 2011
So      5.2. 20:00 Ples ZŠ
Ne    13.2. 16:00 Pohádka Tři medvíďata
Po    14.2. 18:00 Cestopisná přednáška – IRÁN
Pá    18.2. 20:00 Družstevní ples
So    19.2. 15:00 Koncert KHP - zámek 
Pá    25.2. 14:00 Ples otevřených srdcí

POZVÁNKA
Dne 23. prosince 2010 by oslavila naše 
maminka a babička

Anna Davidová
89 let. Zároveň 19. února 2011 vzpomeneme 
16. výročí jejího úmrtí. S láskou za celou 
rodinu vzpomíná dcera Anna.

Dne 12. prosince 2010 jsme vzpomenuli 38 roků od úmrtí 
našeho tatínka a dědečka pana

Františka Davida
Dne 4. ledna 2011 by se dožil 91 let. S láskou za celou rodinu
vzpomíná dcera Anna.

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou 
přednášku s Ivo Műllerem

Irán

Pondělí 14. února 2011 v 18:00 hod.
Kinosál Kulturního domu Bludov

Pod rouškou skrytá země. Život na bazaru i v mešitě, šíitský
islám, návštěva u Rezy a Mehrdada dnes a před 10 lety. 
Města Teherán, Esfahán, Jazd, Kermán. Zoroastrovci 
– vyznavači ohně. Pohoří Álborz, výstup na sopku 
Damávand  (5671m). Proč nosit čádor?

Hanka Mösnerová alias BOBINA, 
za přispění Kulturního domu Bludov pořádá 

v pátek 25. února 2011 od 14 hod.
v Kulturním domě v Bludově

Je pro vás připraven pestrý program 
na celý večer, bohatá tombola,
vstupné 50,-Kč pro každého.

K tanci a poslechu bude hrát DJ TATAMUJ

Plesáním provází BOBINA a překvapení večera…

Sponzoři a KAMARÁDI OTEVŘENÝCH SRDCÍ

Kulturní dům Bludov pořádá ve spolupráci 
s Cestovní kanceláří MAXIMA Zábřeh ZÁJEZD

Paříž a Versailles 2011
11.5. – 15.5.2011

1. den: 
•  odjezd ve 13:00 hod. z Bludova směr Praha, Rozvadov, noční 

průjezd SRN a Francií s hygienickými přestávkami 

2. den: 
• v ranních hodinách příjezd do Paříže, okružní jízda centrem 

Paříže
• návštěva muzea Louvre a muzea d´Orsay se známou impresio-

nistickou sbírkou dle individuálního zájmu, pěší procházka přes 
zahrady Tuileries, náměstí Concorde a po nejznámějším bulváru 

 v Paříži Champs Elysées, výstup na Vítězný oblouk
• odjezd na ubytování do hotelu, nocleh

3. den: 
• sídlo francouzských králů ve Versailles, dopolední prohlídka 

zámku a zahrad 
• návrat do Paříže, moderní čtvrť La Défensé, možnost nákupů
• výstup nebo výjezd výtahem na Eiffelovu věž
• projížďka lodí po Seině, možnost večeře
• večerní čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, nám. malířů 

Place du Tertre, kabaret Moulin Rouge, návrat na nocleh do hotelu 

4. den: 
• pěší procházka s prohlídkou : Pantheon, Sorbona, Latinská čtvrť, 

ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, Svatou kaplí a vězením 
Conciergerie 

• přes „břicho Paříže“ Forum des Halles k Centru G.Pompidou, 
možnost večeře

• jízda nejnovější moderní trasou pařížského metra na parkoviště 
autobusů 

• odjezd ve večerních hodinách z Paříže, noční průjezd SRN 
s hyg. přestávkami 

5. den: příjezd do místa nástupu v odpoledních hodinách   

CENA:  4.790,-Kč / 3L
         5.190,-Kč / 2L

Cena zahrnuje:
• dopravu lux.autobusem (klimatizace, WC, DVD, bufet) 
• vjezd do centra Paříže s parkováním na 3 dny 
• 2 x ubyt. v turistickém hotelu F 1 v Paříži 
 (2 nebo 3 lůžkové pokoje)
• odborného průvodce 
• pojištění záruky v případě úpadku CK ve smyslu zákona 
 č.159/1999 Sb. 

Fakultativní služby:
•  zajistíme výhodné muzejní karty pro vstupy do muzeí a památek 

(48,- EUR pro 3 dny)
•  zajistíme cestovní pojištění 17,- Kč/den nebo 27,- Kč/den včetně 

storna
•  zajistíme 2 kontinentální snídaně při ubytování za 260,- Kč
• zajistíme 2 večeře v samoobslužné restauraci za 440,- Kč 

(3.a 4.den programu)

Dne 10. února 2011 uplyne třetí smutné 
výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana

Karla Berky
S láskou vzpomínají manželka, dcery Věra 
a Jaroslava s rodinami. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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Bližší informace a přihlášky v Kulturním domě Bludov

Uzávěrka přihlášek do 20. února 2011!!!



