
8/2011
Datum vydání 30. zárí 2011ZDARMA

Bludovan

„JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV?“
Další, v pořadí čtvrtá fotografie určitého 
místa v Bludově. Kdo toto místo pozná 
a bude mít zájem se soutěže zúčastnit, 

může buď osobně, telefonicky či mailem 
oznámit svou odpověď co nejdříve do 
Kulturního domu Bludov /736609734, 
583238177, kulturni.dum@bludov.cz

Po ukončení soutěže a správném určení 
všech pěti fotografií budete zařazeni 

do slosování o ceny a v prosincovém 
Bludovanu budou oznámeny výsledky 

soutěže. Přejeme hodně zdaru.
-jdi-

ˇ

 Skautské středisko Františka Pecháčka 
v Bludově si (tak jako již několikátý rok) 
připravilo pro děti zábavné odpoledne plné 
her, veselí a poznání. Každý rok těsně po 
velkých prázdninách se snažíme oslovo-
vat děti, ukázat jim alespoň malou část 
ze skautských dovedností a činností a v 
neposlední řadě pro ně připravit příjemné 
zpestření zářijových dní. 

v České republice dítě muselo složit zmen-
šenou a rozstříhanou státní vlajku. V Saud-
ské Arábii zase musely děti hledat diamant 
ukrytý v písku, v Indii se věnovaly kresbě 
(pro Indy) posvátné krávy, v kambodžském 
pralese bylo potřeba ukázat svoji mrštnost 
a obratnost, v Číně se procvičila jemná 
motorika díky práci s jídelními hůlkami 
– malí návštěvníci měli za úkol přenést po-
mocí tradičního čínského „příboru“ malou 
fazoli z jedné mísy do druhé. Celý průběh 
akce byl umocněn tím, že jsme se převlékli 
do kostýmů, abychom co nejvíce symboli-
zovali tu kterou zemi.
 Jakmile měl některý účastník barevně 
zakreslenou celou lilii, což znamenalo 
úspěšné dokončení Cesty kolem světa, ná-
ležela mu, tak jako úspěšnému cestovateli, 
odměna. 
 Rádi bychom poděkovali všem dětem, 
které se zábavného odpoledne zúčastnily. 
Dle jejich radostných tváří si troufám 
soudit, že se jim akce líbila, za což jsme 
neskonale rádi. Doufám, děti, že budete 
chtít toto nadšení dále rozvíjet a přijdete 
se podívat, resp. přímo zúčastnit některé 
z prvních schůzek, které se konají:

Světlušky (dívky 6–12 let) – středa 16.00–17.30
Vlčata (chlapci 6–11 let) – pátek 15.00–17.00
Skauti (chlapci 11–15 let) – úterý 16.00–18.00

a to ve skautských klubovnách (žlutá budo-
va za zdravotním střediskem). Budeme se 
na vás všichni těšit! 
 Náš velký dík pak patří rodině Morn-
stein-Zierotin za krásné prostory, které 
nám propůjčili k uskutečnění Cesty kolem 
světa. Děkujeme!

Jan Juránek – Hanes
vůdce 2. oddílu Bludovit skautské 

středisko Františka Pecháčka Bludov

• Čt 27.10.-18.00 hod.  
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/
• Pá 28.10.-16.00 hod.  
  Túfaranka /Kulturní dům Bludov/

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října

Cesta kolem světa - Nábor 2011

 Letošní ročník se nesl v trošku jiném 
duchu, a to proto, že jsme změnili umístění 
celé akce – z parku jsme se přesunuli na 
nádvoří bludovského zámku. Tato změna 
se průběhu dne ukázala jako velmi podaře-
ná. 
 Děti ve věku 6 – 14 let byly na Ces-
tu kolem světa, což byl oficiální název 
programu, pozvány plakáty a také osobně 
skautkami a skauty přímo ve škole. Jakmi-
le děti přišly na místo konání, začala pro 
ně samotná Cesta kolem světa. Poté, co se 
s rodiči domluvily nezbytné věci, dostala 
dívka či chlapec malý kousek papíru, na 
kterém byla skautská lilie. Lilie – symbol 
nejen skautů – pro dnešní den zastupo-
vala zeměkouli a sloužila jako mapka 
pro zakreslení navštívených států. Ovšem 
dostat potvrzení vyžadovalo splnit zadaný 
úkol, který se týkal dané země. Na příklad 

Den vzniku samostatného 
Československa
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Vážení občané
    Obecní úřad společně s Policií ČR 
se na Vás obrací s žádostí o spolupráci 
při  odhalování trestné činnosti na obec-
ním i soukromém majetku, která dosáhla 
v posledních měsících značného narůstu.

VÝZVA 

Knihovna Bludov upozorňuje na změnu provozní doby, která platí již od 20. září 2011.
Nová provozní doba knihovny:

úterý a čtvrtek 8:30 – 11:00 hodin   15:30 – 18:00 hodin
 Stanislava Holinková, knihovnice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NEJEN PRO ČTENÁŘE!!!

Ve dnech 19.8.2011 – 28.8.2011 jsme se zúčastnili 
dovolené v Chorvatsku v Podaci se společností 

Bludovská a.s.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat naší organizátorce 

„ vedoucí“ pí. Janě Čejkové za velmi pěknou aktivní 
dovolenou. Zorganizovala pro nás pěkné výlety do 

Dubrovníku a výšlap na místní nejvyšší vrcholek 
Brdo viz. foto. Ještě jednou děkujeme. 
Vaši spokojení dovolenkáři z Bludova. 

    Na přiložených snímcích vidíte, že 
byla odcizena lavička z parčíku „U flu-
dýrka“ na ulici A. Kašpara přímo v centru 
obce, dále již na dvou kanálech chybí 
litinové mříže, byla rozbita skleněná 
výplň vitríny  ČSSD, byla  odcizena mě-
děná krytina z kaple Nejsvětější Trojice 
na Bludovském  kopci, roste množství 
černých skládek ze stavebního odpadu 
nebo i jiného odpadu.

  Policie ČR na základě včasného 
telefonického upozornění je schopna 
rychle zareagovat a dopadnout pachatele 
a zabránit tak dalšímu nárůstu  trestné
činnosti a škodám na soukromém 
i obecním majetku.
                           Obecní úřad Bludov

Bludovští hasiči

Na hasičské soutězi 27.8.2011 ve slovenské 
Lehotě pod Vtáčnikom vybojovali bludovští veteráni 1. místo.
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 Obec Bludov oznamuje záměr pronajmout obecní byt 
o velikosti 2+kk (79,147 m2) na adrese Bludov, Polní 940, 
nacházející se ve druhém patře.
Základní nájemné činí 55,-Kč/m2 měsíčně. Předpokládané 
datum uzavření nájemní smlouvy je k 31.10.2011. 
 Žádosti o tento byt se podávají na zvláštních tiskopisech, 
které je možno obdržet na OÚ Bludov, p. Flašarová.
K žádosti je nutno doložit čestné prohlášení ( tiskopis obdržíte
společně s tiskopisem žádosti) a potvrzení příjmů žadatele 
a osob ve společné domácnosti za období 10/2010 – 09/2011 
včetně.
 Žádosti výhradně na předepsaných tiskopisech včetně 
povinných příloh je možno podat v podatelně na Obecním 
úřadě Bludov nejpozději do 17.10.2011 do 10:00 hodin.

Obec Bludov

ANKETA č. 7. - NA MĚSÍC ŘÍJEN 

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

Je v současné době ještě potřebné udržovat v 
provozuschopném stavu koupaliště Vlčí důl jako 

„přírodní koupaliště?“

Upřesnění:
Obecní zastupitelstvo čeká závažné rozhodnutí - jak naložit s 
celým areálem Vlčí důl. Koupaliště, jako víceméně samostatný 
celek, je ve stavu, který vyžaduje investice. Je otázkou, zda 
v dnešní době, kdy mnoho majitelů rodinných domů má 
vystavěn soukromý bazén, je nutné udržovat koupaliště 
v kategorii „přírodní koupaliště“, což vyžaduje především 
zajištění hygienické čistoty vody podle platných norem, 
včetně dalších povinností provozovatele.
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 zářijové ankety č. 6:
(Jakou restauraci/hospodu v Bludově navštěvujete 
nejraději a naopak, do které byste ani nevkročili?)
 Vaše odpovědi – podle očekávání – potvrzují lidové 

pořekadlo „Někdo rád holky, jiný vdolky“. Jako oblíbená 
se často objevovala restaurace Pod Kostelem a U Kláry

a Habermannova vila. Mezi méně oblíbenými se několikrát 
objevila hospoda U Šimků (Stará), i když byli i takoví 
respondenti, kteří tuto hospůdku označili za tu svoji 

nejoblíbenější.

