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Mladí hasiči z Bludova halovými mistry republiky!!!
V sobotu 2. března se v Městské sportovní hale v Havířově 
uskutečnilo 22. neoficiální halové mistrovství Čech, Moravy, 
Slezska a Slovenska mladých hasičů. 
  Nejprestižnější hasičské halové žákovské soutěže se účast-
nilo 62 týmů z celé republiky, Slovenska a hostů z Polska.
Na této významné soutěži se neztratili mladí bludovští ha-
siči, kteří po loňském bronzu ve starší kategorii nastupovali 
s cílem zisku dalších medailí. V kategorii mladších žáků 
mělo bludovské družstvo na tak velké soutěži premiéru 
a i obrovskou nervozitu, přesto uspělo a získalo stříbrné medaile. 
Doslova infarktový průběh měla starší kategorie (11-15 let). Na 
vedoucích místech se průběžně vystřídalo několik týmů, každé 
z favorizovaných družstev pokazilo jednu z disciplín, rozhodla 
tak vyrovnanost výkonů Bludova o zisku titulu halového mistra 
republiky pro rok 2013. Zlaté medaile jsou jedním z největ-
ších úspěchů mladých hasičů Bludova a šumperského okresu 
v historii. Příprava na tuto soutěž probíhala nejen v bludovské 
sokolovně, závěr přípravy proběhl i v atletickém tunelu Tyršova
stadionu v Šumperku. Je to důkazem vzájemného propojení 
různých sportovních odvětví. Požární sport už dlouho není jen 
volnočasovou aktivitou, ale sportem vyžadujícím poctivou pří-
pravu, včetně atletické, již od žákovských kategorií. V Bludově 
se poctivá příprava vyplácí. Také z tohoto důvodu má Bludov 
i letos svého člena v dorosteneckém reprezentačním výběru pro 
letošní mistrovství světa v ruském Podolsku. 
  Posledním měřením sil v halové sezoně byla v sobotu 
a neděli 23. a 24. března soutěž v běhu na 60m s překážkami 
jednotlivců - Ostravské šedesátky, která se konala v atletickém 
tunelu vedle ČEZ Arény v Ostravě – Vítkovicích.
 V sobotu bojovali mladší žáci a žákyně. Naše barvy hájil 
Vojta Kotrlý a Štěpán Vojtek. Oba se dokázali probojovat do 
nejlepší desítky, Vojta Kotrlý doběhl na 5. místě, Štěpán Vojtek
na 7.místě. Je to vynikající výsledek s ohledem na počasí, 
které nám v přípravě nedovolilo trénovat venku na překážkách. 
Do nedělních bojů starších žáků a žákyň se zapojilo hned 
8 bludovských závodníků, 6 dívek a 2 chlapci. 

  V kategorii žákyň se v obrovské konkurenci prosadila Lenka 
Strouhalová, která obsadila celkové 6. místo časem 14,44s a po-
tvrdila, že bude nástupkyní své sestry Lucie, která své působení 
v žákovské kategori završila loni mistrovským titulem v této dis-
ciplíně na letním šampionátu. Umístění Lenky znamenalo také 
účast ve finálovém vyřazovacím boji, kde ale nestačila na starší 
a zkušenější soupeřku. Nezklamala ani ostatní děvčata, přestože 
na všech byl vidět nedostatek venkovního tréninku.
 Kluci měli obrovskou konkurenci a ani jeden z pokusů jim 
nevyšel na umístění do první desítky. Výborných výsledků dosahují 
bludovští hasiči dlouhodobě za výrazné podpory Obce Bludov, 
všech sponzorů a rodičů. Patří i jim poděkování, podíl na výsled-
cích a přání, aby jejich přízeň pokračovala i nadále. Poděkování 
všech členů družstev patří také Martinu Sobotkovi ml.
 V tomto období se připravuje k maturitě, ale nevynechal 
jedinou volnou chvilku a svým vedením a radou výrazně pomohl
k dosaženým výsledkům. Proto mu přejeme, aby i on prošel 
maturitou vítězně.
 V dubnu nás čeká přípravný kemp dorostu 5.-7.4., druhou 
polovinu měsíce začnou žáci 20.4. v Troubelicích požárním 
útokem CTIF a štafetou požárních dvojic.
 V sobotu 27.4. potom budeme bojovat na domácí dráze ve šta-
fetě CTIF a štafetě 4x 60m s překážkami. Proběne také premié-
rový výběr dorostenek do reprezentace ČR na první mistrovství
světa této kategorie, které se uskuteční v roce 2014. Věříme že 
se do tohoto výběru probojuje některá z bludovských závodnic.
Přijďte 27. dubna podpořit naše družstva.

Hasiči Bludov

ZÁPIS DO MŠ BLUDOVĚ 25.4.2013
Od 7 – 16 hodin 
Předložte:
Občanský průkaz
Rodný list dítěte
Lékařem potvrzený 
evidenční list dítěte
Vyplněnou přihlášku  

Tiskopisy 
si vyzvedněte 18.4.2013 
v Den otevřených 
dveří od 8 - 15 hodin.

ˇ
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Zveme Vás na Den otevřených dveří a zápis do 
Mateřské školy Bludov na školní rok 2013/2014

Den otevřených dveří se bude konat v MŠ Bludov ve čtvr-
tek  18.4.2013 od 8,00 - 15,00 hodin. Zveme Vás i Vaše děti 
k prohlídce školky. Pro děti máme připravené hry, snadné soutěže 
a drobné dárky. Rodiče si vyzvednou tiskopisy potřebné 
k zápisu.
Zápis do MŠ Bludov se bude konat  ve středu 25.4.2013 
od 7 – 16 hodin. Rodiče se nemusí dostavit s dítětem, pokud 
navštívili školku ve Dni otevřených dveří.
K zápisu přinesou:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
• vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte
• občanský průkaz
• rodný list dítěte
Rodičům, kterým nevyhovuje stanovená doba výdeje přihlášek 
nebo zápisu, si mohou dohodnout u ředitelky školy jiný termín
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bludov 
na školní rok 2013/14:
1. bydliště v obci, v které mateřská škola sídlí
2. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1 .září do 31. srpna
 následujícího kalendářního roku
3. děti přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole
4. věk dítěte (přednost mají starší děti)
5. přednostně jsou posuzované žádosti podané ke dni zápisu. 
Ostatní jsou posuzovány individuálně.
Doplňující kritéria:
1. ve výjimečných případech a v případě volné kapacity, může 
 být přijato dítě, které ve školním roce dovrší věku 3 let
2. ve výjimečných případech řeší žádosti ředitelka školy 
 individuálně
3. možnost přijetí dítěte i z jiné obce, pod podmínkou uzavření 
 dohody se zákonnými zástupci o přijetí dítěte na 1 školní rok 
 v případě volné kapacity.
Více informací o činnosti školy naleznete na webových 
stránkách: ms.bludov.cz

Mámo, táto, pojď si hrát

Vrátit se do dětských let a zavzpomínat si, jaké to bylo hrát 
kuželky. I tak si mohli připadat rodiče našich dětí z mateřské 
školy, když se zúčastnili pod názvem „Mámo, táto, pojď si hrát“ 
soutěže v kuželkách.
 Soutěž probíhala celý první březnový týden. V pondělí jsme 
přivítali děti ze třídy Včelky, v úterý soutěžily děti ze třídy Be-
rušky a Papoušci, ve čtvrtek děti ze třídy Motýlci a v pátek děti 
ze třídy Myšky. Děti přicházely společně se svými rodiči. Každý 
soutěžící se snažil míčkem shodit co nejvíce kuželek. Kuželky 
byly barevně rozlišeny a označeny určitým počtem bodů. Protože 
každé dítě se svými rodiči tvořilo jeden tým, body za shozené 
kuželky se sečetly. Zvítězit tak mohl rodinný tým s nejvyšším 
počtem bodů. Z každé třídy se vybraly tři děti, které se svými 
rodiči nasbíraly nejvíce bodů. Tyto děti získaly cenu za 1., 2. 
a 3. místo.
 Celou akci provázelo radostné vzrušení, napětí a povzbuzo-
vání, občas ovšem také zklamání, když se soutěžícímu nepoda-
řilo shodit ani jednu kuželku. To všechno ale ke správné soutěži 
patří. Všechny zúčastněné děti si domů odnesly čokoládovou 
odměnu a spolu se svými rodiči také nové zážitky a hřejivý pocit 
ze společně stráveného času.