TŘI MEDVÍĎATA
Rýša – Míša – Máša

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
vás srdečně zve na 

V podání Divadelní omladiny souboru Václav 
 v režii Josefa Königa 

Neděle 13. února 2011 v 16:00 hod.
- vstupné 20.- Kč-

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

• Plavba parníkem Baťův kanál
• ZOO Hodonín

Sobota 7. května 2011
odjezd v 6:30 hod. od kulturního domu

děti a důchodci 350,- Kč
dospělí 450,- Kč

/cesta, jízdenka na parník, vstupné ZOO/
Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 

(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

 ZÁJEZD DO CHORVATSKA
Pro velký úspěch opět pořádáme pro občany naší obce 

pobytový zájezd do Chorvatska - Crikvenice

HOTELOVÉ PAVILONY AD TURRES leží v borovicovém lese ve 
svahu nad oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném 
pavilonu (cca 180 m od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením a lodžií. Povlečení a ručníky jsou 
v ceně na místě. Úklid pokojů a výměna ručníků v ceně. Stravování 
v hotelové restauraci  -  polopenze / snídaně i večeře formou bufetu 
- švédské stoly /volný výběr jídel i množství jídla/ včetně nápojů. 
K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou vodou, taneční 
terasa s barem s pohledem na moře, restaurace. Sportovní mož-
nosti - čtyři tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. Vzdálenost 
do centra Crikvenice je asi 1500 m. Nedaleký pivovar, kde český 
sládek vaří výborné kvasnicové pivo, bude opět v provozu.

Díky Obecnímu úřadu v Bludově je cena zájezdu:

• 13.6. - 22.6. 2011  6.250.- 
• 20.6. - 29.6. 2011  6.600.- 
• 29.8. - 07.9. 2011  6.850,-
• 05.9. - 14.9. 2011  6.500.- 

Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí, služby průvodce, poby-
tovou taxu 300.- Kč na osobu, pojištění CK a dopravu lux. busem. 
Cena nezahrnuje pojištění léč. výloh a storno.

Pro zájemce je připraven polodenní výlet lodí na ostrov Krk, 
celodenní výlet na Plitvická jezera a další.

Letovisko Crikvenica je významným centrem cestovního ruchu na 
kvarnerském pobřeží, asi 40 km jižně od Rijeky. Má příznivé klima 
pro léčbu dýchacích cest, astmatu, bronchitidy i revmatismu. Podél 
dlouhých pozvolných oblázkových pláží vede pobřežní promenáda 
s množstvím restaurací, kaváren a barů, která jej spojuje s ostat-
ními letovisky (jezdí zde turistický vláček) - poloostrovem Kačjak, 
Dramaljem a Selcemi. V Crikvenici najdete malé Aquarium, kolo-
nádu, kde se konají koncerty, rybářské fešty a jiné oslavy, obcho-
dy, obchůdky, rybí restaurace a kasíno. To vše dělá z Crikvenice 
velmi příjemné letovisko vhodné pro rekreaci rodin s malými dětmi 
i pro dvojice, které chtějí nejen pohodu, klid, koupání, procházky, 
ale i zábavu. Slunečné počasí zaručuje příjemnou dovolenou od
května do října.

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka. 

Dotazy tel. 583 213 415, přihlášky v KD do konce února.

Opakovací kurz!!!
Kulturní dům Bludov vás zve na jarní opakovací 
kurz pro absolventy kurzu z loňského 
roku i další zájemce

Obsah kurzu:
a) Práce s počítačem
b) Práce s tabulkami
c) Úpravy a tisk fotografií

Je určen pro zájemce o tabulkové programy a základní 
zpracování fotografií.
Předpoklad: znalost základů práce na počítači

Proběhne v pondělí 4.dubna  a středu 6. dubna  2011 
od  16.30 h. do 19.30 h. v počítačové učebně ZŠ Bludov. 

Lektor: Ing. Baslar Josef
Přihlášky a další informace v KD Bludov, 

tel.: 583 238 177, 736 609 734, Cena 100.- Kč
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DRUŽSTEVNÍ 
PLES

Bludovská a.s. Vás srdečně zve na

který se koná v pátek 
18. února 2011
v Kulturním domě Bludov

Začátek ve 20:00 hodin   
Hudba BROADWAY
Občerstvení všeho druhu 
Bohatá tombola 
Předprodej vstupenek ve mzdové účtárně Bludovské a.s.

DRUŽSTEVNÍ 
PLES
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KČT Šumperk pořádá již III. ročník
MDŽ u Kostelíčka

v neděli 6. března 2011

V cíli bude od 9 hodin program:
Venku  si u táboráku opečete buřty (svoje), k pití si zakoupíte 

oblíbený „Christianův belgický grog“ a jiné úžasné nápoje.
V Kostelíčku si něco povíme o bludovském Spolku sv. Rozálie, 
zazní malé varhany a možná přijde i poustevnice svatá Rozálie 

až ze Sicilie.

Na závěr si spolu zazpíváme při kytaře u táboráku 
a až všecko dopijeme, v dobrém se rozejdeme.

MDŽ u Kostelíčka
U Kostelíčka se konají všelijaké akce, např. letos v březnu se tam 
už potřetí sejdou členové a členky šumperského klubu turistů, aby 

si s trochou recese připomněli mezinárodní den žen. Přijdou pěšky, 
ozdobeni papírovou květinou – výtěžek z prodeje je věnován na 

opravu Kostelíčka, který pokaždé přijde otevřít ochotný pan 
kostelník až z Bludova. Když zazní tóny varhan, účastníci spěšně

dojídají opečené buřty a hrnou se dovnitř na krátký program, 
zaměřený na historii a různé zajímavosti, které se váží k tomuto 

magickému místu. První rok to byly pověsti o založení, vloni něco 
o poustevnících, kteří tu žili, letos je hlavním tématem „panna 

poustevnice svatá Rozálie“ a podle ní pojmenovaný bludovský 
ženský spolek, který se od roku 1901 o Kostelíček staral a který, 

kdyby nebyl v padesátých letech zrušen, by letos oslavil 
110 let od svého založení.

Z vymrzlých kostelních lavic se všichni rádi vrátí k ohni, kde se 
zpívá při kytaře,  popíjí grog a je veselo.