Děkuji všem zúčastněným účastníkům ankety a těším se 
na další příspěvky s názory na dnešní otázku 

Milan Klimeš

Oznámení záměru pronájmu obecního bytu

Jednání s ministrem dopravy Pavlem 
Dobešem o přeložce silnice I/44 
(obchvatu Bludova)

Dne 16.9.2011 se v Mohelnici uskutečnila pravidelná schůz-
ka zástupců obcí a měst ležících na trase budoucí přeložky 
silnice I/44 Mohelnice – Šumperk – Jeseník. Jednání se za Obec 
Bludov zúčastnili Ing. Pavel Ston a Ing. Milan Klimeš. Tentokrát 
byla schůzka významná tím, že se podařilo zajistit účast ministra 
dopravy vlády ČR Pavla Dobeše, který tou  dobou byl na ná-
vštěvě Olomouckého kraje. Všichni přítomní představitelé obcí 
a měst, doplnění ještě náměstkem hejtmana Olomouckého 
kraje a významnými podnikateli z regionu, s napětím očekáva-
li, jaké zprávy pan ministr přinese. Po jeho úvodním krátkém 
projevu jsme se dočkali oznámení : 
1. obchvat obce Zvole, jehož výstavba byla letos zahájena, poté 

přerušena a opět obnovena, má zajištěno financování s termí-
nem dokončení v roce 2013 (případně v r. 2014). 

2. na etapu č. 6 Postřelmov – Šumperk – Rapotín, která se 
v rámci lepší orientace přejmenovala na OBCHVAT 
LÁZEŇSKÉ OBCE BLUDOV, jsou rovněž v rezervovány 
finanční prostředky, a to na předprojektovou a projektovou 
přípravu - v letošním roce cca 8,5 mil. Kč. Bude požádáno 
o prodloužení platnosti projektu EIA (elaborát o ochraně 
životního prostředí) a zahájeny projekční práce potřebné 
k získání územního rozhodnutí. 

Protože o termínech přípravy a výstavby obchvatu Bludova pan 
ministr nehovořil, pokusím se provést odhad podle reálných 
termínů tak, jak probíhaly již provedené etapy přeložky I/44 
(obchvat Postřelmova, malý obchvat Rájce, obchvat Zvole): 
- pokud se podaří získat územní rozhodnutí (r. 2012, případně 

2013) bude zpracován projekt pro stavební povolení (r. 2013, 
ale spíš 2014). Důležitá část přípravy výstavby bude čekat 
Ředitelství silnic a dálnic jako pořizovatele dokumentace 
při výkupu pozemků (pan ministr připomněl problémy, které 
do dneška přetrvávají s vlastníky pozemků u stavby obchva-
tu Zvole). Optimistický termín zahájení výstavby je tedy 
r. 2015. Doba výstavby se předpokládá asi 3 roky, protože 
na stavbě obchvatu Bludova jsou poměrně náročné inženýr-
ské stavby (přemostění železnice, řeky Moravy a Desné).

V další části projevu se Pavel Dobeš zabýval ostatními druhy 
dopravy - železniční, autobusovou.  Poté v diskusi vystoupili 
někteří přítomní zástupci obcí a podnikatelé s podnětnými 
připomínkami. Závěrem všichni přítomní přislíbili, že se každý
podle svých možností zasadí o to, aby práce na výstavbě 
přeložky I/44 pokračovaly bez přestávek plynule až k úspěšné-
mu ukončení celé trasy. 

Ing. Milan Klimeš, místostarosta

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 Vážení občané – mimořádná akce sběrného dvoru vyslouži-
lých elektrospotřebičů
   Dne 6.10.2011 bude  prvních 20 občanů, kteří přinesou  do 
sběrného dvoru  ledničku, mražák, mikrovlnku, el. sporák, 
pračku, ždímačku, televizor nebo počítačový monitor, odměněno
malým věcným dárkem – kšiltovkou, baterkou, stojánkem na 
mobil – propagační předměty Obce Bludov. Elektrospotřebiče 
musí být kompletní. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Obecní úřad Bludov
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5. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 12. září 2011 se v 18:00-21:00 uskutečnilo v Kultur-
ním domě 5. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno bylo 
všech 15 zastupitelů. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který 
vyhotovením zápisu pověřil tajemníka OÚ Zdeňka Kolínka. 
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Karla Janíčka 
a Jana Kacara.
Josef Ťulpík navrhl, aby se v zápisu ze zastupitelstva uváděla 
u hlasování jména zastupitelů tak, aby bylo dohledatelné, jak 
kdo hlasoval. Zastupitelstvo s tím 13 hlasy (1 proti, 1 se zdržel) 
souhlasilo. Kdo tedy má zájem, může již od této schůze tyto 
informace v zápisu (např. na internetu) zjistit - v těchto zprávách 
je budu uvádět pouze výjimečně. Znovu na tomto místě také 
upozorňuji, že zprávy ze zastupitelstva, které pro Bludovan již 
devět let píšu (toto je již má padesátá zpráva o zastupitelstvu), 
nesuplují zápis, jakkoli z něj vycházejí. Každý ze zastupitelů má 
tuto příležitost také - ovšem chápu, že snazší je kritizovat. Jen 
pro představu - poslední zápis zabere téměř sedmkrát víc místa 
než tato zpráva - proto není únosné publikovat v Bludovanu 
zápis celý.

Zpráva o činnosti rady obce
Místostarosta Milan Klimeš přednesl zprávu o činnosti obecní 
rady za uplynulý čtvrt rok. Během této doby se rada sešla čty-
řikrát na třech schůzích, kromě běžné agendy řešila výběrová 
řízení na opravu zídky V Potokách, výměnu oken v požární 
zbrojnici, pořízení dopravní studie ul. 8.května, rekonstrukci 
ulice B. Němcové a rekonstrukci podlahy Kulturního domu. 
Její pozornosti neušla problematika ukončení nájemní smlouvy 
Vlčího dolu a jeho následného nového pronájmu či změny termí-
nu svozu komunálního odpadu.
 V diskusi se J. Kacar zeptal na výši odměn ředitelkám zá-
kladní a mateřské školy a za jakou mimořádnou činnost byly 
schváleny. J. Ťulpík uvedl, že schválené odměny nejsou nákla-
dem obce, ale kraje a že rada se k nim fakticky spíše vyjadřu-
je. Starosta odpověděl, že odměna byla schválena na základě 
předložených zpráv o činnosti za období leden – červen 2011. 
Vyzvedl u základní školy získání dotace z evropských peněz 
a u mateřské školy zvládnutí organizace spojené s navýšením 
kapacity. J. Kacar ovšem chtěl vědět, kdo dal návrh a kolik peněz 
to je. Místostarosta odpověděl, že návrh dal krajský úřad. J. Ka-
car nato odvětil, že si výši odměny zjistí na kraji. Zastupitelstvo 
poté zprávu o činnosti rady 13 hlasy (2 se zdrželi) schválilo.

Zpráva o hospodaření obce, rozpočtové změny
Starosta zdůraznil, že do 31.7.2011 převyšovaly příjmy nad vý-
daji, nicméně na podzim výdaje vzrostou, neboť dojde k úhradě 
větších faktur za rekonstrukce a výstavbu komunikací a chodní-
ků. Příjmy činily 21,8 mil. Kč, výdaje 18,4 mil. Kč. Na účtech 
má obec k dispozici 8,3 mil. Kč. Starosta zároveň upozornil na 
to, že oproti schválenému rozpočtu lze očekávat propady na 
příjmové straně při příjmech ze sdílených daní. Zastupitelstvo 
zprávu jednomyslně schválilo.
 Zastupitelstvo rovněž jednomyslně schválilo tři rozpočtové 
změny učiněné radou obce od minulého zastupitelstva - všechny 
byly vesměs technického charakteru.