Za kolektiv MŠ Mgr. Jarmila Maturová

Jak spolu trávíme dlouhé zimní večery
Kdo? S kým? Děti z mateřské školy se svými rodiči, sourozen-
ci, prarodiči při tvoření výrobků za dlouhých zimních večerů. 
Tradiční školní výstavka tentokrát vyhlášená na téma „symboly 
označení tříd“, do které dítě chodí. 112 dětí naší školy chodí do 
pěti tříd s označením Myšky, Motýlci, Berušky, Včelky, Papouš-
ci. S příchodem prvního jarního dne se proto na výstavce potkali 
motýlci, myšky, berušky, včelky i papoušci. Rozmanité, nápadité 
výrobky vytvořené z různého materiálu,  např. z papíru, korku, 
proutí, peří, drátků, látek, ruliček aj. 
 Zdařená výstavka je umístěna na chodbě v 1. poschodí 
a můžete si ji prohlédnout při Dni otevřených dveří v MŠ, a to 
18. dubna 2013.

M. Kulhajová, učitelka MŠ
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Investice do zvelebovaní obce a údržba obecního majetku v roce 2013

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 11.3.2013 
rozpočet obce na letošní rok. Schválený rozpočet je stejně jako 
v minulých letech vyrovnaný, což znamená, že příjmy obecního 
rozpočtu po započtení zůstatku z minulého roku se rovnají roz-
počtovaným výdajům.
 V rámci výdajů obecního rozpočtu jsou samozřejmě hraze-
ny běžné výdaje života obce, jako jsou např. provozní náklady 
základní a mateřské školy, údržba veřejné zeleně, údržba komu-
nikací, provoz čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, 
náklady na zajištění sběru komunálního, tříděného, velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu, náklady na provoz a opravy 
veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, náklady na chod 
kulturního domu a klubu důchodců, náklady na zajištění chodu 
obecního úřadu, náklady na tzv. „podpůrné programy obce“, ze 
kterých je finančně podporována činnost hasičů, sportovních 
a kulturních spolků, činnost mládežnických organizací, ale ze 
kterých je také finančně podpořena výsadba zeleně v obci a také 
architektonický vzhled obce.
 Ze svého rozpočtu hradí obec také své závazky vůči uza-
vřeným úvěrovým smlouvám na již zrealizované investiční akce 
minulého období, kterými byly: výstavba splaškové kanalizace 
a ČOV, rekonstrukce Třídy Adolfa Kašpara a  přestavba MŠ na 
bytové jednotky.
 Kromě výše uvedených „povinných“ finančních výdajů 
hodláme také v roce 2013 výrazným způsobem investovat do 
zvelebování obce a do údržby obecního majetku. Konkrétně se 
pak jedná o následující:
• S využitím dotace ze SFŽP chceme provést zateplení a vý-

měnu oken na části základní školy, na budově U2. Tato akce 
bude znamenat významnou úsporu v budoucích nákladech 
na otop. Předpokládané náklady této akce dle projektové do-
kumentace činí  Kč 4 967 tis., z čehož činí dotace 3 741 tis. 
Kč. 

• Rekonstrukce fasády, oken a vstupu kulturního domu. Jedná 
se o dílčí pokračování rekonstrukce kulturního domu podle 
projektu zpracovaného Ing. Arch. Dvořákem (již byla zre-
konstruována podlaha v hlavním sále). Jedná se o pořízení 
nové fasády a nových oken dle původního vzhledu budovy, 
pouze však na východní a jižní straně budovy s rozpočtova-
nými náklady cca 1,500 tis. Kč.

• Rekonstrukce komunikace Palackého, čímž bude opravena 
poslední ze čtyř ulic navazujících na komunikaci Nádražní. 
V rozpočtu je na tuto akci navržena částka Kč 900 tis.

• Odkoupení „Hrochovy chalupy“ v křižovatce u zámku. 
Částka Kč 850 tis. Tento objekt bude následně zdemolován, 
čímž se vytvoří prostor pro zeleň, zejména však pro možnost 
zaparkování 12 vozidel ve středu obce. Demolice tohoto 
objektu zapadá do kontextu úprav v centru obce, na které 
žádá obec dotaci z evropských peněz prostřednictvím ROP 
(regionálního operačního programu).

• Částkou Kč 650 tis. je do rozpočtu zahrnut příspěvek na 
dopravní obslužnost (pro Olomoucký kraj), ze kterého je 
zejména pokrývána ztráta v autobusové dopravě v rámci 
solidárního systému obcí (podle počtu obyvatel).

• V rámci údržby bytového fondu jsou do návrhu rozpočtu za-
hrnuty nemalé částky na opravy a údržbu zejména obecních 
bytových objektů na čp. 69, (dům naproti Habermannově 
vile), č.p. 653 a 654, (budovy tzv. „Olšanek“) jako jsou: vý-
měny sporáků, výměny zařízení koupelen, opravy ploch před 
vstupy do objektů, výměny stupaček aj.

• Návrh rozpočtu počítá s další etapou pokračování rekon-
strukce veřejného rozhlasu na bezdrátový systém, konkrétně 
částkou Kč 600 tis. (čímž bude dosaženo stavu, že je zre-
konstruována celá ústředna a rozhlasové hlásiče na cca 70 % 
rozlohy obce).

• Z položek zaměřených na zlepšení životního prostředí v obci 
stojí za zmínku odbahnění Zámeckého rybníka za cca 100 
tis. Kč, zejména pak investice, která by měla vylepšit pro-
stranství kolem panelových domů, a sice pořízení podzemní-
ho kontejneru na sběrný komunální odpad v částce Kč 250 
tis. Sem také patří investice do prodloužení kanalizačního 
řadu pro odvádění splaškových vod, podél ulice Lázeňské 
(od Olšanek směrem k lázním) za cca 700 tis. Kč a v pro-
storu od křižovatky u Panenky Marie směrem nahoru za cca 
200 tis. Kč.

• Návrh rozpočtu počítá i s financemi na opravy památek, ze-
jména na opravu střechy Oranžérie částkou Kč 300 tis., dále 
chceme opravit sochu sv. Anny pod farou a sochu Panenky 
Marie částkou dohromady Kč 60 tis. + dotace. Částku cca 
Kč 30 tis. chceme věnovat na opravy obrázků po obci.

Na závěr bych se chtěl zmínit o aktivitách, které se přímo ne-
týkají rozpočtu naší obce, které však výrazným způsobem do 
života obce a jejich občanů zasahují a které by měly být zreali-
zovány také v roce 2013. Proto tyto aktivity naše obec všemožně 
podporuje a na jejich přípravě se drobnými financemi, zejména 
však duševní kapacitou pracovníků, výrazně podílí.
 Sem patří stavba zeleného biokoridoru, táhnoucí se od 
koupaliště Vlčí důl až po komunikaci na Bohutín. S výstavbou 
tohoto biokoridoru bylo započato v loňském roce a na jaře le-
tošního roku bude akce dokončena. Investorem je Pozemkový 
úřad MZe. Hodnota díla byla vysoutěžena částkou Kč 1 405 tis. 
včetně tříleté údržby porostu.
 V letošním roce by mělo být dokončeno propojení mezi 
Bludovečkem a Šumperkem výstavbou cyklostezky vedoucí 
z hranice katastru mezi Bludovem a Šumperkem až k sídlišti 
u autoškoly v Šumperku. Investorem je Město Šumperk, které 
na tuto investici vynaloží ze svého rozpočtu cca 5 000 tis. Kč.
 Ve druhém pololetí tohoto roku by měla být zahájena vý-
stavba HC – 2 z komplexních pozemkových úprav, tj.výstav-
ba zpevněné komunikace vedoucí podél drážního tělesa od 
železniční zastávky Bludov-lázně až k Habermannovu mlýnu 
a dále pak ještě kousek podle dráhy, pak se lomí a je zaústěna do 
komunikace Nádražní. Projektované náklady celé akce (včetně 
ozelenění) činí cca Kč 22 000 tis. a investorem je Pozemkový 
úřad MZe.
      Ing. Pavel Ston
         starosta obce
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V pondělí 11. března 2013 se v 18:00-21:00 uskutečnilo v Kul-
turním domě 13. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo 12 zastupitelů, omluveni byli Jaroslav Balhar, Josef Ťulpík 
a Jan Kacar. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který vyhotove-
ním zápisu pověřil tajemníka OÚ Zdeňka Kolínka. Zastupitel-
stvo schválilo jako ověřovatele zápisu Stanislava Balíka a Josefa 
Ocetka. Starosta informoval o plnění úkolů z minulých zasedání. 
Zastupitelstvo zprávu o plnění úkolů schválilo jednomyslně.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Klimeš. 
Od prosincového zasedání zastupitelstva se rada sešla pětkrát. 
Kromě materiálů, které předložila zastupitelstvu, se zabývala ná-
sledujícím: zrušením komise lázeňské a na jejím místě zřízením 
komise cestovního ruchu a turistiky, rozhodnutím o pronájmu 
restaurace Vlčí důl Pavlu Hegedüsovi, pronájmem pozemků, 
návrhem sanačních opatření ve vinárně pod radnicí, cenou stoč-
ného pro rok 2013, záměrem prodeje pozemků na ulici Nádražní 
určených pro výstavbu 3 rodinných domů, nákupem židlí do 
kulturního domu a dalšími.
 V diskusi se Martin Schauer zeptal, jak bude postupovat 
sanace vinárny pod radnicí a co bude s nábytkem původního 
nájemce. Starosta odpověděl, že první etapa sanace proběhne 
v roce 2013, František Balát z pléna reagoval, že nábytek zů-
stává v jeho vlastnictví ve vinárně pro případný prodej novému 
nájemci.
 Karel Janíček kritizoval, že na úřední desce nebyly vyvěše-
ny výsledky prezidentských voleb v Bludově, dále informoval 
o zřejmě špatném základu pod opraveným křížem na hřbitově 
a naklonění samotného kříže. K ukončení činnosti komise lázeň-
ské konstatoval, že mohlo být projednáno s jejími členy a pro 
činnost Komise cestovního ruchu a turistiky doporučil přímo 
vyčlenit finanční prostředky. Zamyslel se nad výstavou betlémů, 
kterou pořádal ve své bývalé výměně. Výstavu navštívilo 500 
návštěvníků, z toho přibližně 150 nebludovských, což je prý 
příkladem akce podporující rozvoj cestovního ruchu a turistiky. 
Nicméně z dobrovolného vstupného nebyly pokryty ani přímé 
náklady výstavy – nestěžuje si, jen připomíná, že podobné akce 
něco stojí a mělo by se na ně v rozpočtu pamatovat. Závěrem 
svého vystoupení si postěžoval, že majitel nemovitosti, ve které 
on sám bydlí, chtěl projednat se starostou jisté záležitosti a místo 
starosty zastupoval obec v dané věci právník. Starosta poděko-
val za informaci o kříži na hřbitově – nechá celou věc prově-
řit. Ke zrušení komise lázeňské a zřízení komise cestovního 
ruchu a turistiky sdělil, že návrh byl veden snahou dát činnosti 
nový impuls (členové zůstali stejní, došlo ke změně předsedy). 
K návrhu peněz pro komisi dodal, že pro činnost žádné z komisí 
nebyly nikdy vyčleňovány finanční prostředky (ani nemohou být 
– komise nemají vlastní pravomoci, jsou jen poradním orgánem 
rady - pozn. SB). K záležitostem týkajících se nemovitosti, 
jejímž majitelem je Petr Horáček a ve které bydlí K. Janíček, 
sdělil, že má za to, že je vše vyřešeno, protože fotka nemovitosti 
byla stažena z propagačních materiálů a dluh za stočné byl také 
uhrazen. 
 M. Schauer se zeptal, jestli proběhla nějaká jednání s Olo-
mouckým krajem o dalších opravách krajských silnic. Podle sta-
rosty by v tomto roce měla proběhnout oprava komunikace mezi 
křižovatkou u kostela a křižovatkou u základní školy. Oprava 
ulice Jana Žižky v roce 2013 zcela jistě neproběhne, nicméně 
nadějně vypadá oprava této ulice v roce 2014. Zastupitelstvo 
zprávu 10 hlasy (1 proti, 1 se zdržel) schválilo.