Letos jsou účastníci vyzváni, aby v hojném počtu přišli  převlečeni 
za poustevnice či poustevníky; kostýmy mohou být pojaty historicky či 

moderně, nejkrásnější budou u táboráku vyhodnoceny a oceněny.

V tento den bude otevřena i rozhledna na Háji, o kterou se rovněž 
starají šumperští turisté.

Srdečně zvou pořadatelky z KČT Šumperk

Nebojte se počítačů!
Kulturní dům Bludov vás zve 
na jarní kurz základů

Obsah kurzu:
a) Úplné základy práce s počítačem
b) Psaní textů, tvorba tabulek 
c) Internet a tvorbu mailů

Proběhne v době od 14. března do 30. března 2011, 
vždy v pondělí  a ve středu, od 16.30 h. do 19.30 h. 
v počítačové učebně ZŠ Bludov. 

1. Seznámení s počítačem, základy ovládání počítače - 6 hodin
   (počítač, monitor, myš, klávesnice, operační systém, 
    soubory, složky)

2. Psaní textů, tvorba tabulek - 6 hodin
   (práce s klávesnicí, psaní textů, tabulky, vkládání obrázků,
   formátování textů, tisk)

3. Internet a email - 6 hodin
   (základní pojmy, webové stránky, vyhledávání na internetu, 
   elektronická pošta)

Lektor: Ing. Baslar Josef
Přihlášky a další informace v KD Bludov, 

tel. 583 238 177, 736 609 734, Cena 280.- Kč.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

Rožnov pod Radhoštěm 
a Pustevny

• Valašské muzeum v přírodě
   Velikonoce na Valašsku 
• Pustevny

Pondělí 25. dubna 2011
Odjezd od KD v 7.00 hodin

Cena za cestu 300 ,- Kč 
Přihlášky v KD 

Kulturní dům Bludov připravuje na sobotu 
4. června 2011 zábavné odpoledne s programem 

v zahradě za KD. /šermíři, kejklíři, bubble show, hudba, 
občerstvení…/

 Hlavním bodem programu bude, v případě 
příznivého počasí, ukázka přípravy, plnění, startu 

a letu horkovzdušného balonu.
 Pravděpodobně se uskuteční během programu dva lety, 

vždy pro 6 osob, cena letenky je 3.500,- Kč.
 Jeden let už je obsazený, nabízím několik volných letenek 

na druhý let - v případě zájmu kontaktujte 
Kulturní dům Bludov:

kulturni.dum@bludov.cz, 
tel.: 583 238 177, 736 609 734. 

-jdi-

Vyhlídkový let balonem

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov
si vás dovoluje pozvat 

na přednášku badatele Ústavu 
pro studium totalitních režimů

Mgr. Jaroslava Pinkase
Normalizace v české 

pop-kultuře
spojenou s videoukázkami

Kdy: v pátek 25. února 2011 od 10.45 
Kde: Kulturní dům Bludov

Přednáška se uskuteční jako připomenutí si smutného 
výročí „Vítězného února 1948“

Všichni jste srdečně zváni
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Vážená paní, vážený pane.
Město Šumperk uskuteční v 1. čtvrtletí 2011 několik akcí civilní 
ochrany, které jsou určeny pro širokou veřejnost, bez ohledu na 
hranice města Šumperka. Proto si Vás dovoluji o akcích infor-
movat. Možná máte okolo sebe lidi, které budou tyto informace  
zajímat a kterým to budete moci nějak sdělit – osobně, web, 
zpravodaj, rozhlas, televize, vývěsky, mail, atd.
1. Zvláštní relace s besedou na občanském rádiu CB 
Sobota 5. února, 09.00 – 11.00 hod, kanál č. 3.
Host besedy: starosta Města Šumperka Zdeněk Brož. 
Zaměření besedy: občané mohou klást otázky a vyjadřovat 
svoje názory k životě v celém okrese Šumperk.
2. Zvláštní relace s besedou na občanském rádiu CB 
Sobota 12. února, 09.00 – 11.00 hod, kanál č. 3.
Host besedy: Mgr. Maria Isabel Torres Cobo
Zaměření besedy: činnost organizace AMNESTY 
INTERNATIONAL.
3. Pravidelné relace na občanském rádiu CB
Po celý rok  každá 1. středa v měsíci, 08.30 – 10.00 hod a 20.30 
– 21.30 hod.
Po celý rok  každý 1. pátek  v měsíci v době 18.00 – 19.00 hod. 

Město Šumperk, bezpečnostní rada, Šumperk
Informace, otázky a názory z oblasti civilní ochrany, policie 
a dalších oblastí veřejného života. 
Poznámka:
Občanské rádio CB je jeden ze způsobů komunikace při situ-
acích civilní ochrany (povodně, havárie, atd.). Relace slouží k 
propagaci civilní ochrany a CB u  veřejnosti a ke vzdělávání. 
Bližší informace zájemcům k používání občanského rádia CB 
poskytnu podle žádostí nebo je lze najít na webu. 

4. Bezplatný kurz „Zdravotnická první pomoc pro veřejnost“    
Termíny jednotlivých částí:  čtvrtek 3. února, čtvrtek 10. února, 
čtvrtek 17. února, čtvrtek 24. února
Zahájení v každém termínu v 16.00 hod, ukončení v 18.00 hod.
Místo: Střední zdravotnická škola, ul. Kladská 2, Šumperk.
Zaměření: zdravotnická první pomoc při možných každodenních 
událostech.