Námitky a připomínky k územnímu plánu
Dne 7.9.2011 proběhlo na OÚ veřejné projednávání Územního 
plánu obce Bludov a případných námitek a připomínek. Zúčastnilo 
se cca 15 občanů, zástupců Obce Bludov, zástupců pořizovatele 
- Městský úřad Šumperk a zpracovatele - Urbanistické středisko 

Brno, s.r.o. Celkem bylo podáno 10 námitek (podává vlastník) 
a 6 připomínek (podává kdokoliv). O všech hlasovali zastupite-
lé jednotlivě. 9 námitek bylo schváleno, většina z nich výraznou 
či dokonce naprostou většinou. Zastupitelé, kteří byli v konflik-
tu zájmů (jednalo se o pozemky jejich rodinných příslušníků), 
se hlasování o daném bodě nezúčastnili. Neschválena byla 
pouze námitka Oldřicha Švédy, který navrhoval změnit využití 
pozemků 2103/2, 2103/3 a 2103/4 (mezi lázněmi a komunikací 
Lázeňskou) z polností na plochy pro občanské vybavení lázeň-
ské. 9 zastupitelů (1 proti, 5 se zdrželo) se změnou nesouhlasilo 
s tím, že pro navrhovaný účel lze využít jižní část areálu lázní 
za stávajícími objekty.
 V rámci 6 připomínek se hlasovalo o celkem 8 návrzích 
- z nich s pěti zastupitelé nesouhlasili, se třemi ano. Detailní 
popis je v zápisu - jelikož nejde ještě o definitivní znění územ-
ního plánu, není nezbytné je v tuto chvíli vypisovat.

Prodej části pozemku 1033 – společnost Jalaho s.r.o.
Do konce se dotáhla kauza pozemku U Nové pro firmu Jalaho 
s.r.o., která byla na pořadu jednání již počtvrté. Poté, co byl na 
minulé schůzi schválen záměr prodeje pozemku těsně u budo-
vy Na Nové (nad sklepem), neprojevil o pozemek nikdo další 
zájem. Zastupitelstvo prodej (cca 75 m2, 400 Kč/m2) 11 hlasy 
(4 proti) schválilo. J. Ťulpík vyjádřil nesouhlas s tím, že ačkoli 
pozemek nebyl dosud prodaný, ani pronajatý, již na něm stojí 
restaurační „zahrádka“.

Prodej pozemků pod vodní elektrárnou (a kolem ní) 
v lokalitě Habermannova mlýna 
Miroslav Suchý požádal obec o odprodej pozemků pod malou 
vodní elektrárnou (a kolem ní), kterou vlastní. Na minulé schůzi 
zastupitelstva bylo projednávání odloženo s tím, aby se k celé 
záležitosti vyjádřila stavební komise a aby připravila ekono-
mické kalkulace různých variant řešení – prodeje a pronájmu. 
Komise za účasti Oto Bösera a Josefa Sedláčka st. doporučila 
(po srovnání s okolními obcemi) pozemky neprodávat, ale 
pronajmout, a to za 300.000 Kč/rok. S návrhem pronájmu se 
ztotožnila i rada.
 V diskusi se Stanislav Balík zeptal, proč byli na jednání 
stavební komise přizváni právě O. Böser a J. Sedláček st., 
a nikoli M. Suchý. Dále vyjádřil nespokojenost s předloženými 
variantami - ty totiž nezohledňují řadu věcí. V případě proná-
jmu by totiž bylo potřeba zhodnotit, v jakém stavu náhon je, co 
bude obec udržovat na své náklady a v jaké výši. Upozornil na 
souběžně projednávanou stížnost, že náhon není řádně rekon-
struován a zajištěn proti průsakům. Z pléna se vyjádřil Miroslav 
Suchý ml., který zdůraznil, že obec není vlastníkem vodního 
díla (byť to je vybudováno na jejích pozemcích); nicméně vod-
ní dílo je vybudováno na základě stavebního povolení. Starosta 
informoval, že M. Suchý je ochoten doložit přehled o příjmech 
pro stanovení výše nájmu. Ve chvíli, kdy by byl stanoven nájem 
navržený stavební komisí, bylo by to pro elektrárnu likvidační. 
Dále upozornil, že celá věc je komplikovanější tím, že samotný 
začátek vodního náhonu leží na pozemku pana Suchého.
 Martin Schauer se zeptal, jaký je zájem obce - prodat nebo 
pronajmout. Martina Pešáková informovala, že pozemky pod 
vodním dílem M. Suchého nelze pronajmout někomu jinému, 
když na pozemku obce je cizí věc. Toto by mělo být dáno na 
posouzení právníkovi. J. Ťulpík navrhl bod stáhnout z jednání 
a projednat příště. Zastupitelstvo s tím 13 hlasy (1 proti, 1 se 
zdržel) souhlasilo. Stejně tak byl z jednání stažen bod týkající 
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se žádosti o prodej stejných pozemků, kterou podala společnost 
SULA s.r.o. 

Prodej pozemku 209/2 – manželé Vávrovi a Klimešovi 
Manželé Vávrovi, Jana Žižky 143 a manželé Klimešovi, 
8.května 63 si podali společnou žádost na odprodej částí pozem-
ku 209/2 – zahrada o výměře 142 m2. Pozemek je dlouhodobě 
užíván a zaplocen vlastníky domu 143. Od obecního pozemku 
204/1 je oddělen bránou a na straně druhé je od obecní komuni-
kace na 230/1 oddělen zídkou. Rada se žádostí souhlasila, navrh-
la cenu 50 Kč/m2, zastupitelstvo rovněž souhlasilo: s prodejem 
Vávrovým 14 hlasy (1 se zdržel), Klimešovým 13 hlasy (zdržel 
se mj. M. Klimeš).

Prodej pozemku 679/2 - manželé Šmídovi
Manželé Šmídovi, bytem Na Hradě 102 si podali žádost na 
odprodej pozemku 679/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
34 m2. Uvedený pozemek je dlouhodobě užíván jejich rodinou 
a je součástí dvoru u domu č.p. 102. Rada navrhla prodej za 50 
Kč/m2, s čímž zastupitelstvo 14 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo.

Prodej částí pozemků 2920/1 a 2920/9 – Lukáš Holínka 
Lukáš Holínka, Na Hradě 327 si podal žádost na odprodej částí 
pozemků na Dolním konci mezi ulicí Ermisovou a 8. května. Ve 
své žádosti navrhl dvě varianty odprodeje s tím, že podle ceno-
vé nabídky se rozhodne. V první variantě žádá o prodej části 
pozemku 2920/1 – orná půda o výměře cca 160 m2, ve druhé 
o prodej celého pozemku 2920/9 – orná půda o výměře 797 m2 
a části pozemku 2920/1 – orná půda o výměře cca 332 m2. 
Navrhl možnou směnu pozemků a pro směnu navrhuje část po-
zemku 678/10 (pozemek ve vlastnictví p. Holínkové), na které 
se z části nachází místní komunikace (nutné vytýčení hranic ko-
munikace v terénu a následné zpracování geometrického plánu). 
Rada s ani jednou variantou nesouhlasila. Stejně tak nesouhla-
silo ani zastupitelstvo - s první variantou nesouhlasilo 12 zastu-
pitelů (1 proti, 2 se zdrželi), s druhou variantou 10 zastupitelů 
(3 proti, 2 se zdrželi).

Prodej částí pozemků 782/2 a 783/2 – Věra Matějčková, 
Marie Jecu, Jana Dinevová
Spoluvlastnice domu č.p. 299 Na Hradě (Marie Jecu, Věra 
Matějčková, Jana Dinevová) si podaly žádost o odprodej 
pozemků 782/2 a 783/2. Tyto pozemky užívá jejich rodina více 
jak 100 let. Rada s tím souhlasila, nicméně až poté, co došlo ke 
geodetickému vytyčení hranice pozemků, což zajistily a uhra-
dily žadatelky. Zastupitelstvo schválilo 14 hlasy (1 se zdržel) 
prodej části pozemku 783/2 – zahrada (kdy část pozemku za 
hranicí zídky směrem do cesty zůstane ponechána obci) a prodej 
části pozemku 782/2 – zastavěná plocha a nádvoří (kdy hranici 
pozemku bude tvořit propoj mezi západním rohem severního 
předsazeného průčelí a stávajícím plotovým sloupkem po levé 
straně pozemku) za cenu 20 Kč/m2.