13. zasedání zastupitelstva obce
Závěrečný účet obce za rok 2012
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet obce 
a účetní závěrku obce za rok 2012 včetně zprávy Krajského 
úřadu Olomouckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2012. Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 15.2. 
a 18.2.2013. Kontrola vytkla jedinou chybu, a sice, že nápravné 
opatření k závěrečnému účtu za rok 2011, které zastupitelstvo 
přijalo v březnu 2012, bylo na krajský úřad oznámeno o tři 
měsíce později. V diskusi se K. Janíček podivil nad tím, že 
zastupitelstvo nebylo dlouho informováno o hospodaření spo-
lečností Obecní lesy Bludov s.r.o. a Bludovit s.r.o. Jelikož nefor-
muloval žádný návrh usnesení, navrhl jej S. Balík - uložit radě, 
aby předložila na jednání zastupitelstva obce v září materiály 
o hospodaření obou společností. Návrh byl jednomyslně schvá-
len. Závěrečný účet obce za rok 2012 a účetní závěrku obce 
zastupitelstvo schválilo 11 hlasy (1 se zdržel).

Rozpočet obce 2013
Starosta informoval o zásadních investičních akcích, které obec 
hodlá v roce 2013 uskutečnit (pojednává o nich samostatný 
článek v tomto Bludovanu). Rovněž okomentoval vývoj příjmů 
rozpočtu – díky vládním reformám dostane obec o několik mi-
lionů Kč více; na druhou stranu letos několik milionů ubyde, 
neboť jeden významný daňový poplatník změnil adresu trvalého 
bydliště.
 K. Janíček konstatoval, že návrh rozpočtu nepodpoří, pokud
upraven; stěžoval si, že zastupitelé nemají možnost přispět  
svými návrhy, že větší akce nejsou projednávány s občany, že 
v návrhu nevidí vypracování projektové dokumentace protipo-
vodňových opatření na Tř. A. Kašpara, ani zavedení senior taxi 
krácením částky na zajištění dopravní obslužnosti. Sochu sv. 
Anny nemá dle jeho názoru smysl opravovat, pokud se neopraví 
rozpadající se opěrná zeď, sochu sv. Floriána doporučuje posu-
nout od komunikace. 
 Starosta reagoval, že opravě sochy sv. Anny bude přirozeně 
předcházet oprava podstavce. K opravě sochy sv. Floriána sdě-
lil, že socha je památkově chráněna, proto se o dané věci jedná 
s MěÚ Šumperk. Zastupitelstvo rozpočet 10 hlasy (1 proti, 
1 se zdržel) schválilo.

Podpůrné programy 2012 a 2013
Zastupitelstvo jednomyslně vzalo na vědomí přehled o čerpání 
podpůrných programů obce za rok 2012 (nevyčerpaná částka 
činila pouze 201 Kč).
 Rada dále předložila návrh na rozdělení finančních pří-
spěvků na rok 2013. Celkem bylo přijato 19 žádostí (komise 
kulturní, mládeže a sportu posuzovala 14 žádostí, komise život-
ního prostředí 4 žádosti, komise stavební 1 žádost). Na projekty 
využití volného času dětí a mládeže rada navrhuje rozdělit 
70.000 Kč, na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň 37.000 Kč, 
na podporu rozvoje sportu 326.000 Kč, na kulturní a zájmovou 
činnost 135.000 Kč, na požární ochranu mládeže 50.000 Kč a na 
stavební činnost v ochranném pásmu kulturních památek 56.000 
Kč; celkem tedy 679.000 Kč. Komise kulturní, mládeže a sportu 
navrhuje, aby do všech smluv bylo zakomponováno omezení, že 
finanční podpora nebude použita na občerstvení. Rada souhlasila 
s návrhy všech komisí na rozdělení peněz.
 V diskusi S. Balík podrobně informoval o tom, jak komise 
došla ke konečnému návrhu. Martina Pešáková se zeptala, proč 
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došlo k největšímu navýšení finanční podpory na sportovní čin-
nost především TJ Sokol a SK Bludov. Na to S. Balík odpově-
děl, že k tomu došlo především proto, že jejich dřívější žádosti 
vždy vysoce převyšovaly možnosti přidělení a že se tak odkláda-
ly nutné investice. Starosta doplnil, že nově vzniklý SK Bludov 
má letos více týmů, především mládežnických a tým dospělých 
hraje vyšší soutěž.
 K. Janíček navrhl, aby fotbalisté a kondiční cvičení platili jen 
polovinu za nájem školní tělocvičny; ušetřily by se tak peníze. 
Dále zpochybnil příspěvek Římskokatolické farnosti Bludov na 
činnost farního pěveckého sboru, jednak podle něj nemůže žádat, 
jednak jej zaráží, že nevykazuje příjmy, které zpěváci dostávají 
za pohřeb, navíc podle něj pěvecký sbor Canzonetta dostával na 
svou obsáhlejší činnost nepatrné částky. Navrhl proto nedávat 
farnosti vůbec nic a komisí navržených 5000 Kč přidat taneční 
skupině Pohodáři Bludov (na 12.000 Kč), kteří šíří po okolí čest 
a slávu Bludova a kteří pro občany Bludova udělali plno věcí 
zdarma. Tento názor podpořila z pléna i Marie Znojová, která 
se zeptala, proč nemají Pohodáři dostat příspěvek na oblečení 
a obuv (ale jen na výukové materiály), když třeba Páni 
z Bludova takový příspěvek dostávají.
 S. Balík se podivil nad tím, že ekonom nerozumí základním 
ekonomickým věcem, že když se sníží příjem, tak někde budou 
peníze chybět. Když se sníží škole příjem za nájem od dvou 
spolků, buď bude žádat kompenzaci obec, nebo zvýší nájem 
ostatním sportovcům. Příspěvky pěveckému sboru Canzonetta 
ve výši 10.000 až 20.000 Kč nebyly podle něj zanedbatelné, 
k žádosti Římskokatolické farnosti Bludov sdělil, že o příspěvek 
na činnost farního pěveckého sboru může žádat jako každá jiná 
právnická osoba v obci. K žádosti taneční skupiny Pohodáři Blu-
dov a dotazu M. Znojové sdělil, že komise navrhuje, aby finanč-
ní podpora byla poskytnuta pouze na školení a výukové materi-
ály. Na oblečení a boty není vhodné finance poskytnout, protože 
nejsou právnická osoba jako např. šermíři, jejichž vybavení není 
osobním majetkem, ale majetkem sdružení. Upozornil, že obec 
taneční skupinu podporuje také tím, že poskytuje volné prostory 
v kulturním domě s nemalými náklady pro nacvičování.
 Návrh K. Janíčka na odebrání peněz farnosti a přidání 
Pohodářům nebyl schválen (2 pro, 6 proti, 4 se zdrželi). Jako 
celek byl návrh na rozdělení peněz 11 hlasy (1 se zdržel) schvá-
len tak, jak jej předložila rada.