Předem děkuji za pomoc poskytnutou při propagaci.
S pozdravem

Ing. Jiří Skrbek
Město Šumperk, bezpečnostní rada, 606 702 272, 

jiri.skrbek@musumperk.cz 

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

„A pak, že se pro bludovské občany nic nedělá“
V minulém čísle „Bludovanu“ jsme si mohli přečíst pozvánku 
na ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU, která se konala dne 26.12.2010 
na VLČÍM DOLE. Pozvánka byla lákavá, nejen pro nízké 
vstupné 20,- Kč, živou hudbu, ale i zvěřinové speciality. A tak 
jsem s manželem a některými přáteli z taneční country skupiny 
Pohodáři domluvili, že půjdeme. Proto jsme si dle pozvánky 
zarezervovali místa.
 Když jsem tam přišla, nemohla jsem uvěřit svým očím. 
Viděla jsem jen moje přátele a asi 6 lidiček, kteří tam seděli. 
Ostatní stoly byly prázdné. A tak to bylo až do konce zábavy.
 Zábava byla prima. Na tanečním parketě jsme se nestrkali, 

pan muzikant hrál skladby nejen moderní, ale i 60. a 70. léta. 
Též výběr ze zvěřinových specialit nám zaplnil žaludky a dob-
rý mok, po kterém se nám dobře tančilo. Jen nám bylo líto, že 
o tuto akci nemělo zájem více bludovských občanů.
 Má vůbec cenu něco pořádat pro naše občany, kteří si na 
jedné straně stěžují, že se pro ně nic nedělá, dokonce přislíbí 
i účast a potom nikdo z nich nepřijde?
 Touto cestou bych také chtěla poděkovat paní Jirglové 
a obsluze na Vlčím dole, která se o nás skvěle starala. „A pak, 
že se pro bludovské občany nic nedělá“.

Dana Janzová

Bludovské týdeníky
V r.1993, kdy jsem nastoupila do kulturního domu Bludov, jsem 
v promítací kabině objevila několik krátkých 16 mm filmů,
které v 60. letech natočil pan Vladimír Soural. Další filmy 
zachránil ještě pan Hrycaj z kontejneru.
 Po promítnutí jsem zjistila, o jaký poklad se jedná – svědec-
tví života v Bludově v šedesátých a sedmdesátých let ve filmové 
podobě. Seřadila jsem je podle jednotlivých témat a ve firmě 
pana Horáčka-Šumperk  jsem je tehdy nechala překopírovat 
na videokazetu. V této podobě byl materiál několikrát použit 
k promítání při různých výstavách v KD /Bludov dříve a nyní, 
Bludovské spolky atd./. 
 V r. 2009, kdy se nezdařil záměr uspořádat letní promítání 
v Bludově prostřednictvím Kinematografu bratří Čadíků, mě 
napadlo udělat v Bludově mobilní letní kino vlastními silami 
a využít přitom tuto kazetu k vytvoření jednotlivých týdeníků, 
které by se promítaly před vlastním filmem. A tak se zrodily 
Bludovské týdeníky.

Pan Zbyněk Poisl převedl kazetu do digitální podoby a vy jste 
mohli vidět už pět týdeníků:
1. Vítání občánků
2. Budování koupaliště
3. Hasičské oslavy
4. Volby, oslavy MDŽ a výročí republiky
5. 1. máje a cyklistické závody                  
Nyní si je můžete prohlížet i na bludovských interneto-
vých stránkách. Pro příští rok budeme připravovat další dva 
týdeníky, které uvidíte během letního promítání v zahradě 
za kulturním domem.: Spartakiáda, Družstevní dny

Obracím se také na veřejnost -  možná, že má někdo z vás 
nafilmované společenské či sportovní události v Bludově z dří-
vějších let, o které by se chtěl podělit prostřednictvím dalších 
týdeníků s ostatními. Za zapůjčení  předem děkuji.

Jarmila Divišová
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V pátek 1. října loňského roku po vernisáži  výstavy  „Můj 
koníček“ v kulturním domě v družné diskusi mezi přítomnými 
přišla na svět myšlenka uspořádat v předvánočním čase  výstavu 
s výše uvedeným názvem.   A tak  jsme začali výstavu připra-
vovat. Dlouho se nedařilo zajistit dostatečný počet exponátů, až 
výzva v Bludovanu přispěla k tomu, že celkem  9 vystavovatelů 
zapůjčilo  11 betlémů z nejrůznějších materiálů. Ještě zbývalo 
zvolit místo, kde výstava bude.  A rozhodnutí, že ve „véměně“ 
čp. 515 na horním konci v Bludově se nakonec ukázalo jako 
to  nejsprávnější!   
 V pondělí 20. prosince 2010 se sešlo přes  80  více než 
spokojených účastníků vernisáže a celkově  535 (!!!) přímo 
nadšených, ale také velmi hluboce dojatých návštěvníků nejen 
z Bludova, ale i ze širokého okolí.  Když k tomu přidáme předve-
černí soumrak,  padající sníh,  hromady sněhu na dvoře,  zvuky 
lesních rohů a   stošedesátiletého harmonia,  cinkající zvonky a 
vůni vánočního čaje – to vše v každém  vyvolalo to nejkrásnější  
a nepřekonatelné kouzlo Vánoc.  

 Neskrývané nadšení, okouzlení a spokojenost dosvědčují 
zápisy v návštěvní knize, i slova na rozloučenou od odcházejí-
cích návštěvníků: „Mnohem hezčí než ve skanzenu v Rožnově!“ 
 Velmi upřímně děkuji všem, kteří k velkému úspěchu 
výstavy pomohli: je to hlavně Ing. Karel Janíček, který má 
na uskutečnění výstavy největší podíl, zcela samozřejmě 
a nezištně  zapůjčil své prostory a v průběhu celé doby výstavou 
provázel. Dále patří velký dík vystavovatelům, účinkujícím na 
vernisáži  i těm, kteří připravili a podávali vánoční občerstvení.   
 A jestli se mimořádný ohlas výstavy stane základem  nové  
tradice – o tom by mohli popřemýšlet i vlastníci dalších histo-
rických nemovitostí na horním konci, vlastníci dalších betlémů 
a také všichni ti, kterým myšlenka návratu ke starým tradicím 
není lhostejná.