Návrh na budoucí směnu pozemků mezi obcí Bludov 
a římskokatolickou farností
Nejbouřlivější bod jednání se týkal řešení sporů mezi obcí 
a farností. Pro řešení sporných otázek mezi obcí a farností spolu 
jednali zástupci obou. Obec zastupoval Milan Klimeš, Radek 
Březina a Martina Znojová, farnost zastupoval Hynek Wiesner, 
Ludmila Bluchová a Karel Janíček. Obě skupiny dospěly ke 
kompromisnímu řešení, které stvrdily svými podpisy pod zápis 
z jednání. Kromě sporu o sochu sv. Jana Nepomuckého se jedná 
především o dvě skupiny pozemků - tři obecní pozemky kolem 
kostela a zahrádka před farou; církevní pozemek pod budoucím 

chodníkem u lázní. Rada navrhla zastupitelstvu, aby se vyjádřilo 
k budoucí směně těchto pozemků. Obecní pozemky část parce-
ly č. 726/2 – ostatní plocha o výměře cca 305 m2 (pozemek 
u kostela), 726/3 – ostatní plocha o výměře 51 m2 (pozemek 
u kostela), 203 – zahrada o výměře 294 m2 (zahrádka u fary) se 
smění za části pozemků ve vlastnictví farnosti - 2172/17 orná 
půda – o výměře cca 150 m2 (potřebná část pozemku při výstav-
bě chodníku a autobusového ostrůvku u lázní), část parcely 206 
– zahrada o výměře cca 186 m2 (pozemek na hřišti, užívají jej 
hasiči), část parcely 205 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
cca 8 m2 (užívají hasiči, pozemek u hasičárny) s tím, že směna 
bude bez finančního vyrovnání. K uzavření samotné smlouvy 
o směně pozemků by mělo dojít po výstavbě chodníku 
a autobusového ostrůvku u lázní.
 Místostarosta informoval, že na základě jednání v květnu 
a dohody podmínek o směně mezi obcí a farností právníci při-
pravili návrh smlouvy. Poté na druhém jednání farnost souhla-
sila se směnou pozemků s tím, že chce vyšetřit způsob nabytí 
obecních pozemků u kostela do vlastnictví obce.
 J. Ťulpík nesouhlasil s budoucí směnou, neboť je pro obec 
nevýhodná. Směna obecních pozemků ve středu obce o výměře 
650 m2 za 344 m2 pozemků farnosti je neúměrná. Upozornil, že 
díky neústupnosti farnosti, nebyl letos vybudován chodník od 
Nealka k lázním, byť na něj byly sehnány dotace. Podotkl také, 
že na základě této směny bude potřeba při výstavbě chodníku 
vybudovat na náklady obce příkop, který měla za povinnost 
vybudovat farnost proti zaplavování státní komunikace I/11 při 
prudkých deštích. Navrhl neschválit směnu pozemků a dopo-
ručit radě obce, aby vyjednala vyváženější podmínky směny. 
Připomněl dřívější jednání o směně pozemků kolem hrobky, 
kdy byly získány dotace, ale směna nebyla kvůli neústupnosti 
farnosti realizována. Radek Březina upozornil, že neschválení 
směny by vrátilo vše na začátek a další nová jednání by byla 
ještě složitější. K. Janíček k této věci před hlasováním pouze 
sdělil, že nikdo ze zastupitelů by nevyměnil vlastní pozemek za 
jiný vlastní pozemek.
 Zastupitelé nejprve neschválili zamítnutí směny a pověření 
radě k dalším jednáním (1 pro, 11 proti, 3 se zdrželi). Poté 
hlasovali o budoucí směně, s níž 12 hlasy (2 proti, 1 se zdr-
žel) souhlasili. Jelikož jedním z těch, kdo s budoucí směnou 
nesouhlasili, byl K. Janíček, který byl za farnost účastníkem 
jednání, zeptal se S. Balík na důvody tohoto postoje, resp. na to, 
zda takto reprezentuje názor celé vyjednávací skupiny farnosti 
- zda farnost nyní se směnou nesouhlasí. K. Janíček zopakoval, 
že nikdo nevymění vlastní pozemek za jiný vlastní pozemek. 
Domnívá se, že žádost, kterou obec v roce 1992 podala a díky 
které k pozemkům u kostela přišla, měla formální pochybení 
- že ji možná podal OÚ bez projednání v zastupitelstvu. Poukázal
také na to, že obec tuto žádost o převod pozemků do vlastnictví 
obce neprojednala s církví. Z pléna vystoupil Stanislav Balík 
st. s tím, že po prvních komunálních volbách snad v roce 1991 
vznikla komise pro inventarizaci obecního majetku, jejímž byl 
předsedou. Tato komise na základě pozemkových map proved-
la inventuru a se souhlasem zastupitelstva obce podala v roce 
1992 žádost o převod pozemků do vlastnictví obce na základě 
navrácení historického majetku. Převod byl realizován někdy 
v roce 2006 po digitalizaci map. M. Klimeš přečetl část zápisu 
jednání mezi obcí a farností ze dne 3.5.2011, kde byla domlu-
vená ujednání podepsána všemi zúčastněnými a na základě toho 
nachystán návrh smlouvy o budoucí směně. S. Balík ml. požá-
dal, aby do zápisu bylo zaneseno: „Je mi na zvracení z toho, kdo 
reprezentuje mou Římskokatolickou církev“. Tím projednávání 
tohoto bodu skončilo.
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Různé
Zastupitelstvo 14 hlasy (1 se zdržel) schválilo Dohodu o přecho-
du práv a povinností ze stavebního povolení mezi obcí Bludov 
a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. na pro-
dloužení vodovodního řadu na ul. Stará a dále úpis akcií výše 
jmenované společnosti ve výši 80.000 Kč, za které obec obdrží 
80 ks akcií. 
 Jednomyslně byl schválen dodatek č. 1 partnerské smlouvy 
pro projekt Technologické centrum ORP a elektronická spisová 
služba. 
 Ve všeobecné diskusi starosta informoval, že do konce září 
svolá pracovní schůzku zastupitelstva k otázce dalšího využití 
areálu „Vlčí důl“, protože názory mezi zastupiteli na jeho další 
využití se různí. S. Balík upozornil na předkládání zápisů kont-
rolního a finančního výboru zastupitelstvu obce s tím, že doporu-
čil, aby výbory měly své tajemníky.
 J. Kacar požádal, že chce být přizván na příští jednání do 
Komise kulturní, mládeže a sportu, neboť má návrh nového 
řešení podpůrných programů obce. S. Balík s přizváním souhlasil 
s tím, aby J. Kacar svůj návrh předem připravil.

 Dále J. Kacar navrhl, aby osobám nad 70 let bylo stočné 
vypočítáno z průměru spotřeby na osobu dle vodoměrů, protože 
rekonstrukce rozvodů vody je pro tyto lidi finančně náročná 
(mnohdy technicky nemožná) a přitom jejich spotřeba vody je 
minimální. František Balát z OÚ informoval, že možnosti přejít 
z vyúčtování spotřeby vody na základě směrných čísel na vyúč-
tování dle vodoměru využilo zhruba 80 % občanů. Informoval, 
že pořízení vodoměru i s prací stojí zhruba 2 000 Kč. 
 J. Kacar doporučil z hlediska bezpečnosti na křižovatce 
u zámku pořídit měřič rychlosti, protože bylo zrušeno omezení 
rychlosti 40 km/hod. Starosta sdělil, že zrušení omezení rych-
losti bylo věcí Krajského ředitelství Policie ČR. Dále J. Kacar 
doporučil možnost kopírování dokumentů na obecním úřadě, 
protože tato služba na kulturním domě je časově omezena. Pan 
Navrátil z pléna poděkoval za výstavbu chodníku od zámku 
směrem na Šumperk, díky kterému necítí potřebu bezpečnosti 
řešit omezením rychlosti na 40 km/hod nebo pořízením radaru. 
Upozornil na problém, že po novém chodníku jsou pravidelně 
voděni koně. 

Stanislav Balík ml.

Platí ještě slovo chlapa?

Rád bych se na tomto místě krátce vrátil k poslednímu zastupi-
telstvu, jež jednalo o řešení sporných otázek mezi obcí a farností. 
V zápisu z jednání je uvedena má věta, kterou jsem celou věc 
komentoval. Co mě k ní vedlo?
 Dosud jsem na zastupitelstvu nikdy necítil takovou bezmoc, 
jako posledně. Nešlo pouze o bezmoc mou, ale i řady dalších 
zastupitelů. Po dlouhých a únavných jednáních a po obrovské 
kritice od bludovského oltáře došlo k dohodě, kterou vyjednavači 
obce a farnosti stvrdili svými podpisy. Po nelehkém jednání na 
zastupitelstvu, kdy byla tato dohoda zčásti oprávněně kritizová-
na jako pro obec nevýhodná, zastupitelstvo výraznou většinou 
souhlasilo. Ovšem ten, kdo za farnost jednal a svým podpisem 
výsledek jednání stvrdil, najednou změnil názor. Kdyby Karel 
Janíček se svou zásadní změnou názoru vystoupil před samotným 
projednáním a pouze ji tajnosnubně nenaznačoval tak, že nikdo 
nepochopil, co tím míní, bylo by to férové, byť bych s takovým 
názorem také nesouhlasil. Ale nechat zastupitelstvo jednat s tím, 
že vím, že to je zbytečné a neřeknu to, to skutečně rovné jednání 
není.