Organizační řád obce Bludov, zápisy z výborů
Rada předložila ke schválení návrh nového Organizačního 
řádu obce, ve kterém je zapracována změna ohledně komisí. 
K. Janíček zpochybnil správnost organizačního schématu (přílo-
ha č. 1). Poukázal na nejasnosti vazeb mezi výbory při zastupi-
telstvu obce a právnickými osobami, založenými nebo zřízenými 
obcí, případně, ve kterých má obec obchodní podíl. S. Balík 
zpochybnil samotnou existenci organizačního řádu obce, podle 
něj by zastupitelstvo neschválením mohlo vstoupit do pravomo-
ci rady ve věci rušení a zřizování komisí. Zastupitelstvo poté 
nový organizační řád 10 hlasy (2 se zdrželi) schválilo s tím, že 
požaduje upravit přílohu č. 1 Organizační schéma obce Bludov 
dle skutečnosti.
 Zastupitelstvo poté 11 hlasy (1 se zdržel) vzalo na vědomí 
zápis z jednání finančního výboru.
Odkup budovy č.p. 224 a pozemku 25/1
O odkupu Hrochovy chalupy u Bludovské a.s. se jednalo na 
již několika zasedáních. Nyní byl odkup od Lenky Sadilové 
definitivně schválen – za 850.000 Kč. Obec má v plánu v rámci 

revitalizace středu obce tento objekt zbourat (provede Bludovská 
a.s.) a vybudovat na tomto místě odstavní stání. Zastupitelstvo 
odkup jednohlasně schválilo.

Darovací smlouvy s Olomouckým krajem o převodu pozemků na 
Tř. A. Kašpara po opravě chodníků a silnice
Obec uzavřela v roce 2012 s Olomouckým krajem smlouvu 
o budoucí darovací smlouvě, kterou se obě strany zavázaly, 
že spolu uzavřou nejpozději do jednoho roku od vydání ko-
laudačního souhlasu na stavbu „Třída Adolfa Kašpara oprava 
silnice“ darovací smlouvu, jejímž předmětem bude darování 
části pozemku 2979/1 o výměře cca 944 m2. Na částech tohoto 
pozemku vznikl odstavný pruh a chodníky. Kolaudační souhlas 
na stavbu byl vydán 30.11.2012. Kraj a obec si vymění vesměs 
dílky pozemků o výměře pár metrů čtverečních. Zastupitelstvo 
s bezúplatným přijetím pozemků od kraje a s převodem jiných 
na kraj jednohlasně souhlasilo.

Žádost o prodej pozemku 735/2
Manželé Milan a Jarmila Hojgrovi a manželé Bohuslav 
a Dagmar Hojgrovi si podali společnou žádost o odkup pozemku 
735/2 – zahrada o výměře 145 m2. Pozemek se nachází u jejich 
domu č.p. 173, ulice Žerotínova. Pozemek dlouhodobě užívají 
a mají ho zaplocen. Stavební komise nemá námitky, jen upo-
zornila na nutnost zřízení věcného břemene ve věci zpřístupnění 
pozemku při opravě potoka. Ve věcném břemeni by mělo být, že 
pozemek nemůže být zastavěn, pouze zatravněn s menší výsad-
bou. Přes pozemek vede také obecní splašková kanalizace, proto 
bude do kupní smlouvy zařazeno i věcné břemeno na vedení 
splaškové kanalizace v pozemku. Rada navrhuje prodej za cenu 
50 Kč/m2. K. Janíček se dotázal, jestli musí být cena 50 Kč/
m2. Na to reagoval starosta s tím, že kupující s cenou souhlasí. 
Zastupitelstvo s prodejem jednohlasně souhlasilo.

Žádost o převod pozemků a budovy - Český svaz chovatelů
Základní organizace Českého svazu chovatelů Bludov požádala 
obec o převedení pozemků 1037/1, 1038/1, části 1036/1 a části 
pozemku 1035 včetně stodoly stojící na pozemku 1035 z důvo-
du požádání o dotaci na rekonstrukci požadovaného objektu. Jde 
o stodolu a pozemky u Nové. Dále tato organizace po obci 
žádá poskytnutí cca 40 m3 kulatiny z obecních lesů, kterou 
použijí při opravě stodoly. Nemovitosti chtějí využít k pěstitel-
ským účelům, pro výrobu a skladování sena, pro výstavní účely, 
chovatelské trhy, burzy a pro klubovnu mladých chovatelů, 
ustájení zvířat, sklad, výstavy. Nemovitosti by rádi získali buď 
darováním, nebo za symbolickou částku. Záležitost projednala 
komise životního prostředí, které velkou část žádosti podpořila. 
Stavební komise posuzovala žádost z územního a urbanistického 
hlediska a prodej ani převod nedoporučila, neboť by to mohlo 
zkomplikovat budoucí prodej budovy na Nové. Jakékoliv další 
využití si bude žádat dostatečný prostor kolem objektu, ať už 
bude dům využit jakkoli. Pakliže omezíme sousední plochy ob-
jektu (dvůr, příjezd) včetně obsazení zděných kůlen, těžko může-
me počítat se solidním využitím. Současně je zapotřebí zabývat 
se i myšlenkou, zda je žádoucí, aby v tak hustě zastavěné části 
pobíhala domácí zvířata (kozy, ovce a ostatní), zda zde nebude 
vznikat nová „zemědělská farma“ s doprovodnými nežádoucími 
vlivy. Rada s prodejem ani darováním nesouhlasila, doporučuje 
dlouhodobý pronájem, případně hledat jiné řešení dané situa-
ce. Nově se nabízí varianta využití zelené plochy pozemku u 
obecního zahradnictví (bývalá dolní zahrada mezi Holoušovými 
a Uhrinovými) s možností instalace unimobuněk a jejich 
úpravy.
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 M. Pešáková se zeptala, jestli by chovatelům poslední mož-
nost u zahradnictví mohla stačit. Pan Dobeš z pléna odpově-
děl, že ano. Zastupitelstvo záměr prodeje či darování 11 hlasy 
(1 se zdržel) zamítlo.

Financování projektů
V rámci podávané žádosti z Regionálního operačního programu 
z výzvy č. 40 - oblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území 
– je zapotřebí závazku Zastupitelstva obce Bludov k profinan-
cování realizace projektu „Revitalizace veřejného prostranství 
u zámeckého rybníka v Bludově“ a pak následné udržitel-
nosti projektu v letech 2013-2015 vlastním podílem v část-
ce 2.590.125 Kč. Zastupitelstvo s tímto závazkem 11 hlasy 
(1 proti) souhlasilo.
 V rámci úspěšnosti při podání žádosti ze SFŽP - prioritní osa 
3 – Udržitelné využívání zdrojů energie – je zapotřebí závazku 
Zastupitelstva obce Bludov k profinancování realizace projektu 
„Snížení energetické náročnosti základní školy – objektu U2 
v obci Bludov“ a pak následné udržitelnosti projektu v letech 
2013-2014 vlastním podílem v částce 1.226.502 Kč. Projekt 
bude spočívat ve výměně oken v nové budově školy a v zateplení 
fasády. S tímto závazkem zastupitelstvo souhlasilo jednohlasně.