-jdi-

Betlémy z Bludova 21. 12. 2010  -  2. 1.  2011.
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Tříkrálová sbírka 2011

Jedenáctá bludovská tříkrálová sbírka proběhla v sobotu 
8. ledna 2011. Zajišťovali ji bludovští skauti, kteří poskládali 
osm kolednických skupinek, koordinátorem byl br. Petr Juránek.
 Loňský neskutečný výsledek byl přes dopady ekonomické 
krize překonán! Vybralo se téměř o čtyři tisíce víc - přesně 
54 642 Kč.

Výsledky sbírky v Bludově
V Bludově se tedy letos o 3731 Kč víc než loni. V průměru 
na jednoho obyvatele to vychází víc než 17 Kč. V roce 2010 
se v Bludově vybralo 50.911 Kč, 2009: 42.686,50 Kč; 2008: 
40.073 Kč, 2007: 39.738 Kč, 2006: 40.377,50 Kč, 2005: 43.611 
Kč, 2004: 32.042 Kč, 2003: 37.918 Kč, 2002: 28.905,40 Kč 
a 2001: 14.220,40 Kč. Celkově se tedy za jedenáct ročníků 
sbírky vybralo v Bludově 425.124,80 Kč.

Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? Celkově došlo k  nárůstu vybraných 
peněz - v šumperském a zábřežském děkanátu (které se zhruba
kryjí s hranicemi šumperského okresu) se letos vybralo 
1.742.026 Kč (o 28 tisíc víc než loni), v olomoucké arcidiecézi 
20.937.832 Kč, v ČR přes 72 milionů Kč.

 V Sudkově se vybralo 12.899 Kč (11,50 Kč na obyvatele), 
v Postřelmově 60.491 Kč (18,50 Kč/obyv.), v Chromči 16.912 Kč
(28,50 Kč/obyv.), v Bohutíně 10.086 Kč (12,50 Kč/obyv.) 
a v Šumperku 84.880 Kč (3 Kč/obyv.). V Bludově se zase 
po čase vybralo víc než v Rudě nad Moravou (52.549 Kč) či 
v Hanušovicích (37.940 Kč), „přeskočily“ nás ale Velké Losiny 
(55.441 Kč).

Díky vám všem. Těm, kteří jste nevyhnali koledníky vyprošující 
Boží požehnání všem dárcům, i těm, kteří koledovali. Věřme 
také, že vybrané peníze budou použity účelně. Šumperská Cha-
rita plánuje, že z výtěžku sbírky vybaví humanitární vozidlo 
a humanitární tým pro okamžitou pomoc např. při povodni, 
rozšíří a obnoví sortiment rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, podpoří Centrum pro rodinu v Šumperku a Poradnu 
pro ženy a dívky a bude pomáhat lidem v materiální nouzi.
 Kéž v celém nastávajícím roce co nejméně z nás pomoc 
charity potřebuje, a když už, kéž je to pomoc účinná.

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Koncert klavírního tria
PETROF 

Hrají:
Martina Schulmeisterová - klavír,

Jan Schulmeister - housle, Kamil Žvak - violoncello

Sobota 19. února 2011
15:00 hodin - Zámek Bludov

Kulturní dům Bludov 
se připojuje k iniciativě
humanitární organizace 

ADRA, 
která zahájila sběr 

které museli řidiči vyměnit do konce r. 2010. 
Tento materiál bude použit pro nemocnici 

v africké Keni. Lékárničky můžete odevzdávat 
v Kulturním domě Bludov 

v době do poloviny února 2011.

autolékárniček,

  Foto: J. Baslar a J. Mašek

Kruh přátel hudby Bludov
Vás zve na

P r o g r a m :
Wolfgang Amadeus Mozart Klavírní trio C dur KV 548 
         1. Allegro, 2. Andante cantabile, 3. Allegro
Josef Suk  Elegie pro klavírfní trio op. 23 
        „Pod dojmem Zeyerova Vyšehradu“
Bohuslav Martinů                   Pět  krátkých kusů pro klavírní trio (výběr)                 
Antonín Dvořák                      Klavírní trio g moll op.26 
                                              1. Allegro moderato, 2. Largo,
                                              3. Scherzo.Presto, 4. Allegro non tanto

- vstupné 40.- Kč-
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Starý rok 2010 je již definitivně za námi. Jaký pro nás byl? 
Nepromrhali jsme svůj čas? Drželi jsme se svých skautských 
slibů? Poslouchali jsme rodiče? Udělali jsme dostatek dobrých 
činů? Na tyto otázky, které jsme si společně na skautských 
schůzkách položili, nám pomohl odpovědět nejeden svatý.
 Dne 4.12.2010 se konala tradiční Mikulášská besídka. Klu-
bovna se po pár minutách zaplnila holkami a kluky z našeho 
střediska, že si pomalu nebylo kam sednout. Po chvíli se roze-
zněla kytara a mezi skautskými písničkami se našlo i několik 
vánočních. Následovala soutěž scének, kde si skauti vyzkoušeli 
své herecké schopnosti, ale i trému před publikem. S ubíhajícím 
časem byla na většině vidět vzrůstající očekávání. Ta se naplnila 
po zvučném zaklepání. Ani tento rok na nás svatý Mikuláš se 
svými pomocníky nezapomněl. Každý dostal dle svých zásluh, 
jak dárek, tak i pohlazení od čerta.