Kdysi stačilo dát druhému slovo. Rodiče, když mě vychovávali 
(dle mínění správce bludovské farnosti mě ale, pravda, vycho-
vali špatně), mě učili, že slovo chlapa platí. Doba se změnila 
a zvykli jsme si, že platí podpis. Ale tady jsme svědky něčeho 
nového - už neplatí ani podpis!
 Z toho důvodu, v kombinaci se vším, co se mezi obcí 
a farností děje v uplynulém více než roce, jsem se už neudržel 
a řekl nahlas to, co si myslím. A dle některých ohlasů si to ne-
myslím sám. Ano, přestože nesouhlasím s chováním bludovské 
farnosti a jejích reprezentantů, jde stále o mou církev. Nejenom 
mou, ale všech jejích členů. Exkomunikován nejsem, byť by 
si to možná někdo přál. A dosud ani nejsem spolu s rodinou 
vystěhován z Bludova za to, že jsem v sobotu 17.9.2011 při 
bohoslužbě Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalém-
ského nesl v průvodu od zámku do kostela křížek. Vystěhování 
celé naší rodiny vážně jeden z členů jednací skupiny farnosti 
navrhoval. Nepřestávám být Bohu vděčný za dar svobody 
- svobody slova i svobody od toho, aby podobní lidé rozhodovali 
o životech dalších lidí, jako to dělali před listopadem 1989.

Stanislav Balík ml.

Kulturní dům Bludov Vás zve  na cestopisnou přednášku 

Jana Buriana
o dánském ostrově Bornholm 

Jan Burian – folkový písničkář, spisovatel, televizní moderátor, 
cestovatel a průvodce.
 Pondělí 24. října  2011 v 18.00 hod.
kinosál Kulturního domu Bludov

- vstupné dobrovolné - 

Kulturní dům Bludov vás zve na podzimní kurz 

Obsah kurzu:
a) Základy práce s počítačem
b) Psaní textů, tvorba tabulek

   c) Internet a tvorbu mailů

Kurz proběhne v době od 7. do 23. listopadu 2011 v počtu 
18 hodin, vždy v pondělí a středu, od 16:30 h. do 19:30 h. 

v počítačové učebně ZŠ Bludov. Cena 280.- Kč.

Lektor Ing. Baslar Josef
Přihlášky a informace v KD Bludov tel.: 583238177, 

736609734, email: kulturni.dum@bludov.cz
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Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

KONCERT
H r a j í :

Ivan Ženatý - housle
Stanislav Bogunia - klavír

P r o g r a m :
Ludwig van Beethoven 

Sonáta D dur pro housle a klavír, op. 12, č. 1
Allegro noc brio

Tema noc Variazioni, Andante noc moto
Rondo, Allegro

Johanes Brahms
Sonáta G dur pro housle a klavír, op. 78

Vivace man on troppo
Adagio

Allegro molto moderato

Pablo de Sarasate
Introdukce a Tarantella

Zortzico „Adios, Montana mias“
Jota Arragonesa

Playera
Zapateado

Romana Andaluza
Aires Bohemios

Neděle 9. října 2011 v 16:00 hodin
Zámek  Bludov
- vstupné 40,- Kč -

Chovatelské burzy

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve k návštěvě 

Chovatelské burzy

Příjem zvířat k prodeji od 8 do 10 hodin.
Prodej zvířat od 8 do 16 hodin.

Prodávat můžete veškerá domácí zvířata.
Máte-li doma něco navíc, přijďte to nabídnout. 

Cenu respektujeme. 
Kolo štěstí, jihomoravská vína, burčák, svařené víno.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do  

 Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm 

• Vánoce na dědině /Valašská dědina/
• Vánoční jarmark /Dřevěné městečko/

Sobota 10. prosince 2011
Odjezd od KD v 6:45 hodin

Cena za cestu 200,- Kč 
Přihlášky v KD  

v neděli 
16. října 2011

v zahradě Kulturního 
domu v Bludově

Kulturní dům Bludov vás zve na vystoupení 
moravské krojované dechové hudby

TÚFARANKA 
ze Šakvic

Pátek 28. října 2011
od 16:00-20:00 hodin

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

Kulturní dům Bludov Vás zve na
Recitál 

Věry Martinové 
& Jamie Marshall kvartet

Sobota 
12. listopadu 2011 

v 18:00 hod.
vstupné – předprodej 100.- Kč

v den koncertu 130.- Kč

Hromadí se Vám doma dětské věcičky?
- oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.
Nabízíme možnost výhodné koupě, 
prodeje či směny!!!

Kdy: Sobota 22. října  2011 
  od 9.00-12.00 hodin
Kde: Kinosál Kulturního domu Bludov
Zájemci o rezervaci prodejního místa  
a více informací se hlaste nejpozději  
do 10. 10. 2011 na tel. č.: 583 238 177
nebo e-mail: kulturni.dum@bludov.cz

1. BLUDOVSKÝ 
DĚTSKÝ BAZAR!!!

1. BLUDOVSKÝ 
DĚTSKÝ BAZAR!!!

POZVÁNKA
 

So   1. 10.      9-10 Výšlap za Bludovským špekáčkem
So   8. 10.    17:00 Tančíme s Moravskými muzikanty
Ne   9. 10.    16:00 Koncert KPH – zámek
    13.–16. 10.    Zájezd do Maďarska
Ne 16. 10.   8:00–16:00 Chovatelská burza - zahrada KD 
Út  18. 10.       6:30 Zájezd do Polska
So 22. 10.  9:00–12:00 1. děstký bazar
Ne 23. 10.      15:00 Pohádka o pračlovíčkovi
Po 24. 10.    18:00 Cestopisná přednáška
Pá 28. 10.    16:00 Túfaranka
So 29. 10.            6:30 Zájezd do Polska

na říjen 2011



Bludovan 8

Bludovan 8/2011

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V říjnu 2011 oslaví:
Žalio Roman Zahradní  70
Indra Jan U Rybníčku 70
Krišová Anna Úzká  70
Plháková Danuška Pod Baštou 70
Basler František Hrabenovská 75
Matějíček Josef 8. května  80
Tomešková Božena V Potokách 81
Souralová Anna J.Žižky  81
Kulhaj Ferdinand Ztracená  84
Muroň Zdeněk Lázeňská  84 
Kašpar František Školní  85 
Jílková Anna Na Vískách 85
Šaj Josef K Zámečku 87
Davidová Anděla Školní 88 
Strouhalová Růžena Lázeňská 88 
Jurásek Jaroslav B.Němcové 89
Matysová Amálie J. Žižky 92

  Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří přišli dne 2. 9. 2011 dát 
poslední sbohem paní

Anně Losové,
která nás opustila ve věku 91 let dne 
29.8.2011. Za slova útěchy a květinové 
dary děkuje za celou zarmoucenou rodinu 
vnučka Nela.
Velký dík patří též paní doktorce Klofáčové
a sestřičce Znojové za péči, kterou babičce
poskytovaly.

ZO ČSCH Bludov
přeje svým členům vše nejlepší 
k životnímu jubileu a děkuje 
za obětavou práci.

Kdo znal, ten si vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene

Dne 19. května 2011 jsme připomněli 
8. výročí úmrtí pana
Zdeňka Štolce
26. října 2011 své 65. narozeniny s námi 
již neoslaví. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka s rodinou.

5. září 2011 oslavil své 85. narozeniny přítel 

Josef Zamykal, ZO Českého svazu chovatelů v Bludově
mu přeje hodně zdraví a děkuje mu za předávání zkušeností 
v chovu králíků mladším chovatelům. Ať ti ten elán vydrží 
nejméně do sta let.

27. září 2011 oslavil své 60. narozeniny přítel a předseda 
základní organizace Českého svazu chovatelů

Josef Zamykal mladší, také mu přejí všichni bludovští 
chovatelé hodně zdraví a chovatelských úspěchů a hodně 
čestných cen na výstavách. Výbor ZO ti děkuje za tvoji obětavou 
práci pro chovatelství, které věnuješ veškerý svůj volný čas.