Různé
Na valné hromadě Místní akční skupiny Šumperský venkov 
byla projednána příprava integrované strategie území pro období 
2014-2020. Aby mohl být do strategie zahrnut i Bludov, je tře-
ba, aby zastupitelstvo souhlasilo se zařazením svého správního 
území do území působnosti Integrované strategie území regionu 
MAS Šumperský venkov. Zastupitelstvo s tím jednohlasně sou-
hlasilo.
 Poté byla 11 hlasy (1 proti) schválena změna statutu sociál-
ního fondu a zásad pro jeho použití.
 Z důvodů finančních a životních změn požádala dlužnice 
M.R. o možnosti změny splátkového kalendáře vůči obci ze 
2000 Kč měsíčně na 1000 Kč měsíčně. Zastupitelstvo s tím 
11 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo.
 V následné všeobecné diskusi doporučil Jaroslav Poprach 
z pléna, aby před projednáváním rekonstrukce ulice J. Žižky, 
svolat jednání projektanta a občanů bydlících u této komunikace, 
aby věděli, jak to bude vypadat, chce opravovat plot, potřebuje 
znát výšku nivelety. Starosta přislíbil jednání s občany.
 Josef Janko si z pléna postěžoval, že již půl století usiluje 
o opravu bezejmenné uličky kolem svého domu – aby byla 
zpevněná, s lepším odtokem do kanalizace, bez průsaků. Dále 
hovořil k třídění odpadů - nikde se nedočetl o celkovém množ-
ství produkovaného komunálního odpadu a podílu tříděného od-
padu. V otázce svozu plastů doporučil zkrátit periodu 2x/měsíc 
na 1x/měsíc, čímž by chtěl vyřešit pálení plastů v obci. Starosta 
odpověděl, že zkrácení periody určitě otázku pálení nevyřeší, 
možnosti zkrácení periody však obecní úřad propočítá. K opravě 
komunikace sdělil, že dílčí vysprávka se dá vždycky domluvit, 
ta není tak finančně náročná, celkové zpevnění v roce 2013 ale 
určitě nebude. F. Balát uvedl, že množství celkového komunál-
ního odpadu se za poslední roky snížilo pod hranici 1000 tun 
právě díky třídění, obec proto není povinna vypracovávat plán 
odpadového hospodářství a za vytříděný odpad získává finance 
od společnosti EKO KOM (v roce 2012 cca 290.000 Kč). Popla-
tek za veškeré odpady je od října 2011 hrazen paušální částkou 
na občana násobenou celkovým počtem obyvatel, která zůstane 
zachována, pokud společnosti, které zajišťují likvidaci a svoz 
odpadů, výrazněji nevzrostou náklady.

Stanislav Balík ml.

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2012

 Narození  2012 chlapci 17
děvčata 17 34

 Úmrtí   2012 muži 20
ženy 17 37

 Odhlášení   2012 65

 Přihlášení   2012 58

Počet obyvatel k 31. 12. 2012
 z toho       muži 1554
                  ženy 1571

3 125

Počet obyvatel k 31. 12. 2011                        3 135

 V matričním obvodu Bludov bylo v roce 2012 uzavřeno
 celkem 21 sňatků
 z toho:

 Bludov  - občanských     14
 - církevních          6

 Chromeč  - občanských       1

V Bludově dne 14. 03. 2013
Ludmila Skoumalová

Počet obyvatel k 31. 12.

rok počet
2004 3165
2005 3142
2006 3118
2007 3135
2008 3161
2009 3194
2010 3163
2011 3135
2012 3125

Vážení občané – důležité upozornění
Obecní úřad touto cestou upozorňuje občany, že svoz biood-
padu započne ve čtvrtek dne 4.4.2013 a bude probíhat  každý 
čtvrtek od dubna do konce října. Bioodpad bude firma SITA 
odebírat pouze z hnědých bionádob. Za bioodpad se ani 
v letošním roce neúčtuje občanům žádný poplatek. Dále firma 
SITA a.s. upozorňuje občany, že z technických důvodů (kapa-
cita svozové techniky) se zastavuje objednávání bionádob přes 
obecní úřad. Děkujeme za pochopení a spolupráci 

Obecní úřad Bludov

Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2013 
je splatnost místního poplatku ze psů 

a za komunální odpad.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na 
nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

 sobota 27. dubna,
sobota 18. května 2013

Cena 200.- Kč
Přihlášky v Kulturním 

domě Bludov tel.: 583 238 177
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Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V dubnu 2013 oslaví
Šturmová Marie Zahradní  70  
Adamová Marie  Tř.A.Kašpara 75
Davidová Věra Komenského 75
Bank Karel Na Hradě  80 
Losová Margita Bludoveček 81
Kulhajová Helena Komenského 82
Hroch Josef J. Žižky  83
Hrochová Jiřina J. Žižky  84
Jánětová Jiřina Husova  84
Maulerová Marie Dr.Březiny  86 
Směšná Anežka Družstevní  86 
Kotraš Oldřich Slepá  88 
Hrochová Ludmila      Tř.A.Kašpara 89 
Janíček Zdeněk Lázeňská  89 
Stančíková Božena      Lázeňská  89

  ... nezemřel, kdo v srdci žije ...
Dne 14. dubna 2013 by oslavila své 
85. narozeniny paní

Věra Bláhová 
roz.Bezděková, kadeřnice
Naše milovaná maminka opustila vše, co měla 
tak ráda, ve věku nedožitých 52 let. S láskou 
a vděčností vzpomínají dcery Alena a Věra 
s manželem, vnučky Andrea, Saša a Gabriela. 
Děkujeme všem, kdo si na ni vzpomenou.

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

chybíš nám všem
Dne 9. dubna 2013 uplyne rok od úmrtí naší 
maminky paní

Evy Bubákové
S úctou a láskou stále vzpomíná celá rodina.

Bludovan 3/2013

POZVÁNKA
 

 do    5.4.   Výstava MŮJ KONÍČEK
So          6.4.    5.00 Zájezd – OSVĚTIM
So     6.4.   9-11.00 4. dětský bazar
So     6.4.     15.00 Pohádka o Sněhurce
Ne     7.4.      19.00 Divad. představení AMANT
Čt   11.4.      18.00 Přednáška SEBELÉČENÍ
      19. - 21.4.   Výstava loveckých trofejí
So   27.4.   6.30 Zájezd do Polska
Út   30.4.      18.00 Vernisáž výstavy obrazů
 do 12.5.   Výstava obrazů
Pá        3.5.   20.00 Májový večer, Radečci Radečci, Omicron

na duben 2013

  Očím ses ztratil, ale v srdcích těch,
co tě milovali, zůstaneš navždy.

Dne 7. dubna 2013 uplyne 1. smutné výročí 
od úmrtí pana 

Jaroslava Šnajberka
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Nikdy nezapomene manželka s rodinou.

Manželé Ludmila a Josef Pregetovi
oslaví dne 27. dubna 2013 neuvěřitelných 70. let 
společného života. Do dalších společných let 
vše nejlepší a hodně zdraví přejí rodiny Pregetů

K přání se připojuje i Sbor pro občanské 
záležitosti Bludov.

Místní informační středisko 
při KD Bludov nabízí k prodeji

• Turistickou známku, upomínkové předměty z nerostu 
 bludovit, pohlednice, mapy, trička, tašky a různé 
 upomínkové předměty  se znakem Bludova, odznaky,  
 hrníčky s bludovskými motivy, atd.

• Poštovní známky 
 1 ks za 20/22.- Kč, 
 aršík 180/200.- Kč 
 – nově motiv Kostel, 
 Kostelíček

• Pohlednici OBŘÍ KRASLICE, velikonoční pohlednice,
  pohledy Bludova

• Knihu pohádek:
 Autorem textu pohádek 
 Pohádky čistého srdce je Romana 
 Szalaiová, pastelkami ilustrovala 
 Marie Johnová, DiS, obálku 
 navrhnul Ing. Lubomír Znoj.

PRODEJE  v kulturním domě

v dubnu 2013 
Úterý 9. 4., Úterý 23.4. - levný textil

Věk není to, v čem poznává se stáří. 
Když oči věčným mládím září 
a když se srdce umí pousmát, 
tak ten věk není znát.

Panu Karlu Bankovi všechno nejlepší 
k 80. narozeninám přeje manželka 
a syn Karel s rodinou.
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Kulturní dům Bludov zve děti 
a jejich rodiče na pohádku 

O SNĚHURCE
® ®

Jedna z nejstarších pohádek o Sněhurce 
a zlé královně, o jednom zrcadle a sedmi trpaslících.

V sobotu 6.dubna 2013 
v 15:00 hod.

Divadlo KAPSA Andělská Hora
Vstupné 20,- Kč 

Kulturní dům Bludov Vás zve na 
DISKUSNÍ PŘEDNÁŠKU

SEBELÉČENÍ
s Josefem Janečkou

Medicína řeší následky nemocí, 
léky potlačují nemoc a utlumují bolesti, ale vyléčit 

a uzdravit se musí každý sám 
VYŘEŠENÍM PŘÍČINY NEMOCI.

Jak na to?
Poradíme vám.

Čtvrtek 11. dubna 2013 v 18:00 hod.
-vstupné dobrovolné-

BOJNICKÁ KAPELA

Kulturní dům Bludov vás zve na vystoupení
slovenské dechové hudby

Neděle 12.května 2013 od 16:00
 • K poslechu a tanci 

• Občerstvení 
-vstupné 50 Kč-

Kulturní dům Bludov Vás zve na

Májový večer

O5&Radeček

Pátek 3.května 2013 
od 20 hod.