Skautský prosinec

 Den před 24. prosincem na všechny bludovské skauty 
a skautky čekal velký úkol. Tím byl roznos Betlémského světla 
po Bludově. Tři skupinky se vydaly do všech koutů naší obce 
- za více než čtyřiceti lidmi. Prosincové počasí bylo rozehřáto 
mnohými úsměvy starých lidí, kterým jsme udělali radost. Po 
splnění našeho úkolu následovala vánoční besídka. Klubovna již 
byla vyhřátá kamny a slavnostně vyzdobena. Po spoustě písní 
došlo také na vánoční zvyky. Po rozkrojení jablka, kde si každý
 našel svoji hvězdu, a rozdání dárků, jsme letos vyzkoušeli
i jeden východoasijský zvyk. Tím bylo pouštění balonů přání.
 Po odletění balonů někam do neznáma jsme odešli s přáními
v mysli do svých domovů. Ať se jich v roce 2011 vyplní co 
nejvíce.

Filip Horký - Samo
2. chlapecký oddíl Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Hotel Petr Bezruč *** v Malenovicích

PŘIJEĎTE SI ODPOČINOUT DO BESKYD.
Bazén se slanou vodou, bowling, sauna, 

solná jeskyně, masáže čokoládové, medové, 
indické a jiné ...

Kontakt: 
Hotel Petr Bezruč ***

Malenovice 327 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

www.hotelpetrbezruc.cz
Telefon: 558 675 341
Mobil: 737 211 111

E-mail: recepce@hotelpetrbezruc.cz

Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko 715.03 Františka Pecháčka BLUDOV

SKAUTSKÝ VODNÍ SVĚT
- chceš jít zdarma do Šumperka na bazén?
- jsi holka nebo kluk mezi 6 a 14 lety?
- chceš poznat, jak se baví skauti?

tak buď

v sobotu 12. 2. 2011 v 8.00 
u skautské klubovny
(za zdrav. střediskem)

> vyzkoušíš si spoustu skautských her a soutěží <
> program i pro neplavce <

podrobné informace a registrace (počet míst je omezen) 
na www.junak.bludov.cz nebo na mob.: 734 368 121s tímto kodem získáte slevu 10% z ceníku 

na ubytování.

Kod BLUD01 
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Brousná nebo Brusná?

Při zpracovávání brožury o historii VKP Bludovská stráň jsme 
narazili na dva různé názvy nejvyššího vrcholu Bludovské strá-
ně, Brousná a Brusná. Chtěli jsme se zjistit původ těchto jmen. 
Výsledek našeho bádání vám předkládáme v tomto článku. 
Dovolujeme si tvrdit, že výsledek našeho zkoumání je velmi 
pravděpodobný a historicky přijatelný.
 Začali jsme studiem slovníků s nadějí, že najdeme podobná
slova, případně jejich odvozeniny. I když se nám plnil zápisník
různými záznamy, moc jsme v pátrání nepokročili. Do 
„druhého kola“ jsme si zvolili studium staročeštiny. 
 Prostudovali jsme dějiny staročeštiny publikované Ústavem 
pro jazyk český Akademie věd České republiky v jazykověd-
ném periodiku Naše řeč (http://nase-rec.ujc.cas.cz ). Pročetli 
jsme Dějiny českého pravopisu J.V. Póla od  prof. dr. Tilmana 
Bergra, dílo J. Konstanse, který vydal r.1667 Brus jazyka čes-
kého, i J. Dobrovského a později publikovaná díla význam-
ných linquistů. Věnovali jsme se hlavně období humanismu 
a barokních gramatik okolo r. 1620 – 1770, kdy se uskutečňo-
val, vzhledem k vynálezu knihtisku, přechod na reformovaný 
pravopis. Vývoj pravopisu od primitivního, spřežkového, přes 
diakritický tzv. Husův pravopis byl velmi zdlouhavý a složitý. 
Procházel obdobím, kdy se bojovalo o český jazyk, zbavený 
cizích znaků. Měnil se styl grafiky, nerozlišovaly se délky, 
sykavky se psaly pomocí spřežek, spojení písmenek nebylo 
stabilní. Nyní již jsme měli  náznak čeho se chytit. Tak jsme se 
pustili do „ třetího kola “ a to do studia starých map a historie 
vzniku mapování. Očekávali jsme, že podle vývoje místních 
názvů a pojmenování se dostaneme dál.
 Za císaře Františka I. byla v roce 1817 patentem uložena 
povinnost zaměření každé obce se vším, co k ní patří. Tím byl 
založen stabilní katastr, který je již geometricky zaměřen a zob-
razuje poměrně přesně všechny pozemky, čísla parcel i jejich 