SVATBY
Dne 6. října 2011 oslaví diamantovou svatbu 

manželé Zdenka a Ferdinand Kulhajovi.
Dne 7. října 2011 oslaví zlatou svatbu

manželé Marie a Jiří Plhákovi.
Dne 14. října 2011 oslaví zlatou svatbu
manželé Alena a František Kvapilovi.

Do dalších společných let jim přeje hodně zdraví a pohody 
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Dne 23. října vzpomeneme nedožitých 
90. narozenin pana
Jana Matějíčka
a 29. října to bude už 35 let, co nás opustil.

Vzpomínáme na smutný den 23.7.2010, 
kdy nás navždy opustila naše maminka
Květoslava Souralová
Moc nám chybí její dobrota a láska k rodině.
Nikdy na ni nezapomeneme. 
Dcery s rodinami.

Dne 29. října vzpomeneme 33. výročí úmrtí
pana
Aloise Tichého

Dne 30. března jsme vzpomněli 35. výročí
úmrtí paní
Marie Tiché
Vzpomínají dcera Marie Matějíčková
a rodina.

Je tomu již 5 let, co nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek, dědeček, pan
Vladimír Soural,
který by se 28. října dožil 80 let. S úctou
a láskou vzpomínají dcery s rodinami

Redakce Bludovanu se omlouvá oslavencům za chybné 
uveřejnění gratulace v minulém čísle Bludovanu.

Diamantová svatba
1. 10. 2011 - Marie a Alois Nimrichtrovi

oslavili své hezké výročí, diamantovou svatbu. 
Hodně zdraví, lásky a pohody do dalších let společného života 

přejí děti, vnoučata a pravnoučata.
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Vzpomínka
  

Dne 15. září nás zaskočila zpráva o náhlém úmrtí ka-
pelníka naší dechové hudby Bludověnka pana Vladimíra 
Žváčka. Ač kapelník, vždy chtěl, aby mu muzikanti ty-
kali, takže byl pro všechny Laďou.
 Poprvé jsem se s kapelníkem setkal po návratu ze 
studií, před nějakými 12 lety. Bylo to právě v době, kdy 
bludovskou dechovku převzal jako umělecký vedoucí. 
Po smrti tehdejšího kapelníka pana Jana Adámka se stal 
i kapelníkem. S jeho příchodem dechovka začala nabírat 
nový dech a rozmáchla se k akcím a výkonům, které si 
tehdy málokdo z nás uměl vůbec představit. Ač půvo-
dem z Chromče, místní dechovou hudbu pozvedl zcela 
mimořádným způsobem a pod jeho vedením Bludověnka 
dosáhla bezesporu svého dosavadního vrcholu. 
 Laďa Žváček byl nejenom dobrý a nadšený muzi-
kant, ale i neúnavný tahoun, skvělý manažer a obětavý 
organizátor. Sám byl schopen zajistit, pro mě zcela nepo-
chopitelně, třeba 50 cen do tomboly. Uměl nás motivo-
vat, dávat nové impulzy a chuť do práce. Nad muzikanty 
nelámal hůl. I já sám jsem zpočátku víc zmateně lapal 
po dechu a klapkách, než se orientoval v pro mě nepře-
hledné notové partituře. Přestože byl kapelníkem, nebyl 
nedotknutelnou autoritou. S muzikanty si vždy tykal 
a nevyhýbal se ani plamenným diskuzím. Nečekal na 
pódiu s taktovkou v ruce, ale při akcích šel vždy příkla-
dem a sám se neúnavně zapojoval do příprav i úklidu. 
S jeho příchodem se začal nacvičovat nový repertoár, 
a s ním také účinkoval na nespočtu koncertů, přehlídek, 
plesů. Celá tahle dekáda pod Laďovým vedením vyús-
tila v natočení dvou CD v Českém rozhlase. Dechovce 
se díky jeho úsilí podařilo zajistit základní technické 
vybavení a obléct se do krojů inspirovaných místní 
tradicí. Uvedené se samozřejmě dělo za nemalé podpory 
našich donátorů, ale byl to právě náš kapelník, který 
neúnavně sháněl sponzory, dotace, granty, vyřizoval veš-
keré, mnohdy úmorné papírování atd. Nezůstalo jenom 
u vlastního vystupování, ale díky kapelníkovi začala 
Bludověnka organizovat akce, které si získaly oblibu 
a své posluchače (jarní Přehlídka harmonikářů, letní 
Přehlídka dechových hudeb či vánoční koncerty). 
 Naše obec může být hrdá, protože to, co se za jeho 
působení podařilo, není v dnešní době vůbec samozřej-
mé. Svoji vlastní hudbu na takovéto úrovni neměla a 
nemají větší města, natož srovnatelné obce. Bludověnka 
se navíc ozývá dosud z několika rozhlasových stanic.
 Nezbývá než jménem všech současných i minulých 
hráčů a zpěváků Bludověnky poděkovat za skvělou 
dobu, kterou jsme si mohli pod Laďovým vedením 
prožít a užít. Poděkovat za to, že v době na muzikanty 
nuzné, stmelil uskupení i z přespolních členů, kteří Blu-
dověnku brali za svou domovskou kapelu. A slíbit, že 
uděláme všechno pro to, aby jeden z nejstarších spolků 
v naší obci ve své tradici pokračoval i nadále, protože 
tak by to Laďa určitě chtěl.
 Laďa dechovkou žil a okolnosti, za jakých nás opus-
til, jsou pro jeho muzikantské nadšení symbolické, pro-
tože lze říci, že fakticky padl na bojišti, neboť ještě před 
několika málo dny jsme pod jeho vedením odehráli skvě-
lé vystoupení při slavnostech v hanušovickém pivovaru.

Za DH Bludověnka JUDr. Josef Sedláček ml.

Odešel kapelník

Jubilanti
Diamantová svatba

Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu proplouváte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,

úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět

a je to krásných 60 let.

Dne 6. října 2011 oslaví diamantovou svatbu
manželé Zdenka a Ferdinand Kulhajovi

Tak, jako kdysi, ať Vám v srdci zvony znějí, lásku, štěstí a zdraví 
Vám k výročí přejí synové Zdenek, Jaroslav a Jan s rodinami.

Tančíme s Moravskými muzikanty
Host - moderátor a zpěvák 

Karel Hegner 
Příjemné posezení, zábava 
a tanec, občerstvení 

Kulturní dům v Bludově 
V sobotu 8. října 2011  
od 17:00 hodin

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

- vstupné 50,- Kč -

KULTURNÍ DŮM BLUDOV 
ZVE DĚTI I DOSPĚLÉ 

NA POHÁDKU 

O PRAČLOVÍČKOVI
V PODÁNÍ DIVADLA TRAMTÁRIE OLOMOUC

Báječný výlet do světa dinosaurů a ptakoještěrů. 
Veselé vyprávění, jak pračlovíček postavil svůj první domeček, 

jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál 
nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.

Neděle 23. října 2011 v 15:00 hod.
-Vstupné 20.- Kč-

®®
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OZNÁMENÍ
MUDr. Klofáčová oznamuje, 

že zahajuje očkování proti chřipce. 
Zájemci se mohou informovat 

na zdravotním středisku v Bludově.

p. Znojová Marie

Již tomu bude 100 let, co se v Bludově 22. října 1911 narodil 
plk.gšt. Karel Hlásný (1911- 1982). V roce 1929 absolvoval Re-
álné gymnázium v Šumperku a téhož roku nastoupil vojenskou 
základní službu ve škole důstojníků v záloze v Bratislavě, kde 
i později (1934- 1939) ukončil vojenskou službu jako nadpo-
ručík. Během 2.světové války byl příslušníkem čs.zahraničního 
vojska ve Francii, Anglii a v SSSR. Od června 1944 zastával 
funkci velitele štábu 2.čs. samostatné paradesantní brigády 
v SSSR (cca 2800 parašutistů) až do těžkého zranění ve SNP, 
koncem listopadu 1944. Stal se tak výjimkou z vyšších důstoj-
níků ve SNP, protože byl dlouhodoběji ilegálně léčený v Němci 
obsazené nemocnici v Podbrezové (prosinec 1944 až březen 
1945) a jen zázrakem přežil.  
 Po válce, jako příslušník tzv. „Vítězného ročníku“ absolvoval 
v roce 1946 Vysokou válečnou školu v Praze a k 1. 10. 1946 byl 
povýšen do hodnosti podplukovník generálního štábu ČSLA. 
Stal se tak v této hodnosti „druhým nejmladším“ z našich 
důstojníků 2. světové války, pokud se týká pozemního a výsad-
kového vojska. Ještě mladším byl tehdy jen Bohumír Lomský 
(1914- 1992), který byl v letech  1956- 1968 ministrem obrany 
ČSR. Koncem roku 1946 byl pplk.gšt Karel Hlásný jmenován 
velitelem štábu 1.čs. obrněné divize ve Štefánikových kasárnách 
v Praze Smíchově.. Již v polovině prosince 1947 byl této funkce 
zbaven, když veřejně prohlásil, že v SSSR je „politický  teror“ 
(jeho poznatky z bitvy o Dukelský průsmyk) a že nemá zájem 