Občerstvení zajištěno: 
TOČENÝ ŠERÁK A SVIJANY, 

GRILOVANÁ BLUDOVSKÁ KLOBÁSA…….atd. 

 vstupné 50.- Kč

Kulturní dům Bludov Vás zve 
na výstavu sbírek a výrobků

MŮJ KONÍČEK VIII.

Výstava bude otevřena
• V pracovní dny pondělí až pátek 

25. – 29. 3. a  úterý až pátek do 5. 4. 2013 
v pracovní dny od 8 do 17 hod.

- vstupné dobrovolné – 

Firma Rebak pořádá výprodej oděvů, 
kus za 25 Kč, 23. 4. 2013, 

Kulturní dům Bludov 8.30 -16.30 hodin
ve 12 hodin doplnění nového zboží
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Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

• Plavba parníkem 
Brněnská přehrada

• ZOO Brno

Sobota 11. května 2013
odjezd v 6:30 hod. 

od kulturního domu
děti a důchodci 400,- Kč, dospělí 500,- Kč
/cesta, jízdenka na parník, vstupné ZOO/

Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 
(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

4. BLUDOVSKÝ DĚTSKÝ BAZAR!!!

Hromadí se Vám doma dětské věcičky?
- oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.

Nabízíme možnost výhodné koupě, 
prodeje či směny!!!

Kdy: Sobota 6. dubna 2013 od 9-11 hodin
Kde: Kinosál Kulturního domu Bludov

Zájemci o rezervaci prodejního místa a víc 
informací se, prosím, hlaste na tel. č.: 583 238 177 

nebo e-mail: kulturni.dum@bludov.cz  

Kulturní dům Bludov Vás zve na premiéru
divadelní komedie ze současnosti

AMANT

Maminky to s námi vždycky myslí dobře! Horší je, když 
se snaží prostřednictvím svých dětí hojit své vlastní nenaplněné 
ambice. Potom jsou schopné téměř čehokoliv! V našem případě 

se maminka snaží seznámit svou dceru se starším pánem, 
o kterém si myslí, že by jí mohl pomoci k vydání sólového CD. 

Kateřina však má ráda studenta Radka a ten vymyslí 
riskantní plán. Jak to všechno nakonec dopadne? 

To se dozvíte z našeho představení. Byli bychom rádi, 
kdybyste se při tom dobře bavili.

®Autor PAVEL NĚMEC

V neděli 7. dubna 2013 v 19:00 hod.
V podání bludovského divadelního souboru

 BLUD V TYÁTRU
 - vstupné dobrovolné-  

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

O čem se psalo v časopise Bludovan v roce 1976 
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V BLUDOVĚ
se touto cestou obrací na všechny občany, kteří uzavřeli osobní 
závazky na odpracování určitého počtu hodin při akcích „Z“. 
Při jarních směnách totiž někteří z nich zapomněli na povinnost 
slíbené brigádnické hodiny také odpracovat.
 Plán akcí „Z“ na rok 1976 nutně počítal s tím, že slíbené 
brig. hodiny budou odpracovány. Proto právě nezodpovědností 
některých občanů nyní vázne dokončení rekonstrukce pohostin-
ství „Na Nové“ a výstavba mateřské školy dokonce musela být 
na čas zastavena.
 Věříme, že každý náš občan si zavčas rozvzpomene, co ne-
dávno slíbil, a svým aktivním přístupem pomůže splnit všechny 
plánované akce.

POMOZTE SKLIDIT VEŠKEROU ZELENOU PÍCI
Vážení spoluobčané! Jistě víte, že dlouhotrvající jarní sucho 
přidalo velké starosti všem, kteří mají zabezpečovat krmivo 
pro živočišnou výrobu. Porosty víceletých pícnin jsou značně 
řídké. Proto se touto cestou obracíme na Vás všechny s pros-
bou o pomoc při sklizni sena ze všech vhodných ploch. Nechť 
v našich obcích není ani jediné meze, příkopu u silnic, železnič-
ního svršku apod., na kterém by nebyla tráva sklizena. Výkup 
sena zajišťuje JZD „Páté pětiletky“ v Bludově. Nákupní ceny 
v letošním roce jsou 50 Kč za 1 q sena kyselého, 60 Kč na 1q 
sena polosladkého a 70 Kč za 1 q sena jetelového. Sklizní sena 
pomůžete družstvu, vzhledu našich obcí a finančně i sobě. 

Kromě zajištění příspěvkové a komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče poskytují bludovské lázně od poloviny roku 2009 také 
ambulantní rehabilitační péči, kterou si pro své pojištěnce smluvně zabezpečily Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní 
pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. S Oborovou zdravotní pojišťovnou  
o nasmlouvání  této péče se ještě jedná.
 O tuto zdravotnickou službu je mezi pacienty velký zájem, o čemž svědčí 880 odléčených klientů v roce 2012, což je o 53 % 
více než v roce 2010. 
 O dobré pověsti rehabilitačního pracoviště v lázních svědčí také skutečnost, že do něj dojíždějí pacienti i ze vzdálenějších lokalit. 
Obyvatelé Bludova byli v uplynulém období zastoupeni mezi pacienty přibližně 11 % a například obyvatelé Šumperka 22 %. 
Výhodou je také poměrně krátká čekací doba na léčení, která se pohybuje nejčastěji mezi 2 až 3 týdny. 
Zdravotnickou službu zajišťuje zkušený lékař specialista s odborným zdravotnickým týmem. 

Lázeňské okénko

Věrnostní program
Od 4.3.2013 jsme pro klienty bludovských lázní připravili věrnostní program, který klientovi přinese řadu výhod či různých slev. 
Do věrnostního programu se může zapojit každý klient starší 18 let. Podstatou věrnostního programu je sbírání a následné přemě-
ňování bodů v určitou výhodu. Každému klientovi se za každých 100 Kč nákupu libovolné procedury nebo sady procedur přičítá 
1 bod. Nasbírané body pak může přeměnit na některou z následujících výhod: 
 a) 3 body – bezplatně presso s mlékem v lázeňské kavárně 
 b) 5 bodů – jednorázová sleva 10 % na produkty zelené lékárny 
 c) 10 bodů – 30%  sleva při koupi permanentky na termální bazén     
 d) 15 bodů – 40% sleva na čerpání 5 procedur z tohoto  výběru: infrasauna, přístrojová lymfodrenáž, biotherik, hydrokolon terapie. 
 e) 30 bodů – 30%  sleva na 10 libovolných procedur 
 f) mimořádná nabídka na proměnu bodů – klient o této mimořádné nabídce bude informován e-mailem.

Na základě vyplnění žádosti je pak klientovi vydána „karta klienta“, na které se eviduje stav bodů. 
Bližší informace k věrnostnímu programu Vám rádi podají pracovníci recepce lázní.

Jiří Krejčí - autodoprava 
Dr. Březiny 87, Bludov

tel. 603 495 741
provádí vozidlem Avia

odvoz stavební suti, zeminy,
 žel. šrotu apod.

dovoz uhlí, písku, štěrků 
a jiných st. materiálů

dovoz palivového 
dřeva, kůry 

Ambulantní rehabilitační péče
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Mateřské centrum 

nabízí maminkám na mateřské dovolené a jejich 
dětem možnost pravidelně se setkávat
každé úterý dopoledne od 9.30 hod.

v MATEŘSKÉM CENTRU v Kulturním domě Bludov
• Kontakt maminek a pohybová aktivita předškolních dětí

• Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek, 
rozvíjí pohybové schopnosti a napomáhá 

začlenění do kolektivu vrstevníků

• Ved. Miroslava Vykydalová
• Vstupné 10.- Kč

POZOR - DALŠÍ KOSMETIKA 
V KULTURNÍM DOMĚ BLUDOV

 ve čtvrtek 18. dubna 2013    
Tel.: 606 026 220

Kulturní dům Bludov vás zve  na výstavu maleb

Josef Macek - Bušín 
MALOVÁNÍ V ČASE

a
Rostislav Knápek – Bušín

BAREVNÉ VARIACE
Vernisáž - úterý 30.dubna 2013 v 18:00 hod.

Výstava potrvá do neděle 12. května 2013
a bude otevřena: soboty, neděle a svátky od 13 do 17 hodin

pracovní dny 10 -17 hodin

- vstupné dobrovolné -

Bludovská obří kraslice bude vystavena 
v prostorách před motorestem 

Permoník v Sobotíně 
od pátku 29.3. do neděle 7.4. 2013.