Studie k názvu kóty 364 m n.m. na katastru obce Bludov

vlastníky. My jsme se zaměřili na mapu II.  vojenské mapování  
z let 1807 – 1869. Tam se již objevují přesnější geografické in-
formace. Výškopis se kreslil svahovými šrafami a setkáváme se 
i s názvy kopců.  Zde se poprvé setkáváme s názvem – Brouss-
na B. Tento dosud v mapách bezejmenný vrchol byl vybrán 
jako jeden z bodů trigonometrické sítě. Jistě žijí pamětníci 
v Bludově, kteří si pamatují  na vrcholu dřevěný triangl. 
 Po prvním vyhodnocení jsme zcela odmítli možnost od-
vození slova Brusná nebo Brousná od slovesa brousiti. K této 
souvislosti jsme nenašli žádný zdroj. Hledali jsme základ slova, 
který by zapadl do našeho schématu, a našli jsme několikrát 
se opakující slovo Brüs (Brys). Z jazykového studia staročeš-
tiny jsme věděli,  jak se počešťovala a měnila slova, hlásky 
a dvojhlásky. Slovo Brüs „hovorovou“ redukcí na Brus, Brous 
má význam – bryskní, prudký, svažitý. To zapadá do předlohy, 
neboť západní svah Brusné je velice svažitý a její svah je zmír-
něn  terasovitými úpravami. Spřežka dvou -ss- se výslovností 
i psaním několikrát měnila, až zanikla. Přípona (koncovka) 
– na s krátkým „a“ se přidávala ke slovům, která poukazují na 
místo ve významu tam, kde se nachází. Dalším písmenem za 
Broussna bylo písmeno B. Znamená to v překladu Berg = vrch. 
V překladu tedy asi Příkrý vrch. (Podobně jako nám známý Háj, 
který měl název Hegewald Berg.) A jak jde vývoj mluvnice 
dál, z Broussna vzniklo podstatné jméno Brousná. 
 A máme název našeho kopce, slovo Broussna = Brousná = 
Brusná, vysvětlen.
 Děkujeme za důležitou pomoc a připomínky Mgr. Aleně  
Bauerové. 
                                                       Mgr. Jana Holinková

          Roman Procházka
          ZO ČSOP Bludov

Triangulační věž na Brusné – kolem r. 1950, foto Vl. Soural

Upozornění
Hudební škola při Kulturním domě Bludov přijímá přihlášky VÝUKA HRY NA KLAVÍR

Informace a přihlášky v KD. 

Vrchol Brusné – jaro 2008, foto M. Klimeš
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Poděkování 
V sobotu 4. prosince 2010 připravil Sbor pro občanské 
záležitosti v Bludově tradiční mikulášskou besídku pro 
důchodce. Zábavné odpoledne zaplnil následující program:
• Recitál Josefa Zímy
• Vystoupení taneční skupiny Pohodáři
• Vánoční pásmo souboru Senioři 
• Kouzelník Michal Janza 
• Vystoupení dechové hudby Rozmarýnka 
• Prodej výrobků z pedigu
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na  zdárném 
průběhu akce. Vedle výše uvedených účinkujících to byli:
• děti z výtvarného kroužku školní družiny, které vyrobily 
 krásná vánoční přáníčka 
• pionýrský oddíl, který jako každý rok vyzdobil vánoční 
 strom 
• členky  a přátelé Sboru pro občanské záležitosti 
• Obec Bludov – finanční zajištění

-jdi-

Foto: František Polách
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Nohejbalový turnaj

26. prosince 2010 jsme uspořádali v bludovské sokolovně už 
27. ročník nohejbalového turnaje. Účastnilo se 11 tříčlenných 
družstev, z nichž zvítězilo bludovské družstvo Kroupovka ve 
složení Bohuslav Los, Libor Bryx a Tomáš Jílek. Druhé místo 
obsadili Bistro Vikýřovice a třetí Vodáci Ruda nad Moravou.
Touto cestou děkujeme těm, kteří turnaj  sponzorovali:
• Bludovská a.s. • Huf Jaroslav • Kulturní dům Bludov
• Obecní úřad Bludov • Potraviny Urban Petr
• Parapety Sadil • Pneucentrum Matěj
• Čech Jaroslav • Bryx Libor • Moudrý Pavel
• Restaurace u Tomášů • Sokol Bludov

Bludovští nohejbalisté
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Oddíl stolního tenisu informuje:
Rád bych po delším čase veřejnost seznámil s činností oddílu 
stolního tenisu. Ani po skončení úspěšné sezony 2009/2010 se 
život v naší herně rozhodně nezastavil. I přes léto trénovala 
většina hráčů naplno, což bylo velmi důležité pro začátek letošní 
sezony. Také jsme úspěšně absolvovali sérii přípravných turna-
jů v Mohelnici a již tradiční výjezd do Nižboru, kde naši hráči 
vzorně reprezentovali náš oddíl i obec.
 Na podzim se uskutečnil okresní přebor dospělých, kde byl 
velmi úspěšný Jakub Jelínek, který se dostal až do finále jed-
notlivců, a také M. Huňat a M. Večeř, kteří obsadili 3. místo ve 
čtyřhře. Také naši žáci pod vedením F. Polácha vyhráli okresní 
přebor družstev. I když byla malá účast soutěžících, byli jsme 
jedni z mála na okrese, kteří dají dohromady tři kvalitní hráče 
v této kategorii. 
 A teď již jak se dařilo našim týmům v soutěžích. Samozřej-
mě musím začít naším „áčkem“. Do krajské soutěže vstupovali 
s jistými obavami. Ty ještě umocnil hodně nevydařený první 
zápas v Šumperku. Ale od té doby se tým pod vedením P. Srba 
začal výkonnostně zvedat a závěrečná kola již odehrál výborně. 
Proto pohled na tabulku je velmi příjemný. Vypadá to, že jarní 
odvety budou velmi dramatické, ale věřím, že letos to mají kluci 
rozehrané na vynikající výsledek.

Tabulka KP

Také s působením „béčka“ v okresní soutěži můžeme být spo-
kojeni. Tým kolem vedoucího S. Konečného letos nehraje jen 
o záchranu jako jindy, ale pokud odehraje druhou půlku sezony 
stejně kvalitně, může pomýšlet na klidný střed tabulky.

Tabulka RP 1

 V regionálním přeboru máme dva týmy. Po určitých hráč-
ských přesunech mezi „C“ a „D“ se podařilo dát dohromady 
dva velmi vyrovnané a přitom silné týmy, které se seřadily 
za bezkonkurenčním Postřelmovem. Druhé a třetí místo 
v tabulce, v to jsme ani nedoufali.