Další zajímavosti o jednom z bludovských rodáků
bojovat proti západním demokra-
ciím (byl zřejmě první z vyšších 
důstojníků, kdo se takto zacho-
val). Před očekávaným zatčením 
se mu podařilo v listopadu 1948  
emigrovat do SRN a později do 
Austrálie. Od září 1952  do kon-
ce roku 1979 byl zaměstnán jako 
instruktor ve Vojenské jazykové 
akademii Pentagonu v kaliforn-
ském Monterey.
   Stojí za to připomenout, že 
v roce 1968 byl povolán do 
Washingtonu jako tlumočník 
při „supertajných“ výsleších 
generála Jana Šejny. Takže se nelze divit, že vzhledem k jeho 
zaměstnání mu tehdy nebylo umožněno navštívit své příbuzen-
stvo v ČSR.  
 V dubnu 1991 byl rehabilitován a povýšen na plukovníka. 
Dále je třeba připomenout, že vojenskému řemeslu zůstal věrný 
po dobu až neuvěřitelných 50 let (1929-1979). Jeho vojenský 
životopis je značně zajímavý, takže byl o něm natočený i film, 
jako  13. díl známého seriálu „Československo ve zvláštních 
službách“, který byl na ČT 2. poprvé uváděn v květnu 2002.Více 
podrobností v češtině i angličtině viz na webu obce Bludov.

Vzpomíná rodina Hlásných a rodina Plhákova

ROZHLEDNA NA HÁJI
Málokdo z nás by si dnes dovedl představit 
siluetu Háje bez stylové dřevěné rozhledny, 
která se stala významnou dominantou tohoto 
kopce.
 Rozhledna vzhledem připomíná původní 
Štefánikovu vyhlídkovou věž, kterou v roce 
1934 vystavěl šumperský odbor Klubu čes-
koslovenských turistů spolu s vojáky místní 
posádky. Tato původní stavba vyhořela v roce 
1953 po zásahu bleskem a časem postupně na 
vrcholu Háje zanikly zbytky po stavbě, která 
byla častým místem vycházek občanů města i 
jeho návštěvníků.
 O obnově rozhledny na Háji se začalo 
mluvit už v 70. letech minulého století, ale 
až v 90. letech se podařilo záměr uskutečnit 
sdružením prostředků obcí, na jejichž katas-
tru se Háj nachází, a to Šumperka, Bludova 

a Rudy nad Moravou s významným podílem 
firmy Eurotel. Autoři projektu Ing. Vladimír 
Malaska a Ivo Barvíř vytvořili moderní ob-
jekt, který zvenčí věrně připomíná původní 
rozhlednu ze 30. let min. století. Příjemný 
interiér rozhledny dokreslují kresby dětí 
a fotografická a mapová výzdoba. Z roz-
hledny je krásný, téměř kruhový rozhled. Za 
jasného počasí se nám otevře úchvatný pohled 
na celý hlavní hřeben Hrubého Jeseníku od 
sedla Skřítek ke Ztraceným kamenům, Peci, 
nejvyšší hoře Moravy Pradědu až k Červe-
nohorskému sedlu. Výška rozhledny je 29 m, 
vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 24 m 
a vede k ní 135 schodů.
 Rozhledna byla slavnostně otevřena v září 
1996 a opět se stala významným turistickým 
cílem.

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

Prodám 3+1 v Hanušovicích, 72m2, zařízený, 
krásný, slunný, nová okna, celkově zateplený, 

velmi nízké náklady na vytápění, nová nepoužitá 
kuchyně v pořiz. ceně 55 tis., 

sklep, výtah (byt II.patro). 
Prodejní cena včetně vybavení 520 000 Kč. 

Tel.: 605 738 579.
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PRODEJE  v kulturním domě

v říjnu 2011
Pondělí 17. 10.

Báječný večer na Vlčím dole
 V sobotu večer 20.8.2011 jsme se rozhodli společně s naší 
návštěvou z Německa jít na večeři na Vlčí důl. Věděli jsme, že 
tam je skupina nevidomých z Karlových Varů, se kterými jsme 
se v průběhu let spřátelili. V jejich společnosti jsme se cítili 
vždycky dobře, vždy byla senzační atmosféra, bylo vždy hodně 
veselo a hlavně se zpívalo.
 Ovšem tentokrát skutečnost předčila naše očekávání. V sále 
sedělo několik desítek lidí a hrála hudba - pan Kovář. Skupina 
zúčastněných zorganizovala večírek na rozloučenou.
 Od našich přátel jsme se dozvěděli, že v podstatě všichni, 
kteří se v průběhu let zúčastnili rekondičních pobytů, přijeli, 
aby poděkovali a rozloučili se s paní Jirglovou, vedoucí Vlčího 
dolu. President Tyflo Centra a pobočky SONS Karlových Varů 
pan Pavel Rogaczewski pronesl slavnostní řeč a pan senátor 
PhDr. Milan Pešák, který několik volebních období byl pre-
sidentem SONS ČR, předal dárek, na který se všichni složili, 
aby poděkovali paní Jirglové za ochotu, přátelství, laskavost 

a obětavost se kterou se řadu let o členy SONS a Tyflo Centra
starala. Řada zúčastněných měla v očích slzy, říkali, že zde 
našli druhý domov. Mnozí přijížděli i na Vánoce a Silvestra
a velice litovali, že tato etapa jejich ne vždy jednoduchého 
života odchodem paní Jirglové končí.
 Sólo pro „Milanku“ Jirglovou zahájil pan senátor PhDr. 
Pešák a pak už se rozproudila zábava. Tančilo se a zpívalo. 
Odcházeli jsme po půlnoci a nevypadalo to, že ostatní půjdou 
brzy spát.
 Pan senátor PhDr. Pešák je velice příjemný člověk, konferen-
ciérka paní Brožová a pan Rogaczewski byli vtipní, hudba se 
překonávala.
 Celý večer byl dokonalý a my bychom chtěli touto cestou 
poděkovat paní Jirglové a personálu za jeden z nejpříjemnějších 
večerů, který jsme za posledních pár let zažili.

Manželé Konigovi a Tea Kaiser

Pokus o rekord „Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE“

 Pokusme se o další rekord, a to 
vytvoření největší obří kraslice a zápis do 
České knihy rekordů o Velkonocích 2012 
za přítomnosti rozhodčích agentury Dobrý 
den z Pelhřimova. Je proto nutné již dnes 
začít schovávat vyfouknutá vajíčka.

Součástí pokusu o rekord bude také
SOUTĚŽ O NEJVÍCE 

VYFOUKNUTÝCH 
A NABARVENÝCH VAJEC.

 Soutěž bude ukončena v předve-
čer pokusu o rekord tj. 6. dubna 2012. 
Vyhodnocení proběhne v rámci akce 7. 
dubna 2012 při zdobení obří kraslice v 
zahradě Kulturního domu Bludov. Vítěze 
budou čekat hodnotné ceny, odměněno 
bude prvních 50 soutěžících. Kraslice - jdi -

a) Jehlou nebo ostrým nožíkem  
udělejte dírku na špičce vajíčka 
a na opačném konci dírku větší.   
à

/vyfouknuté a nazdobené libovolnou 
technikou/ se budou průběžně vybírat a 
evidovat v kulturním domě. Barvy budou 
k dispozici v KD.
 Pokusme se všichni společně, tak 
jako před pěti lety, tento další rekord 
vytvořit, zapojte celou rodinu a už nyní 
využijte všech příležitostí ke sběru kras-
lic. Vyzýváme nejen děli, ale všechny 
občany Bludova, aby se k akci připojili 
a pomohli nový rekord vytvořit.