K největším střetnutím mezi mnou a Ottem došlo v roce 1943 
ve žních, kdy mi nařídil předepsati kontingent obilí určený 
k odvedení. Podle jeho nařízení měl jsem předepisovati všem 
stejně, bez ohledu na jakost půdy, polohu atd. a sice na 1 ha 22 q 
žita a pšenice 20 q, ječmene maximální výnos podle zkušebního 
výmlatu na velkostatku. Já jsem předepsal v nejlepší půdě 18-
20q, ve špatnější 16-18q a ve velmi špatných půdách 14q. Nižší 
předpis jsem odůvodňoval tím, že velkostatek dostal nadbytek 
umělých hnojiv a rolníci nic, takže výnos selských usedlostí 
nemůže se rovnat dobře pohnojený a ještě umělými hnojivy 
podporovaným lánům nejlepší půdy velkostatku.
 Můj předpis byl poznačen jako práce sabotážní a zničen. Dle 
nařízení a předpisů provedli Fiebrová a Soltišková za pomoci 
učitelstva předpis jeho nařízením vyhovující, a tak se stalo, že 
pole mezi lesy a na horách, nepohnojená a v nejnepříznivějších 
polohách se nalézající, byla postavena na roveň prvotřídním 
polím a lánům velkostatku. Předepsaný kontingent byl bezo-
hledně vymáhán, rolníci pokutováni, když nemohli, co jim bylo 
předepsáno odevzdati, a později byli ze svých usedlostí a statků 
násilně vyhnáni nebo museli pracovati jako nádeníci na svých 
statcích pod dohledem Němců.
 Když byl teror a nátlak nejvyšší a pomoc ze žádné strany 
možná, rozhodl jsem se se souhlasem Petra Zatloukala a odbojo-
vé jednotky k jednání sice nečestnému, ale dle hesla „Účel světí 
prostředky“- jedině možnému – anonymnímu dopisu.
 Napsal jsem v kanceláři na stroji dopis jeho ženě do Dol. 
Studének, že je jí nevěrný a že ji podvádí se svojí sekretářkou 
Fiebrovou - na čemž ale trochu pravdy bylo - který moje man-
želka, která ovládá také němčinu, musela opsati švabachem 
(kurentem), aby nebyl můj rukopis poznán a zaslán poštou na 
její adresu do Dol. Studének. Následky dopisu objevily se za tři 
dny, dva dny nebyl v úřadě, třetí den přišel jako kakabus, ale nic 
více. Z dobrého pramene ze Studének jsem se dozvěděl, že byla 
u něho doma velká vojna, jiného účelu dopis neměl. Za týden 
napsal jsem dopis druhý, kde jsem uvedl jisté závažné okolnos-
ti, podepsal jako pozorovatel a odeslal. U tohoto dopisu byly 
výsledky již dalekosáhlé. Doma u něho hrozná hádka, rvačka 
a žena mu z domu utekla, chtěla ke svým rodičům a nechat se 
rozvést. V Šumperku na nádraží ji dohonil, tam mu dala přede 
vším obecenstvem pár facek a jen chtěla pryč. Po velkém pro-
šení a usmiřování dala si konečně říci a vrátila se s ním domů. 
Dopis tento byl psán zase jako ten první.
 V kanceláři nebyl tři dny. Čtvrtý den přišel zamračen, vztek-
lý jak pes a ihned alarmoval četnickou stanici v Bludově, aby 
mu vypátrala pisatele v Bludově, že dopis byl dán v Bludově 
na poštu a musí pisatel odtud pocházeti. Četnictvo se vložilo 
s celou silou do práce, ale dospělo k závěru, že dopisy nemají 
žádné ani stylistické ani pravopisné chyby a tudíž, že ho nemohl 
žádný Čech napsati, poněvadž Čechům v Bludově tolik rozumu 
a schopnosti nepřisuzovali, nýbrž jen nějaký Němec z Bludova.
Četnictvo vyzvalo všechny v Bludově usedlé Němce na stanici, 
aby jim nadiktovalo krátký dopis a mohli porovnati rukopis 
s dopisem. Žádný rukopis se k dopisu nehodil. Tím byli jedním 
rázem všichni Němci v Bludově tak rozladěni a rozeštváni, že 
jeden druhému nevěřil, neboť neřekli, oč jde, pozbyli k sobě 
veškerou důvěru, a tak jak se dozvěděli, že to bylo na roz-
kaz starosty Otteho, obrátil se jejich vztek na tohoto. Hádali 

a podezřívali jeden druhého a my jsme měli delší čas k oddechu 
a nabrání nových sil. Otte zuřil, podezíral kde koho, ale teror 
přece jen ochabl, netroufal si, vždyť pozbyl důvěru i u Němců. 
Němka Winklerová, žena dřívějšího starosty Winklera podala na 
Otteho stížnost na NSDAP a žalobu u soudu. Jak vše dopadlo, 
jsem se nemohl dozvěděti.
 Ten čas pozbyl jsem i ten stín důvěry a lidského zacházení 
se strany Otteho v kanceláři, hádky opakovaly se i několikrát 
denně pro každou i sebe menší maličkost a nabyly takového 
rázu, že lidé jdoucí okolo kanceláře se zastavovali a naslouchali. 
Byl to čas, kdy nebylo možno již déle vydržeti, neb nervy již 
povolovaly a nebyl bych se více udržel, proto jsem se rozhodl, 
i přes důrazný protest odbojové jednotky, ze služby vystou-
piti, jedním slovem byl jsem již s nervy hotov. Šel jsem si na 
Otteho stěžovati na Landrát v Šumperku, tehdy byl Landrátem 
– Marschke – důvěrný přítel Otteho. Ten mě odmítl s poznám-
kou, že nemůže v té věci nic dělati, ježto mě do služby nepři-
jímal a není mi dosud 65 let, že to může provésti jen starosta. 
O mojí stížnosti starosta nevěděl, ale Marschke, jak jsem od 
něho odešel, ihned telefonoval Ottemu o mé žádosti. Odpoled-
ne po příchodu do kanceláře vytýkal mi starosta toto jednání, 
nová hádka, během které prohlásil, že si moje propuštění ještě 
rozmyslí. Za týden upomínal jsem ho opět, co je s mým pro-
puštěním, po velkých výkladech a rozkladech, že německá říše 
potřebuje každou ruku ku práci, se prořekl, že mohu jít. Chytl 
jsem ho hned za slovo, a kdy? Odpověděl, že 1. září. To se stalo 
24. srpna 1943. Ihned jsem se ho ptal, komu to mám předat, 
odpověděl, že sl. Jilgeové – sestře Fiebrové. Do 31. srpna 1943 
jsem vše v pořádku předal a rozloučil jsem se se všemi a Otte-
mu, aniž bych s Bohem dal, jsem odešel. 
 Z odbojové jednotky tzv. tarokové partie zůstal jsem 
sám jediný. MUDr. Alois Sloupenský a Max. Švejda zemřeli 
a pan farář Karel Dřímal byl umučen v koncentračním táboře 
v Terezíně.

Bludov, dne 20.10.1945, Hynek Minář vl. rukou
Petr Zatloukal, R. Stanzel, vlastní rukou svědkové.

Prameny: Doslovný přepis dokumentu získaného V SOA Šum-
perk uvedený v záhlaví tohoto textu. Přepsal a drobnými odkazy 
doplnil Stanislav Balík st. 

Pro snazší pochopení doby, na kterou je vzpomínáno, 
přetiskujeme část textu z knihy Dr. Františka Spurného 
„Bludov dříve a nyní “ vydané v roce 1979 MNV Bludov, 
která „dokreslí“ vzpomínky Hynka Mináře.
V životě obce došlo k podstatným změnám. Z Bludova se stal 
Blauda a připadl k úřadu zemského rady – Landráta v Šumperku. 
Němci okamžitě obsadili nádraží, poštu a četnickou stanici. Poz-
ději sem přišly dvě německé učitelky mateřské školy, čtyři uči-
telé, německý lékař a další, takže počet zdejších Němců vzrostl 
z 35ti asi na 200, většinou šlo o sudeťáky, kteří se stali až na 
výjimky nejhorlivějšími strážci zdejšího českého obyvatelstva 
a prosazovateli velkoněmeckých zájmů. Oporu měli v šumper-
ských henleinovských ordnerech.
 Obecní zastupitelstvo bylo rozpuštěno, naštěstí Němci ne-
měli z počátku vlastního kandidáta na starostu, takže jím zůstal 

Německá okupace v Bludově – III. díl, svědectví Hynka Mináře
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Petr Zatloukal spolu s tajemníkem Františkem Juránkem a Hyn-
kem Minářem, perfektně ovládajícím němčinu. Řídili dále obec 
a společně mohli zabránit německým útokům, hlavně sudeťá-
ků, mezi nimiž dominoval lékař MUDr. Trappl, první vedoucí 
(Ortsleiter) NSDAP, ustavené v Bludově v prosinci 1938, do níž 
vstoupili, až na výjimky, všichni dospělí bludovští Němci. Ani 
všechna horlivost nevynesla na nacistickém funkčním žebříčku 
MUDr. Trappla nahoru. Počátkem roku 1939 byl ustanoven ře-
ditelem bludovských škol další sudeťák, Josef Erben z Turnova, 
před Mnichovem „loájální“ školní inspektor na žamberském 
a rokytnickém okrese, který se v březnu téhož roku stal i tzv. 
úředním vedoucím (Amtsleiter) bludovského obecního úřadu 
vedle starosty Zatloukala a po Trapplovi převzal i funkci vedou-
cího NSDAP.
 Pánovitý Erben se snažil odstranit z funkce starostu Zatlou-
kala, což se mu sice podařilo, ovšem šumperský Landrát, říšský 
Němec Kessler, sesadil koncem října i jeho a amtleistrem a sou-
časně starostou jmenoval bývalého advokátního písaře v Šum-
perku Antona Winklera. Ten byl sice členem SS, ale k Čechům 
se choval celkem obstojně. Spíš si hleděl vlastní kapsy a kromě 
toho se rád napil na cizí účet. Však mu to také místní Němci 
vyčítali, že se dá od Čechů koupit za slivovici a zabíjačky. Proto 
byl nakonec úřadu zbaven a v srpnu 1941 se hlavním pánem 
v Bludově stal německý ředitel dolnostudénské školy Franz 
Otte z Nové Vsi u Hanušovic, typický sudetský šovinista, o to 
nebezpečnější, že znal dokonale česky. Otte přesto, že z obce 
vystěhoval dvanáct sedláků (včetně jejich rodin) a statky obsadil 
sudetskými Němci kupř. z Vojtíškova, ale také z Rumunska, se 

svou horlivostí zprotivil i šumperskému Landrátovi a byl v září 
1943 povolán k vojenské službě na frontu. Po něm zastával obě 
funkce až do konce okupace správce velkostatku Leo Korkisch, 
jehož manželka byla rodilá Češka. Jelikož funkce převzal již 
v době, kdy velkoněmecká říše se začala hroutiti pod drtivými 
údery sovětských armád, tušil její neslavný konec, a proto ni-
jak horlivě nevystupoval. Totéž platilo i o německém správci 
mlékárny Kunzovi, který po Erbenovi převzal funkci místního 
vedoucího NSDAP. Zástupci starosty (Beigeordnete) byli za 
Winklera a Otteho Leo Korkisch a Čech Josef Ženožička, po 
jeho zatčení pak Petr Zatloukal. Osmičlenná obecní rada, v níž 
polovinu tvořili Češi, sice existovala dál, avšak neměla dohro-
mady žádnou pravomoc (byla jen poradním orgánem starosty) 
a sešla se za celou dobu okupace všehovšudy sedmkrát. Zato 
důležitý byl úřad tzv. vůdce rolníků (Baumernführer), jímž byl 
od počátku okupace chalupník Štěpán Konečný, který uměl 
dobře německy a jehož úkolem bylo vést zemědělské statistiky, 
zajišťovat dodávky a jejich plnění aj. I on se snažil chránit zájmy 
českých zemědělců a velmi obratně proplouval úskalími jednání 
s okupanty, i když stále ostřeji válečné hospodářské předpisy 
byly i zde všelijak obcházeny. Když se koncem r. 1943 vzdal 
funkce, převzal ji německý majitel Pospíšilova chromečského 
statku Ditrich. I on s českými zemědělci vycházel a dokázal 
přimhouřit obě oči nebo smazat uloženou pokutu. Koncem oku-
pace pak zastával funkci vůdce rolníků ke spokojenosti českých 
zemědělců Petr Zatloukal. 

Přepsáno a částečně zkráceno z uvedené publikace str. 106 až 109
Leden 2013 Stanislav Balík st.
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Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ

Hrabenov 129, mobil:605 94 64 68
www.kamenictvikovac.kvalitne.cz 

Výroba pomníků ze žuly
Žulové rámy,sokly, krycí desky
Zhotovení betonových základů
Opravy pomníků ,rovnání rámů
Sekání nápisů
Zlacení, stříbření,barvení písma
Broušení pomníkových dílů  
Prodej a montáž doplňků 
(lampy, vázy, okýnka, kříže, růže)
Kameny na grilování

Stačí prozvonit - zavoláme
Schůzku si můžete domluvit 
kdykoli
Termín objednávky se snažíme 
přizpůsobit zákazníkovi 
Nenabízíme dárky ani slevy 
ale příznivé ceny 

Cenová konzultace 
a doprava zdarma

Nabídka našich služeb
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7. ročník Vaření na sněhu
Vaření samo o sobě není hračka. A pokud 
se je snažíte praktikovat na ohni, v pří-
rodě a v zimě, pak už vůbec ne. Ovšem 
přesně takové podmínky byly nastaveny 
i u sedmého ročníku Vaření na sněhu. 
A nutno říci hned na začátku, že vše 
dopadlo nad očekávání výborně. 
 Účastníci tohoto speciálního skaut-
ského kuchařského klání dostali poměr-
ně stručné zadání. Měli na ohni a bez 
předem připravených polotovarů uvařit 
pokrm s kuřecím masem, který by ne-
jen potěšil porotu svou chutí, ale zaujal 
i svou nápaditostí a vzhledem. Každý ze 
čtyř týmů měl k dispozici kotlík, sekeru 
a pilu a o zbytek se musel postarat sám. 
Po odrhnutí vrstvy sněhu, zabezpečení 
ohniště kameny a vytvoření vidlicového 
držáku na varnou nádobu následovalo to 
nejdůležitější pro vytvoření kvalitního 
a hlavně teplého pokrmu – nasbírat 
dostatek suchého dřeva, rozdělat oheň 
a udržet jej během celého vaření. Ale i to 
se všem účastníkům podařilo a mohli se 
tak vrhnout přímo na přípravu pokrmů. 
 Vítězný tým ve složení sester Elišky 
a Káji Juránkových a Štěpána Vojtka si 
pro porotu, ale hlavně pro vlastní po-
chutnání připravil kuřecí maso na kari 
s rýží, které zaujalo všechny členy 
poroty. Po právu pak byl celý tým na 
konci akce oceněn sladkou odměnou 

a jejich recept byl otisknut ve střediskovém 
časopisu Bludovit.
 Přestože lze nazvat soutěž náročnou, 
členové týmů převážně patřili do nej-
mladší generace, která tvoří základ a bu-
doucnost nejen bludovského skautského 
střediska. Kluci a holky od 6 do 10 let se 
spojili do týmů o třech nebo čtyřech čle-
nech a společnými silami uvařili několik 
skvělých pokrmů. I přes svůj opravdu níz-
ký věk dokázali, že si v přírodě umí poradit 
a vaření jim není cizí. Což je ostatně 
skvělý základ nejen na skautské výpra-
vy nebo letní tábor, ale i do běžného 
života, kde budou podmínky o poznání 
jednodušší.
Jan Juránek –Hanes, skautské středisko 
Františka Pecháčka Bludov

23. ročník oblastního kola Porty v Bludově

Vážení přátelé, kamarádky, kamarádi! 
V sobotu 2. března 2013 proběhl již 23.ročník „Severomorav-
ského oblastního kola Porty“ v Bludově u Šumperka. Až po 
střechu zaplněný „Kulturní dům“ přivítal čtrnáct soutěžících, 
kteří bojovali o umístění v interpretační a autorské soutěži a také 
o přízeň diváků a poroty v doplňkových oceněních. 
 Celým pořadem provázel diváky a soutěžící „Moravský 
Eben“ Josef „Sandy“ Nosek, který již mnoho let dodává celé 
soutěži spád a profesionální průběh. Bezvadný zvuk zabezpečil 
Láďa Švestka, a přesto, že byl v Bludově sám bez pomocníka, 

zvládl zvukové zkoušky i celou soutěž na jedničku. O organizaci 
a hladký průběh sobotního dne, o občerstvení a pohodu jak di-
váků, tak soutěžících se starala „organizační parta“ z „Jesenické 
oblasti České tábornické unie“. Za což jim patří obrovské podě-
kování.
 Porota neměla snadnou úlohu v rozhodování, přesto se ji 
podařilo vynést verdikt asi po půlhodinové poradě. A ten zněl:
Interpretační soutěž
 1.  A.M.ÚLET NAHLAS Moravičany 
 postup do finále v Řevnicích
 2.  KELT GRASS BAND Stránské 
 postup do semifinále v Řevnicích
 3.  ŠPUNT Přerov
Autorská soutěž obě skladby postupují do Semifinále 
v Ústí nad Labem
CIKÁNSKÁ hudba a text: Daniela Mašková (Dunibuch)
STARÝ DŮM hudba: Ivo Nussbaum, 
text: Jarka Ludvová (Špunt)
Cena diváka
SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk
Uznání poroty
DANIELA MAŠKOVÁ za hudební projev

Karel Kárči Kobliha
Pozor - 24.ročník se bude konat 8.března 2014 
opět v „Kulturním domě“ v Bludově.
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Oblastní kolo TRAMPSKÉ PORTY, 2. 3. 2013
FOTOKROUŽEK

Koncert KPH, zámek, 3. 3. 2013

Kresba Bohuslava Martinů z roku 1918.