Tabulka RP 2

Na závěr bych ještě rád zmínil naše dva nejmladší hráče v 
soutěžích: Marek Blaťák a David Strašil. Nejen že táhnou 
„déčko“ na špici, ale pravidelně pomáhají v „béčku“ a Marek 
Blaťák si zahrál úspěšně i několik zápasů v kraji s „ áčkem“. 
A tak doufám, že forma vydrží nejen jim, ale i všem našim 
ostatním hráčům po zbytek sezony. Věřím, že po skončení 
soutěží budeme stejně spokojeni jako teď.

Stanislav Soural

Úspěšný byl pro mladé hráče oddílu stolního tenisu SOKOLA 
BLUDOV regionální přebor žáků a dorostenců, který se konal 
v bludovské Sokolovně 9. 1. 2011 za účasti hráčů čtyř oddílů. 
Přeborníky regionů se stali z našeho oddílu Marek Blaťák 
v kategorii dorostenců, Marek Srb s Adamem Blaťákem v ka-
tegorii žáků ve čtyřhře a Marek Blaťák s Davidem Strašilem 
ve čtyřhře v kategorii dorostenců.
 Druhá místa obsadili David Strašil v kategorii dorostenců 
a Vojtěch Blaťák v kategorii žáků. Jako třetí skončili Jiří Od-
strčil v kategorii žáků a Vojtěch Blaťák s Jiřím Odstrčilem ve 
čtyřhře v kategorii žáků. Přebor měl velmi dobrou sportovní a 
organizační úroveň, na které se podíleli členové oddílu stol-
ního tenisu SOKOLA BLUDOV a vedení regionální soutěže, 
kterým touto cestou děkuji. 

František Polách, trenér družstva žáků 
oddílu stolního tenisu SOKOLA BLUDOV

1. - 2. místo čtyřhra - dorost
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Poděkování Fotbalový ples

Dne 15.1.2011 proběhl další Fotbalový ples, a to snad již 
15-tý v pořadí.
 Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, 
kteří nám i v dnešní nelehké době neukázali záda a nadále nám 
zachovávají svou přízeň, bez které by se pořádání takového
plesu nedalo uskutečnit a v neposlední řadě všem návštěvníkům, 
kteří náš ples navštívili. 
 Pro další ročníky však plánujeme celou řadu změn, které 
by nám pomohly zase zvýšit úroveň a atraktivitu našeho plesu.
 První změnou bude, že lístky budou v předprodeji již od 
června v Kulturním domě u paní Divišové za cenu výrazně 
nižší, a to za 70 Kč, v týdnu před samotným plesem budou stát 
již 100 Kč.
 Další změnou by měl být doprovodný program doplňující 
průběh plesu vystoupením různých uměleckých souborů, či 
angažování moderátora majícího na starost průběh a zábavu po 
celou dobu plesu.
 I naše kuchyně, dle našeho názoru velmi chutná a široká, 
dozná jistých, dílčích změn.
 Minimálně pro příští ples plánujeme i změnu hudební 
skupiny, kdy Jupiter, který nás provázel posledních několik 
ročníků, nahradí skupina z našich vlastních zdrojů REASON.

 Věříme, že i další fotbalový ples bude neméně úspěšný 
a již nyní se těšíme na shledanou v termínu 12. 2. 2012.

Oddíl kopané
ABA Šumperk – kovovýroba, ABA Šumperk – prodej 
vozů FIAT,  Agrega,  Bank Karel – Kartotisk, BBP Stroje 
– dřevařské technologie, Bludovská a.s., Březina Luděk 
– prodej a servis kompresorů, Cukrárna u kostela, Fortex, 
GV Musil – svět koupelen,  Hroch Luboš, Kedul – velkoobchod
 s nářadím, Krejčí Luboš, KON-RAPS – Konečný – prodej 
koření, Kouřil - stolárna, Lázně Bludov, Los Bohuš – tesařství,
Macte – pracovní pomůcky, MK Fruit – velkoobchod 
s ovocem a zeleninou, Kohout Karel - malířské, natěračské 
a sádrokartonářské práce, M+M Kubíček –výroba plast. bazénů, 
Moravolen holding –Ing. Huf, Nimmrichter Jiří – pohostinství, 
Nugget – velkoobchod s potravinami, Obecní úřad Bludov, 
Palírna Ťulpík, Parapety – Sadil Radek, Pekárna Pod Poštou, 
Pneuservis Matěj, Probyt – prodej brusiva, REMI – Chmelař
René, RK model – výroba modelářských potřeb, Schauer 
Antonín – pohostinství, Stavebniny Darek – Dan Přikryl, 
Špička Tomáš – pohostinství, Šimek Jiří – pohostinství, Špička
Radek – pohostinská činnost, Špička František – malířská 
činnost, Urban Petr – potraviny

1. - 3. místo čtyřhra žáci

1. - 3. místo dvouhra - dorost

1. - 3. místo dvouhra - žáci

Účastníci reg. přeboru žáků a dorostu ve stolním tenisu Bludov 9.1.2011

Vánoční ŠACHOVÝ TURNAJ
Kulturního domů Bludov  

Děti:
1. Josef Havlíček
2. Ladislav Drážný
3. Ivo Březina

Dospělí
1. Jaroslav Dobeš
2. Milan Brtníček
3. Zdeněk Růžička

Všichni zúčastnění děkují za sponzorské dárky, 
vedoucí kulturního domu paní Divišové a podniku 

Pars Šumperk panu řediteli Ing. Ignačákovi 
a Kamilu Hájkovi.

J. Dobeš
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Ondřej Ryszkowski

Dorota Novotná Matyáš Toman Natálie Markovská

Eliška Směřičková Ema Bezděková Ema Vighová

David Hruba Tereza Matějčková Tomáš Březina