K 1. říjnu 2011 máme již 
v kulturním domě prvních 

510 kraslic.

b) Podržte vajíčko větší dírkou  
 nad miskou a menší dírkou  
 vyfoukněte obsah ven.         

c)  Skořápku opláchněte pod 
 tekoucí vodou a opatrně 
 ji osušte. 

Jak vyfouknout vejce

à

Letošní léto moc nepřálo pořádání různých akcí ve 
venkovních prostorách. Proto i druhé promítání letního 

kina v zahradě za kulturním domem muselo být zrušeno. 
V náhradním termínu se to ale nakonec podařilo. 

Z  bludovských týdeníků, které se letos promítly, to byly 
Družstevní dny a Spartakiáda. Pro další týdeníky se 
podařilo získat některé záběry ze života v Bludově, 
které nafilmoval pan Václav Homola v šedesátých 

letech minulého století.
Chtěla bych touto cestou poděkovat těm divákům, 

kteří po promítání pomohli s úklidem židlí.
-jdi-

Poděkování

Bludovský kalendář bude v prodeji 
začátkem listopadu.
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Zahrádkářská výstava 2011 v Bludově byla velmi úspěšná

Zahrádkářská výstava  2011 v Bludově byla velmi úspěšná. 
Počet vystavovatelů vytvořil rekord – 40 (!!!), z toho polovina 
byla nečlenů  Českého zahrádkářského svazu. Rekordem je 
i počet návštěvníků  (asi 500) a to nejen z Bludova, ale i širokého 
okolí, dokonce až z Karlových Varů a Ostravy!  Skutečně nikdo 
ani nepostřehl, že pro zahrádkáře a zemědělce klimaticky nepří-
znivý rok by se projevil v menším počtu exponátů, ale  prezen-
toval se výpěstky nad všechna očekávání. Na výstavě měly svoji 
premiéru nejen dýně hokaidó (dokonce od 3 pěstitelů), nové 
odrůdy rajčat, paprik, ředkve, mrkve, ale i např. žen-šen pětilistý,
káva arabika, zázvor, nejrůznější odrůdy netřesků, orchideje 
a jiné. 
 V sobotu v podvečer při setkání na výstavě byly zveřejněny 
výsledky III. obecní soutěže o nekrásněji zahrádkářsky upravené 
okno, balkon, předzahrádku. A protože obec Bludov tuto soutěž 
podpořila  nejen aktivním zapojením starosty Ing. Stona v hod-
notitelské komisi, ale i příslušnou částkou z podpůrných fondů, 
bylo  21 vlastníků nemovitostí odměněno finanční cenou. Hod-
notitelská komise posoudila celkem 125 objektů. Že soutěžení 
vzhledu obci velmi prospívá, se může každý přesvědčit v ulici Za 
Školou, Školní,  Řed. Léhara,  Dr. Březiny, Na Vískách, Rudolfa 
Kordase a dalších. Opravdu – to chce vidět! 

Vyhodnocené objekty:  
Eva a Oldřich Krátcí – Za Školou
Alena a Antonín  Brecklovi – Dr. Březiny
Eva a Josef Bubákovi – čp. 388 
Jana Brumovská – Dolní konec č.p. 447
Radek a Iveta Juřinovi – Školní čp.293
Helena Večeřová – Školní
Jarmila Steinerová – K Lázním

František Pecháček a Jiří – K Lázním
František Ing. arch. a Anna Prokopovi – K Lázním
Zdeňka a Tomáš Musílkovi – Lázeňská
Dana a Milan Kopečtí – Řed. Léhara  čp.246
Radek a Markéta  Maturovi – Za Školou čp.854
Alena a František Mikulovi – Za Školou čp.836
František a Markéta Krejčí – Za Školou
Miroslav a Marie Dudychovi – Za Školou
Vladimír a Lenka Tiší (Tichých) – Jana Žižky 
František a Dana Špičkovi – Pplk. Hlásného
Jiří a Miroslava  Schauerovi – Rudolfa Kordase
Zdeněk a Vlasta Skoumalovi – Pplk. Hlásného
Manželé Vojtkovi – Pplk. Hlásného 707
Zdeněk a Alena Švédovi – Komenského

 Novinkou letošní výstavy byla i soutěž o nejchutnější rajské 
jablíčko a papriku. Celkem soutěžilo 6 vzorků. Sice ochutnáv-
ka a soutěž návštěvníky překvapila – ale po přesvědčení to 
každý hodnotitel považoval za zpestření a dobrou zkušenost! 
I tímto organizátoři podpořili základní motto : „Zdravá výživa 
z vlastního pěstování“. Celkem byly hodnoceny 4 vzorky raj-
čat a 2 vzorky paprik. Nejchutnější rajčata vypěstovala  Soňa 
Konečná, nejkrásnější a nejchutnější papriky Věra Davidová. 
 Nezbývá než blahopřát organizátorům, zahrádkářům a všem 
ostatním vystavovatelům i příznivcům a popřát hodně pěstitel-
ských úspěchů i v dalším roce!
 A zároveň poděkovat všem, kteří svými výpěstky či 
výrobky výstavu podpořili: Děti ze Školní družiny při ZŠ 
Karla st. ze Žerotína, Obecní lesy s.r.o. Bludov a nádherné 
kameny zapůjčila SULA s.r.o. Bludov. 

Příloha : Foto z výstavy,  výběr oceněných domů v soutěži. 

Zahajujeme cvičení
JÓGA

pro zdravá záda
KDY:   od 3. října 2011

       vždy v pondělí v 18:30 hod.

KDE:   v KD Bludov

VEDE: Štolcová Alena

KONTAKT: 777640358, 583238177

S SEBOU: cvičební podložku, volný oděv

Toto speciální jógové cvičení využívá dechu 
jako media, které přináší do těla uvolnění 
a životadárnou energii a odplavuje únavu, 

napětí a bolest. Je zde kladen důraz 
na rehabilitační a ozdravné účinky a má 
pozitivní přínos pro psychickou pohodu 

a vyrovnanost. Vhodné pro všechny věkové 
kategorie, i pro méně pohyblivé a zdravotně 

lehce handicapované jedince.

Nečekej na bolest!
Začni hned! Těšíme se na tebe!

Kulturní dům Bludov pořádá

  nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Úterý 18. října 2011
Sobota 29. října 2011

Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov

tel.: 583 238 177
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Informace z MŠ

 Opět po roce bych ráda veřejnosti představila naši školku.
Do ZŠ jsme vypravili 24 prvňáčků, 2 děti se spolu s rodiči 
odstěhovaly a 26 dětí (ve věku 2,5 – 3 roky ) jsme nově přijali.
Nyní máme celkem 112 dětí. Tím je maximálně naplněna 
kapacita naší školy. Bohužel jsme v tomto školním roce nemohli 
uspokojit rodiče tří dětí.
 O děti pečuje a stará se celkem 14 zaměstnanců, z toho 
10 pedagogických a 4 provozní pracovnice. Všichni společně 
se budeme ze všech sil snažit a dělat vše pro to, aby se dětem 
u nás líbilo. 
 Za nás všechny bych chtěla poděkovat všem rodičům 
a prarodičům, kteří nám v loňském roce podle svých možností 
nezištně přispívali sponzorskými či materiálními dary nebo ne-
váhali přiložit ruku k dílu při opravách či zvelebování prostor 
naší školy a zahrady. To vše nám velkou měrou pomáhá udržet 
a zvyšovat kvalitu prostředí, ve kterém děti při hraní, učení 
a odpočinku tráví hodně svého času. Proto vás chci laskavě požá-
dat o spolupráci a pomoc při naší práci. Na oplátku pro vás a vaše 
děti opět připravíme oblíbené společné akce a pro děti samotné 

Mateřská škola Bludov na začátku školního roku.

Batolátka v mateřské škole
Maminky s dětmi (které ještě nenavštěvují MŠ), jak trávíte 
středeční odpoledne?
 Chcete-li ho prožít společně s ostatními maminkami 
a jejich dětmi, můžete si přijít pohrát každou středu do třídy
Berušek v době od 15:00 – 16:45 hodin, a to od 21. září  
2011 (může přijít i tatínek, babička...).

otevřeme ještě další nové zájmové kroužky, abychom zlepšili 
možnost výběru a uspokojili zájem dětí o tuto činnost. – viz. 
www.bludov.cz.

 Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ


