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Bludovan

Projev starosty ke státnímu svátku 28. října
Vážení spoluobčané,
jen pět let schází k tomu, aby se završilo 
celé jedno století od konce první světové 
války a od vzniku samostatného Česko-
slovenska. Jako každý rok koncem října 
přicházíme i letos, abychom položením 
věnce, zapálením svíce, chvilkou zamyš-
lení a zpěvem státní hymny uctili tyto dvě 
rozdílné, přesto související památky.
 První z nich je památka více než 
stovky bludovských mužů, kteří se ne-
vrátili z nejrůznějších bojišť velké války 
– ať již ze Srbska, z Itálie, z Francie či 
z Ruska. Nesmyslná válka tehdy připra-
vila stovky bludovských žen, dětí, rodičů 
o jejich manžele, otce, děti, o živitele ro-
din, o pokračovatele selských rodů. Válka 
nepřinesla jen smrt milionům lidí, ale 
přinesla také konec starého světa, přinesla 
konec staletých jistot a rozklad morálních 
hodnot.
 Při pozorování toho, jak ve válečných 
zákopech snadno mizela důstojnost lid-
ství, přicházel člověk snadno o víru ve 
spravedlnost a smysl života. 
 V tomto směru představuje první svě-
tová válka snad nejvýznamnější milník 
naší novodobé historie.
 Druhou připomínání hodnou pa-
mátkou je výročí vzniku samostatného 
Československa. Náš národ se dočkal ně-
čeho, po čem tak dlouho toužil – dočkal 
se toho, aby si své záležitosti spravoval 
sám jako většina ostatních dospělých 
a svobodných národů Evropy.
 A během pouhých dvaceti let naši 
předkové ukázali, že jsou toho schopni.
 Získané zkušenosti, kterým se učili 
poslední půlstoletí v Rakousko-Uhersku 
- tedy znalostem o obecní samosprávě, 
o demokratickém politickém boji ve 
vídeňském parlamentu a v zemských sně-
mech, potom uměli zúročit při spravování 
vlastního státu. 
 Naši předkové tak dostali a udrželi 
svůj stát na špici nejen evropských, ale 
i světových států. 
 Naši předkové také přesto, že pro-
cházeli velkou hospodářskou krizí, krizí 
mnohem větší a hlubší, než si dnes 
umíme představit a nesrovnatelnou 
s tím, čemu říkáme krize dnes, většinově 

nepodlehli volání po vládě pevné ruky, 
nenaletěli spasitelům slibujícím snadná 
řešení složitých problémů.
 Kéž bychom si i my uměli vzít z je-
jich odkazu alespoň něco.
 Třeba jejich touhu po životě v demo-
kracii a ve svobodě, kterou nelze vyměnit 
za klid chléva a plné žlaby. Třeba zkuše-
nost, že chceme-li uspět a žít důstojný ži-
vot, je zapotřebí usilovně pracovat. Nebo 
třeba poznání, že svoboda není samozřej-
má a lze o ni ze dne na den přijít.
 Poslední téměř čtvrtstoletí, které 
uplynulo od listopadových událostí roku 
1989, bylo přes všechna zklamání a přes 
všechny těžkosti jedním z nejúspěšnějších 
období naší národní historie. 
 Tak jako nebyl samozřejmý svobodný 
život před rokem 1914 či 1938, tak není 
samozřejmý ani dnes.
 Nedopusťme, abychom si nechali 
vnutit falešný obraz o naší současnosti 
– obraz, tvrdící, že se nic nepodařilo 
a máme se stále hůř. Z malomyslnosti, 
z poraženectví, z naštvanosti a z nedo-
statečné sebedůvěry umí nejlépe těžit ti, 
kteří slibují ráj na zemi - stačí je zvolit.
 A přitom jim nejde o nic víc ani 
o nic méně než o naši svobodu, o naši duši 
a o jejich moc. Prosím, nedopusťme další 
nedemokratické a nesvobodné experi-
menty v naší zemi. Nedopusťme pošlapá-
ní odkazu 28. října roku 1918.
Děkuji Vám za pozornost.
   Ing. Pavel Ston
    starosta obce

Možná víte, že se bludovské skautské 
družině Lišáků podařil historický úspěch. 
Nejprve vyhrála okresní a následně kraj-
ské kolo Svojsíkova závodu (prestižní 
závod, který se koná jednou za dva roky 
a je určen pro členy do 15 resp. 17 let 
věku) a nechala tak všechny dosavadní 
úspěchy předchozích družin daleko za 
tím svým. Výhrou v krajském kole se 
zároveň delegovala na účast v kole celo-
státním. To se konalo poslední zářijovou 
sobotu na Kaprálově mlýně kousek od 
jihomoravské metropole Brna. 
 Závod však započal již dlouho před 
jeho samotným finálovým víkendem. 
Kluci totiž museli v rámci modulu Před 
závodem objet prakticky celou repub-
liku a společně se vyfotit u několika 
vybraných vlakových nádraží a navštívit 
klubovny družin, které se také dostaly 
do celostátního kola. Lišáci tak během 
víkendového putování zažili spoustu vtip-
ných a zajímavých chvil, protože s sebou 
navíc museli brát i ručně vytvořenou figu-
ru jménem Kameron.
 Samotné finálové tři dny se nesly ve 
znamení modulu Přežití, Závod a Brány. 
Kluci se o sebe museli kompletně posta-
rat. Dle mapky museli dojít na předem 
označené tábořiště, postavit stan, rozdělat 
oheň, uvařit večeři pro sebe i doprovod 
a nakonec se uložit k spánku. Veliké bylo 
nakonec jejich překvapení, když byli záhy 
po zalehnutí vzbuzeni a byly jim předány 

Bludovští skauti na 
republikovém kole 
Svojsíkova závodu

- pokračování na straně 2 -
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instrukce k nočnímu přesunu. Pouze připomínám, že se teplota 
držela jen stěží nad bodem mrazu. Ovšem vše zvládli pouze 
s několika úsměvnými poznámkami ve stylu: „Náš tatínek vám 
vyhlásí válku! Ne, naše středisko vám vyhlásí válku!“
 Další den, tedy v sobotu, pak probíhal samotný modul Závod, 
který se skládal z více než desítky disciplín. Ty testovaly široký 
záběr skautských zdatností a vědomostí a kladly tak na závodící 
nemalé nároky. Kluci tak čelili simulovanému výbuchu plynové 
bomby a museli si poradit s pěticí zraněných. Jejich maskování 
bylo více než věrné. Dále je čekal raft, logické hádanky, znalosti 
přírody a mnoho dalšího.
 Poslední modul, Brány, se orientuje na schopnosti logického 

uvažování. Zároveň zkouší schopnosti rádců, kteří musí určit, 
kdo z družiny bude soutěžit v jakých disciplínách apod. 
 Na závěr soboty pak bylo pro všechny účastníky připrave-
no množství doprovodného programu, který vyvrcholil pozdní 
večerkou. Ovšem nemálo z účastníků zvolilo mnohem dřívější 
dobu pro dohnání spánkového restu.
 Neděle pak přinesla tolik očekávaný závěrečný nástup 
s vyhlášením výsledků. Bludovští Lišáci získali historické desáté 
místo z celkových čtrnácti krajů a nastavili tak svým pokračova-
telům laťku neskutečně vysoko. Jménem svým a jménem celého 
skautského střediska Františka Pecháčka Bludov jim tímto děkuji 
za vynikající reprezentaci nejen bludovského, ale i olomouckého 
skautingu, jehož byli vyslanci.

Jan Juránek – Hanes
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

ŠVESTKOVÝ DEN V MŠ 

První akcí v letošním školním roce, kterou jsme se rozloučili 
s létem a zároveň přivítali podzim, se stal Švestkový den. Ve 
čtvrtek 19. září jsme se v hojném počtu sešli v prostorách naší 
mateřské školy, kde byl pro děti připraven zábavný program 
týkající se právě švestek. Děti dostaly na krk kartičky, na kte-
ré sbíraly razítka za splněné úkoly. Těch bylo celkem pět. Na 
stanovištích čekaly na děti paní učitelky, které všem vysvět-
lily, o jaké úkoly se bude jednat. A co všechno musely naše 

šikovné děti zvládnout? Roztřídit do košíků jablíčka, hrušky 
a švestky, najít správnou cestu ke švestkám v labyrintu, vylézt po 
žebříku a natrhat na papírovém stromě švestky, trefit se při hodu 
papírovými švestkami do košíku a „upéct“ z těsta švestkové ko-
láče. Za splnění všech úkolů na děti čekala sladká odměna.                                                                                              
 Na závěr vydařené akce jsme společně ochutnávali švestkové
dobroty, které pro tento den napekly a připravily maminky 
a babičky našich dětí. Tímto jim ještě jednou děkujeme.

Za kolektiv MŠ
Mgr. Jarmila Maturová
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15. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 16. září 2013 se v 18:00-19:300 uskutečnilo v Kul-
turním domě 15. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo 13 zastupitelů, omluveni byli Karel Janíček a Martina 
Pešáková. Na samotném začátku všichni přítomní povstáním 
a minutou ticha uctili památku zesnulého zastupitele Jana Kaca-
ra, který zemřel v červnu. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, kte-
rý vyhotovením zápisu pověřil tajemníka OÚ Zdeňka Kolínka. 
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Josefa Ťulpíka 
a Jindřicha Matěje. 
 Po úmrtí Jana Kacara se uvolnil jeho zastupitelský mandát, 
na nějž nastoupil první náhradník z kandidátní listiny ČSSD Jiří 
Homola. Na úvod jednání složil zastupitelský slib, zastupitelstvo 
mu určilo stejnou odměnu, jakou pobírají ostatní neuvolnění 
bludovští zastupitelé – tedy ve výši poloviny tabulkových od-
měn, stanovených nařízením vlády.
 Starosta poté navrhl, aby zastupitelstvo udělilo pamětní list 
Karlu Strakovi u příležitosti 80. narozenin za práci a přínos pro 
obec Bludov (podrobná informace a zdůvodnění byly v minulém 
čísle Bludovanu). Zastupitelé s tím jednomyslně souhlasili.
 Starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého 
zastupitelstva. Zadané úkoly byly buď splněny, nebo jsou před-
loženy jako samostatné body jednání. Zastupitelé jednomyslně 
schválili zprávu o plnění úkolů.

Zprávy o činnosti rady a hospodaření obce
Zprávu přednesl Milan Klimeš. Od poslední, červnové, schůze 
zastupitelstva se rada sešla čtyřikrát. Mimo běžné agendy a zále-
žitostí předložených zastupitelstvu řešila především následující: 
jednání se svazem chovatelů o pronájmu pozemků a části budo-
vy v lokalitě „Na Nové“, uzavření nové smlouvy o nájmu neby-
tového prostoru – ordinace lékaře – nájemce MUDr. Ivo Mohy-
la, žádost o pronájem vinárny pod radnicí – Petr Kupka, bytem 
Sudkov 177, uzavření nájemní smlouvy s Lesy ČR – nájem 
lesní školky, prominutí nájmu za III. čtvrtletí/2013 u nebytového 
prostoru „Vinárna Domino v KD“ – nájemce Pavel Hegedüs 
(rekonstrukce KD), informace k pozemkům pod a kolem vodní 
elektrárny zveřejněním záměru o pronájmu pozemků, návrh na 
výměnu části oken v MŠ Bludov a lékárně, návrh na výměnu 
části oken v Penzionu - dodavatel firma ANODUS s.r.o., výběr 
zhotovitele rekonstrukce ulice Palackého a Stará - firma KARE-
TA s.r.o., Bruntál, připomínky komise kulturní, mládeže a sportu 
k řešení odpadkových košů. Zastupitelstvo zprávu jednomyslně 
schválilo, nebyly k ní připomínky.
 Ke konci srpna činily příjmy obce 28 585 312,31 Kč, vý-
daje 21 223 505,71 Kč. Na účtech má obec 10 133 477,71Kč. 
Na dotaz Stanislava Balíka odpověděl starosta, že stav plnění
daňových příjmů se vyvíjí pozitivně, lépe, než se čekalo. 
Zastupitelstvo vzalo zprávu jednomyslně na vědomí.

Rozpočtové změny č. 2 a 3 
Zastupitelé rovněž jednomyslně vzali na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 2, kterou provedla rada, a jednali o rozpočtové změně 
č. 3. V ní se jednalo vedle formálních přesunů především o na-
výšení o celkových příjmů o 1 480 tis. Kč, které budou použity 
pro výdaje v kapitolách KD Bludov, silnice a hasiči. Zastupitel-
stvo změnu jednomyslně schválilo.

Výsledky hospodaření společností OLB s.r.o., 
Bludovit s.r.o.za rok 2012 
Starosta konstatoval k výsledkům společnosti Bludovit s.r.o. za 
rok 2012, že hospodářské výsledky jsou za poslední roky pozi-
tivní s tím, že obci s obchodním podílem 30 % v této společnosti 
je po zdanění úměrně vyplacen podíl z kladného hospodářského 
výsledku. Výsledek před zdaněním za rok 2011 byl 1,297 mil. 

Kč a za rok 2012 1,605 mil. Kč.
 K výsledkům společnosti OLB s.r.o. konstatoval, že hos-
podářské výsledky za poslední dva roky jsou kladné. Výsledek 
před zdaněním za rok 2011 byl 44.000 Kč a za rok 2012 70.000 
Kč. Výsledky byly ovlivněny investicemi do nákupu nakladače 
za cenu cca 1,6 mil. Kč, traktoru za cca 0,9 mil. Kč a do rekon-
strukce skleníku. Dále konstatoval, že stojí za zmínku zásoby 
zboží (písek, nedokončená výroba ve školce, zboží v prodejně) 
v hodnotě cca 2,265 mil. Kč.
 Martin Schauer se zeptal, na jak dlouho je ještě podepsána 
smlouva ohledně těžby bludovitu, na což starosta odpověděl, že 
ještě na 10 let. Poté zastupitelé výsledky hospodaření obou firem 
vzali jednomyslně na vědomí.

Schválení a vyhlášení Podpůrných programů 
obce Bludov na rok 2014
Rada předložila zastupitelstvu návrh podpůrných programů obce 
na rok 2014. Příjem žádostí bude po dobu 30 dnů, od 2.1.2014 
do 31.1.2014 s tím, že informace o vyhlášení podpůrných pro-
gramů bude uvedena v prosincovém čísle Bludovanu. 
 Vesměs dochází ke zpřesněním a drobným formálním 
úpravám, s jedinou zásadnější úpravou, kterou navrhla ko-
mise stavební, která navrhla zcela zrušit program týkající se 
architektonického vzhledu obce na „horním konci“. Komise 
argumentuje tím, že nastavená pravidla mají sloužit na podporu 
objektů nacházejících se v ochranném pásmu lidové architek-
tury. Myšlenka byla spojována s vícenáklady, které vznikají 
z důvodu navýšených financí při případné rekonstrukci, stano-
vené podmínkami památkové péče. Tito stavebníci mohli být 
finančně z dotace zvýhodňováni. Stejně tak ale na druhém konci 
obce jsou v nevýhodě občané, kteří bydlí podél silnice s vyso-
kou frekvencí dopravy a budují nejrůznější opatření (trojitá okna 
proti hlučnosti, zvukové izolace) nebo bydlení kolem vodních 
toků (úpravy proti velké vodě). Zde nikdo nikomu nic nenabízí 
a občané v těchto lokalitách nemají žádné možnosti dotačních 
příspěvků z obecního rozpočtu. Každá lokalita si žádá své a není 
proto dobré zvýhodňovat pouze určitou skupinu bydlících.
 S. Balík argumentoval proti, když připomněl, že dotační titul 
měl kompenzovat vícenáklady spojené se složitějším úředním 
vyřizováním a vícenáklady na realizaci oprav domů v památ-
kové zóně, jejímuž vzniku nedokázala obec zabránit (nebo ji 
částečně i iniciovala). Na základě toho nesouhlasí se zrušením 
a navrhuje hlasovat zvlášť o vyškrtnutí dotačního titulu a potom 
o zbývajícím návrhu. Milan Klimeš navrhl zvláštní dotaci pro 
horní konec zrušit. Zastupitelstvo návrh S. Balíka neschválilo 
(4 pro, 6 proti, 3 se zdrželi). Poté 8 hlasy (4 proti, 1 se zdržel) 
schválilo radou navržené znění.

Fond rozvoje bydlení
Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s převodem zůstatku 
z účtu Fondu rozvoje bydlení na běžný účet obce u České spo-
řitelny a následným zrušením účtu FRB z důvodu minimálního 
využití účtu. 
 Poté v sérii hlasování – vždy jednomyslně – zastupitel-
stvo schválilo zrušení dvou vyhlášek (o fondu rozvoje bydlení 
a povodňovém fondu), neboť již neplní svůj účel, a technickou 
úpravu vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství.
Odkup pozemků 
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo odkup pozemků 1298/2 
– ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 95 m2 (pozemek 
na ulici Tyršova) a pozemku p.č. 1448/2 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace o výměře 368 m2 (pozemek na ulici Polní) od 
České republiky, kdy právo hospodaření má Zemědělský podnik 
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Razová, státní podnik v likvidaci, a to za celkovou kupní cenu 
29.170 Kč s tím, že při odkupu bude obec dále hradit pořízení 
znaleckého posudku v ceně 3.267 Kč a vklad smlouvy do ka-
tastru v ceně 1.000 Kč. Zemědělský podnik Razová v rámci 
likvidačního plánu provádí prodej pozemků ve vlastnictví státu, 
ke kterým má právo hospodařit. V k.ú. a obci Bludov se jedná 
pouze o dva výše uvedené pozemky. Oba pozemky jsou pod 
místními komunikacemi. V diskusi se Stanislav Balík st. z pléna 
zeptal, jak ZP Rázová k uvedeným pozemkům přišel. Starosta 
odpověděl, že to není jasné, nicméně podnik je státní a vlastnic-
tví je neoddiskutovatelné.

Žádost o koupi pozemku p.č. 1995-zastavěná plocha a nádvoří 
- Jednota s. d. Zábřeh 
S Jednotou, spotřebním družstvem Zábřeh došlo v roce 2011 
k uzavření smlouvy o směně pozemků a tím k dořešení vleklých 
majetkových vztahů pod a kolem nákupního střediska na ulici 
Tř. A. Kašpara.  K dořešení s Jednotou zůstává užívání obecního 
pozemku p.č 1995 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 457 
m2, jde o pozemek pod budovou Jednoty na ulici Jiráskova. 
V roce 2007 došlo ze strany obce k výpovědi nájemní smlouvy 
na tento pozemek, který měla nájemní smlouvou z roku 2004 
Jednota pronajatý za cenu 1 Kč/m2 + inflace. Rada po výpovědi 
nájemní smlouvy schválila návrh nové nájemní smlouvy a to za 
nájemné 30 Kč/m2. Jednota s navrhovaným nájmem nesouhla-
sila a navrhla, že pozemek odkoupí za dohodnutou cenu, max. 
však za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Jednota násled-
ně předložila znalecký posudek na zjištění administrativní ceny 
pozemku, podle kterého byla k datu 4.12.2008 cena pozemku 
51.740 Kč (113 Kč/m2). Zastupitelstvo obce ale v prosinci 2008 
navrhlo prodej za 400 Kč/m2 + náklady při prodeji. Jednota s 
cenou nesouhlasila a ve svém sdělení uvedla, že má o pozemek 
zájem za cenu max. 150 až 200 Kč/m2. Další jednání o prodeji 
tohoto pozemku nepokračovala, rada obce pouze stanovila Jed-
notě nájemné za tento pozemek na 5 Kč/m2/rok s tím, že nedo-
šlo ke schválení a uzavření nájemní smlouvy. V současné době 
tedy Jednota platí řádně roční nájem 2.285 Kč a to bez uzavřené 
nájemní smlouvy.
 Jednota byla začátkem roku 2013 oslovena k novému jedná-
ní o prodeji pozemku do jejich vlastnictví V současné době na-
vrhuje Jednota, že pozemek koupí za cenu 50 Kč/m2 (celkem za 
pozemek 22.850 Kč). Argumentuje tím, že jen kvůli tomu, že jí 
nebyl zaknihován nárok na převedení pozemku v roce 1989, tak 
jej dnes nevlastní. Po jednáních mezi radou a Jednotou je navr-
žena cena ve výši 100 Kč/m2 se závazkem Jednoty, že provede 
stavební úpravy žlebu na dešťovou vodu a vyrovnání chodníku 
před obchodem na Tř. A. Kašpara. 
 S. Balík připomněl, že se zatím schvaluje pouze záměr pro-
deje a doporučil v usnesení o podpisu smlouvy starostou tento 
podpis podmínit provedením dohodnuté opravy. Zastupitelstvo 
záměr prodeje pozemku za 100 Kč/m2 jednomyslně schválilo 
s výše uvedenou podmínkou.

Odsouhlasení nového znění kupní smlouvy
Z technických důvodů (nesoulad úředních postupů na katast-
rálním úřadu) nedošlo k již v roce 2011 schválenému převodu 
části pozemku 1033 – zastavěná plocha a nádvoří na společnost 
Jalaho, která již i zaplatila smluvenou cenu. Jedná se o pozemek 
pod budovou č.p. 45 - restaurace Klára a podle zpracovaného 
oddělovacího geometrického plánu se jedná o oddělený nový 
pozemek p.č. 1033/2 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
463 m2. Zastupitelstvo proto schválilo jednomyslně zánik kupní 
smlouvy a 12 hlasy (1 se zdržel) uzavření nové, která uvádí sou-
časná čísla pozemků. Na faktickém stavu se nic nemění.

Směna pozemků – obec Bludov x Soňa Hrabkovská 
Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo se směnou pozemků 
mezi obcí a Soňou Hrabkovskou, Jiráskova 561. Na straně 
obce se jedná o pozemek 2026/1 – ostatní plocha o výměře 154 
m2 (pozemek užívá rodina paní Hrabkovské jako součást své 
zahrady), na straně S. Hrabkovské o pozemek 1888/7 – vodní 
plocha o výměře 35 m2 (část Vitonínského potoka, na pozemku 
je obecní most, ulice Jiráskova) s tím, že S. Hrabkovská doplatí 
rozdíl ve směňované výměře tj. 119 m2 za cenu 50 Kč/m2 = 
doplatek bude v částce 5.950,-Kč a dále p. Hrabkovská uhradí 
polovinu ceny za návrh na vklad do KN. 

Směna částí pozemků po opravě mostu u Habermannova 
mlýna – obec Bludov x ČR
Zastupitelstvo rovněž jednomyslně souhlasilo se směnou po-
zemků kolem mostu u Habermannova mlýna. Ředitelství silnic 
a dálnic ČR oslovilo obec k vypořádání majetkových vztahů, 
kdy opravou mostu došlo k záboru tří částí obecních pozemků 
o celkové výměře 58 m2 a naopak u jednoho pozemku ve 
vlastnictví ČR - ŘSD dojde k převodu části pozemku na obec 
o výměře 3 m2. ŘSD předložilo návrh geometrického plánu a 
navrhuje věc řešit směnou smlouvu bez finančního vyrovnání.

Financování realizace projektu „Soustava dětských naučných 
stezek v lázeňské obci Bludov“
V rámci úspěšnosti při podání žádosti z ROP NUTS II Střední 
Morava - prioritní osa 12.3 – Cestovní ruch – je zapotřebí zá-
vazku zastupitelstva k předfinancování a následně spolufinan-
cování vlastního podílu ve výši 976.650,- Kč v rámci projektu 
ROP Střední Morava „Soustava dětských naučných stezek v 
lázeňské obci Bludov“ v letech 2014-2015. Dále bude zajištěno 
finanční krytí v době udržitelnosti projektu. Starosta doplnil, že 
částka se zdá být vysoká, ale ve finále bude nižší. Schvalovaná 
částka odpovídá dotaci 70 %, ta však může být nakonec až 
90 %. Předmětem dotace je také místo setkávání na Brusné, 
dále obnovení kapličky na Tř. Ad. Kašpara, altán v někdejším 
Parku pionýrů, vytvoření dalšího prostoru pro využití volného 
času návštěvníků, lázeňských hostů a občanů. Zastupitelstvo s 
návrhem jednomyslně souhlasilo.

Volba přísedícího Okresního soudu v Šumperku 2013-2017
Okresní soud v Šumperku oznámil obecnímu úřadu, že Da-
nušce Hojgrové končí v roce 2013 čtyřletý mandát přísedící 
okresního soudu. Současně navrhuje, aby byla zvolena na 
další čtyřleté období. Zastupitelstvo návrh 12 hlasy přijalo 
(1 se zdržel).

Vytvoření tří volebních okrsků
Zastupitelstvu bylo předloženo na vědomí (nikoli ke schvále-
ní), že od podzimních parlamentních voleb jsou v Bludově vy-
tvořeny tři volební okrsky. Změna proběhla z toho důvodu, že 
dosavadní okrsky zahrnovaly 1198 a 1391 voličů (pro poslední 
volby), přičemž dle uvedeného zákona volební okrsek zahrnuje 
přibližně 1000 voličů. 

V diskusi S. Balík zpochybnil logiku vytvoření okrsků, kdy 
např. okrsek č. 1 zahrnuje celý dolní konec, ale k němu i ulice 
Pod Baštou či ve Slévi; okrsek č. 2 obsahuje ulici Rudolfa 
Kordase, zatímco všechny kolem ní jsou v okrsku č. 3. Navíc 
se ohradil proti tomu, aby volby probíhaly na dvou místech 
(kulturní dům a školní jídelna) – pro občany to je nepřehledné 
a nepohodlné. Zastupitelstvo vzalo rozdělení okrsků 11 hlasy 
(2 proti) na vědomí.

Stanislav Balík ml.
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Adventní koncerty 2013 se blíží mílovými kroky
Venku nás podzimní příroda láká k procházkám prosluněnými 
alejemi, ale čas kvapí svým nezadržitelným tempem. A tak se 
blíží i adventní období a k němu již po řadu let v Bludově patří 
adventní koncerty.  V dnešním vydání Bludovanu vás seznámí-
me s celkovým pořadem koncertů a především s programy jed-
notlivých hudebních těles jen stručně. V příštím, prosincovém 
vydání měsíčníku, doplníme informace o programu koncertů 
podrobněji.
První adventní koncert se bude konat v neděli 1. prosince 
od 16:00 hodin a vystoupí na něm  hudební sdružení  MUSICA 
GLORIA , kde  hrají : Irena, Helena, Petr a Karel Kocůrkovi. 
Koncert bude složen z písní z Loutny české Adama Michny 
z Otradovic a skladeb pro lesní roh. Jako specialitu má soubor 
připraveno pásmo písní raného středověku hrané na nástroje 
tohoto období (kravské rohy, kamzičí růžky atp.). Nebudou 
chybět ani vánoční písně a koledy evropských národů v dopro-
vodu s varhanami.
Druhý adventní koncert obstarají v neděli 8. prosince v 16:00 
hodin Jarmila Chaloupková (mezzosoprán-zpěv) a Brian Wright 
(loutna). Unikátní duo interpretuje loutnovou hudbu, a to jak 
barokní, renesanční, tak i novodobou. V programu duo má jak 
české, tak i světové vánoční písně.  
Třetí adventní koncert zazní v neděli 15. rosince tentokrát 
v 16:30 hodin a zde se můžeme těšit na vystoupení domácího 
souboru – Farního sboru od sv. Jiří pod vedením paní Marie 
Balharové spolu s dechovým orchestrem mládeže – Classic 
Band hrajícím pod taktovkou dirigenta pana Zely.
Závěrečný čtvrtý adventní koncert bude proveden v neděli 
22. prosince v 16:00 hodin Pěveckým sdružením severomorav-
ských učitelů Zábřeh a Mužským pěveckým sborem Nešvera 
Olomouc. Za řízení sbormistrů M. Kotoučka, A. Plháka a B. Sa-
dila sbory přednesou známá i méně známá díla pěvecké sborové 
tvorby se zaměřením na vánoční téma.
    Všechny koncerty budou díky vstřícnosti bludovské farnosti, 
a především pana faráře Sekaniny, uskutečněny v chrámu sv. 
Jiří v Bludově. Vstupné bude, tak jako obvykle, dobrovolné. 
Výtěžek z něj bude již tradičně věnován na závěrečném koncertě 
Domovu Paprsek Olšany.
    Srdečně Vás jménem organizátorů i účinkujících na 
koncerty zvu a přeji nám všem krásnou advetně-vánoční náladu 
a příjemný zážitek.

Ing. Milan Klimeš, místostarosta

Informace občanům
Obecní úřad upozorňuje občany, že je možnost zasílat hláše-
ní místního rozhlasu prostřednictvím emailových zpráv. Na 
webových stránkách obce v sekci hlášení místního rozhlasu 
je odkaz na zaregistrování emailových adres.

 Obecní úřad Bludov

Obec Bludov
nabízí k pronájmu obecní byt

Popis bytu: byt 2+kk (54,47m2) na adrese Lázeňská 653, 
Bludov, nacházející se v prvním patře 
+ sklep o výměře 10,12m2 a 5,3m2

Nájemné: 36,-Kč/m2 měsíčně
Náklady: předpokládané měsíční náklady s bytem spojené 

(nájem, zálohy na služby) cca 4 500Kč

Předpokládané datum uzavření nájemní smlouvy: 
16.12.2013

Bližší informace: p. Riedlová – tel. 583 301 430

Žádosti o tento byt se podávají na zvláštních tiskopisech, 
které je možno obdržet na OÚ Bludov, paní Riedlová 

(kancelář č. 5 v 1. poschodí).

K žádosti je nutno doložit:
- čestné prohlášení (tiskopis obdržíte společně 

s tiskopisem žádosti)
- potvrzení příjmů žadatele a osob ve společné 

domácnosti za období 12/2012- 11/2013

Žádosti výhradně na předepsaných tiskopisech včetně 
povinných příloh je možno podat v podatelně 

na Obecním úřadě Bludov nejpozději do 8.11.2013.

Popis bytu: byt 2+kk (63,21m2) na adrese 8.května 69, 
Bludov, nacházející se v prvním patře 

+ sklep o výměře 20m2
Nájemné: 33,-Kč/m2 měsíčně

Náklady: předpokládané měsíční náklady s bytem spojené 
(nájem, zálohy na služby- elektrické topení) cca 5 000Kč

Předpokládané datum uzavření nájemní smlouvy: 
1.12.2013

Bližší informace: p. Riedlová – tel. 583 301 430

Žádosti o tento byt se podávají na zvláštních tiskopisech, 
které je možno obdržet na OÚ Bludov, paní Riedlová 

(kancelář č. 5 v 1. poschodí)

K žádosti je nutno doložit:
- čestné prohlášení (tiskopis obdržíte společně 

s tiskopisem žádosti)
- potvrzení příjmů žadatele a osob ve společné 

domácnosti za období 11/2012 - 10/2013

Žádosti výhradně na předepsaných tiskopisech včetně 
povinných příloh je možno podat v podatelně 

na Obecním úřadě Bludov nejpozději do 6.11.2013.

Obec Bludov
nabízí k pronájmu obecní byt

Poděkování
Když v roce 1978 na svátek sv. Josefa jsme drželi na rukou při křtu Stanislava BALÍKA ml. v  našem bludovském kostele, 
nepomysleli jsme na to, že to bude právě on, který nám historii tohoto chrámu připomene a objasní.  To se stalo po 35 letecch 
při 175. výročí posvěcení našeho kostela dne 20. října 2013.
 Při jeho poutavé přednášce jsme si mohli uvědomit plnou platnost citátu starořímského myslitele Cicerona: 
„Historie je svědek času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatel dávných dob.“
Teprve teď vidíme podobu našeho bludovského kostela, kterou zanechali naši předci jako památku svému potomstvu.
Děkujeme, Stando.

 Karel a Hedvika Bankovi
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Dne 22. listopadu 2013 oslaví
85. narozeniny naše maminka

Josefa Krejčí
Za vše, co jsi pro nás v životě udělala,

moc děkují a do dalších let štěstí a hlavně
zdraví, přejí synové Lubomír 

a Jan s rodinou

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V listopadu 2013 oslaví
Hroch Josef Dr. Březiny  70
Večeřová Helena Nová Dědina 75
Augustinová Elsa         Na Hradě                   81
Elgner Zdeněk Komenského 82
Hnát Josef Lázeňská  83
Holinková Milada B. Němcové 85
Krejčí Josefa Nová Dědina 85 
Pavlů Jaroslava Komenského 85
Ptáček Jan J. Žižky  85
Kotrašová Josefa Slepá  86
Divišová Jiřina Lázeňská  91 
Fričová Zora Dr. Březiny 92

  Dne 9. října 2013 jsme vzpomněli 2. smutné 
výročí úmrtí paní

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

  Dne 3. listopadu 2013 vzpomeneme smutné 
16. výročí úmrtí paní

Marie Schauerové
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, synové Miroslav, Antonín a dcera 
Marie s rodinami.

Dne 28. listopadu 2013 oslaví krásné 70. narozeniny 
náš milý manžel, tatínek a dědeček pan

Josef Hroch
Hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání 

přeje manželka a dcery s rodinami.

Ať jsi stále zdravý, čilý taťko náš milý.
šetři síly a svůj dech,
těžkou práci už nám nech.
Radost ze života měj
a pohody si užívej

  Dne 15. listopadu 2013 vzpomeneme 
nedožitých 90. narozenin pana

Jana Směšného
Dodatečné poděkování všem příbuzným
a známým za účast na pohřbu a také 
zpěvákům za pěvecký doprovod při mši svaté. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy 
nezapomeneme. Manželka a synové 
Jan a Jiří s rodinami.

  Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se 
přišli 2.10. 2013 naposledy rozloučit s naší 

Evou Krátkou
Rovněž děkujeme za bohaté květinové dary.
Za celou rodinu manžel.

  Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům 
a známým za účast, květinové dary i za slova 

upřímné soustrasti na pohřbu paní 

Marie Kubíčkové, 
který se konal 1. října 2013. Za zarmoucenou rodinu 

dcery Blanka a Jaromíra.

  Někteří lidé nás opustí a ani to 
nezaznamenáme. To ovšem není případ 

Karla Janíčka. 
Jeho odchod okamžitě zaznamenal a překvapil 
většinu bludovských občanů. Je škoda, že 
už nebudeme moci čerpat z jeho bohatých 
zkušeností a znalostí téměř ze všech oborů 
lidské činnosti. Bohužel, odešel příliš brzy 
a zůstalo po něm hodně plánů, které už 
nestihne uskutečnit. Jeho nepřehlédnutelná 
osobnost bude chybět nejen jeho přátelům, 
rodině a známým. 

-jdi-

So    9. 11. 20.00 Štrúdlobraní
Ne  10. 11.     15.00 Čarodějná pohádka 
Út  12. 11. 18.00 Cest. přednáška Austrálie 
Pá  15. 11. 20.00 Martinský ples
So  16. 11.  6.30 Zájezd do Polska-Kudova Zdroj
Pá  22. 11. 18:00 Přednáška nejen pro zahrádkáře
So  23. 11.   6:30 Zájezd do Polska-Kudova Zdroj
Ne  24. 11. 17.00 Divad.představení PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
So  30. 11.  5.00 Adventní zájezd KRAKOV
Ne   1. 12. 16.00 I. adventní koncert /kostel/
St   4. 12. 16.30 Mikulášská dětská besídka
Pá   7. 12. 14.00 Mikulášská besídka pro seniory 
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Kulturní dům Bludov 
Vás zve na divadelní hru

Bentg Ahlfors

Paní plukovníková
V podání DS Václav Václavov

Krásná hra se silným příběhem na hraně komična a životní tragédie.
Svérázné a vitální paní plukovníkové zbyla po manželovi kromě 

velkého majetku také urna s popelem a domácí pálenka.
O tom, jak naložit s dědictvím, má své představy hluboce věřící, 

a přesto mnohokrát rozvedená dcera, jiné její bratr, 
nezaměstnaný architekt opilec, nebo jeho bývalá exmanželka. 

Své k tomu má co říct také jejich dlouholetá a prostořeká hospodyně.
Protože jim k realizaci jejich plánu chybí důvtip i důkladnost, 
skončí vše krachem a celá hra nečekaným happy-endem.

Neděle 24. listopadu 2013 
v 17.00 hodin

- vstupné 40.- Kč -

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd do Prahy
do divadla HYBERNIA na rodinný pohádkový

muzikál pro všechny generace

KAPKA MEDU PRO VERUNKU

V neděli 9. března 2014
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Cena 950,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Příběh o lásce, přátelství, o modré planetě a o tom, jak to 
bylo anebo mohlo být dál v království Popelky, Zlatovlásky 
a Hloupého Honzy, a jestli uměli opravdu vládnout a jestli 

náhodou neudělali někde chybu.

Účinkují
 Bára Basiková, Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Jiří Štědroň, 
Petr Kutheil, Kristýna Leichtová, Felix Slováček ml., Lucie 
Černíková, Michaela Nosková, František Pytloun, Genny 

Ciatti, Petra Doležalová, Petr Jablonský……a řada dalších 

Kulturní dům Bludov a Páni z Bludova Vás zvou na

MAŠKARNÍ PLESMAŠKARNÍ PLES
Pátek 14. února 2014 

od 20.30 hod.
Hraje A-BAND NOVÝ JIČÍN

Bohatá tombola - netradiční prostředí - doprovodný 
program - bohaté občerstvení - točené pivo 

- sudové víno - čokoládová fontána

Vzpomínka
Vše zmizí, jen stopy Tvé práce, 

lásky a obětavosti zůstanou.
Dne 7.února 2014 uplyne 4. rok od úmrtí pana

Jana Březiny
S láskou vzpomíná manželka, vnoučata 
a pravnučka Nikolka.

Ruku už ti nepodáme, abychom Ti mohli přát, jen 
kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 2. ledna 2014 vzpomeneme 16. smutné 
výročí úmrtí našeho syna

Pavla Březiny

Dny, týdny, měsíce, roky plynou, nikdy nezacelí 
ránu bolestivou. Ta rána stále bolí, 

zapomenout nedovolí.
Dne 19. listopadu 2013 jsme si rovněž 
připomněli 9. výročí úmrtí našeho syna

Jana Březiny
Odešla jsi od nás věčnou tmou, odešla jsi tiše s 

bolestí svou. Odešla jsi, jak si osud přál. 
V našich srdcích však žiješ dál.

Dne 25. října 2013 jsme si vzpomněli 
na 7. smutné výročí úmrtí naší dcery

Ivety Březinové

Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává. 
Slzy v očích Ti neproudí, domov prázdný zůstává.

Dne 23. prosince 2013 vzpomeneme 5. smutné 
úmrtí naší dcery a maminky

Drahoslavy Suchomelové, 
roz. Březinové.

S láskou na své děti a manžela neustále vzpomíná 
a nikdy nezapomene maminka.

Nabídka kurzů KD Bludov - od 18. 11. 2013

Co všechno se můžete naučit?
seznámení s počítačem
psaní a ukládání textů
internet, webové stránky, pošta.

Praktický kurz 
digitální fotografie

Co všechno se můžete naučit?
stažení fotografií do počítače
výběr a úpravu fotografií
uložení fotografií do složek
seznámit se s editorem pro tvorbu 
fotoknih vytvořit vlastní fotoknihu
a přenést data do výroby

Přihlášky do 12. 11. 2013 v KD Bludov, 
tel. 583238177, 736609734, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz

Kurz se uskuteční při dostatečném množství přihlášek
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Obec Bludov vás zve na
Adventní koncerty  2013

kostel sv. Jiří v Bludově

I. adventní koncert
Neděle 1. 12. 2013 v 16.00 hod.

MUSICA GLORIA
Irena, Helena, Petr a Karel Kocůrkovi

II. adventní koncert
Neděle 8. 12. 2013 v 16.00 hod.      

JARMILA CHALOUPKOVÁ – ZPĚV
BRIAN WRIGHT – LOUTNA

III. adventní koncert
Neděle 15. 12. 2013 v 16.30 hod. 

FARNÍ SBOR OD SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ
CLASSIC BAND - Dechový soubor mládeže

IV. adventní koncert
Neděle 22. 12. 2013 v 16.00 hod.     

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ SEVEROMORAVSKÝCH UČITELŮ 
ZÁBŘEH a MUŽSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR 

NEŠVERA OLOMOUC

Dobrovolné vstupné bude věnováno 
Domovu Paprsek Olšany

Štrúdlobraní

Dne 9.11.2013 v 16:00 hodin
v KD Bludov

2 nohavice štrúdlu - vstup ZDARMA
Jinak VSTUPNÉ: 50,- Kč

Zábava: DH Bludověnka, 
harmonikář, pan Antonín Plhák,

vystoupení dětí s vlastním programem,
soutěže o ceny, dobré jídlo a pití.

Jste srdečně zváni!!!

DH BLUDOVĚNKA Vás srdečně zve na 2. ročník

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na

ČARODĚJNOU 
POHÁDKU

Příběh čaroděje Habakuka, zlomyslného skřítka a především 
malé Dorotky.Ta se promění z obyčejné hadrové panenky 

po neopatrné manipulaci čaroděje s elixírem zvětšení. 
Elixír však účinkuje jen 24 hodin. Dorotce se zpátky do malého 

hadrového těla nechce. Jedinou šancí je kouzelná hůlka 
z paprsku Slunce. Získat jí však není jednoduché

V neděli 10. listopadu 2013
v 15.00 hod.

Divadlo MATÝSEK Nový Bor
Vstupné 30,- Kč

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

 cestopisnou přednášku 
s Jiřím Márou a jeho rodinou

Austrálie

Australská projekce rodiny Márových vás často donutí 
vydechnout: „To snad není možný.“ Objeli celý kontinent kolem 
dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému 
monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali 

ve Velkém bariérovém útesu, házeli bumerangem nebo 
naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi 

tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky 
a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky 70 metrů. Prožijete 

společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti.

Úterý 12. listopadu 2013 v 18.00 hod. 
-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa   
na zájezdy do Polska 

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

sobota 16. listopadu 2013
sobota 23. listopadu 2013

Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov tel.: 583 238 177

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd do  

 Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm 

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

Sobota 14. prosince 2013
Odjezd od zámku v 6:40 hodin

Cena za cestu 240,- Kč 
Přihlášky v KD 
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PROSBA
Kulturní dům Bludov ve spolupráci se Zbyňkem Poislem 
připravuje na rok 2014 další rekord:
Překonání rekordu o nejdelší autodráhu v České republice.
V r. 2009 jsme vytvořili rekordní dráhu v délce 300,792 
m, ale v r. 2011 byl tento náš rekord překonán v Čimeli-
cích o 158 m delší autodráhou. Tento rekord bychom se
chtěli pokusit překonat v červnu 2014. 

Aby se nám to podařilo, potřebujeme shromáždit co nejvíce 
dílů ITES. Obracíme se proto na všechny, kteří doma tuto 
autodráhu mají někde schovanou, s prosbou o zapůjčení. 
Prosím, kontaktujte kulturní dům – Tel. 583 238 177,
 736 609 734, email – kulturni.dum@bludov.cz
Děkujeme.

-jdi-

Mateřské centrum 

Kulturní dům Bludov
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

Kulturní dům Bludov připravuje

Kurz společenského tance 
pro dospělé

Vyučuje:
taneční mistr 

Jiří Hrubý 
ze Šumperka

Cena 300.- Kč za osobu /6 lekcí/ 
/minim. počet 6 párů/
přihlášky v KD Bludov 

Zahájení leden 2014 – středy od 20.00 hod.

ČZS základní organizace Bludov zve nejen zahrádkáře, 
ale všechny občany na přednášku:

O pěstování vlastní zeleniny a ovoce 
bez zbytečné chemie

v pátek 22. listopadu 2013 v 18.00 hod.  
Kulturním domě Bludov.

Přednášet budou lektoři Územního sdružení 
pro oblast Šumperk – Jeseník. 

Tématem bude zelenina, ovoce, 
okrasné dřeviny – nejen jejich pěstování, 

ale i choroby, které je postihují.

Na Vaši účast se těší výbor ČZS.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ KRAKOW

Program: prohlídka historického města Krakowa (1-2 hodiny), 
ulice Grodzka, Rynek Glówny, kostely a pozůstatky pevnostního 

opevnění, budova Univerzity Jagellonského, místo, 
kde se nachází nejznámější polský obraz… 

Hlavní vánoční trh se v Krakově odehrává na hlavním náměstí 
(Rynek Glówny) v okolí Sukiennice. Advent v Krakově nabízí 

atmosféru pravých křesťanských svátků, které nabádají 
 zastavit se a posedět s přáteli.

Kdo nemá rád návštěvníky přelidněného města, tak právě 
zde si může v klidu vychutnat atmosféru Vánoc.

Sobota 30. listopadu 2013 
odjezd od KD v 5.00 hod. 

Cena 600.- Kč /cesta, průvodce/
Přihlášky v KD Bludov

VÁNOČNÍ KRAKOW

Kulturní dům Bludov 
Zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou 
besídku s nadílkou

Středa 4. prosince 2013  
v 16.30 hodin

V podání divadla Hnedle vedle Krásný Les.
Můžete si přinést pro své děti dárky označené jménem,

 které se budou při nadílce rozdávat.
Vstupné: čertovský ocásek nebo 20,- Kč
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Lázeňské okénko

Od 21. října rozšiřujeme nabídku kosmetických služeb – od 
pondělí do pátku, od 13:30 do 17:30 hodin, v sobotu od 9:00 do 
14:00 hodin.
 Připraveny jsou pro Vás nové kosmetické kúry a masáže, 
např. enzymatická liftingová kúra, energetická liftingová ma-
sáž obličeje nebo mikromasáž očního okolí. Více informací na 
www.lazne-bludov.cz nebo na tel. 608 882 699. Objednat se 
můžete na tel. 724 285 851.
 Vánoční dárkové poukazy jsou již nyní v prodeji na recepci 
lázní – potěšte své blízké, darujte zdraví pod stromeček.
 V souvislosti s odchodem ředitelky lázní paní Jany Dokoupi-
lové do důchodu, byl dnem 10. října 2013 jmenován do funkce 
ředitele Státních léčebných lázní Bludov, s. p., Ing. Václav Dvo-
řák. Uvítání nového ředitele byl v bludovských lázních osobně 
přítomen náměstek ministra zdravotnictví Ing. Petr Salák, který 

také poděkoval dosavadní ředitelce Janě Dokoupilové za dlou-
holetou přínosnou práci pro lázně a jejich klienty.
 Ve dnech 15. a 16. listopadu pořádají Lázně Bludov 
odbornou konferenci na téma „Obezita a pohybový aparát, 
aneb málo se pohybujeme a příliš jíme“. V pátek 15. listo-
padu od 13:00 hodin jsou přednášky zaměřeny na problema-
tiku obezity, diabetu, pohybové aktivity v prevenci dětské 
obezity, základní principy životosprávy a jsou přístupné také 
široké veřejnosti. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je po-
třeba se přihlásit telefonicky na tel. čísle 602 566 014 nebo 
mailem: kubova@lazne-bludov.cz. V sobotu 16. listopadu 
pokračuje konference již jen pro zdravotnické pracovníky. Před-
nášejícími jsou odborní lékaři a specialisté z fakultních nemoc-
nic, lékařských fakult a dalších specializovaných pracovišť. 

K výročí konce první světové války
Již dlouhou dobu je na bludovském hřbitově v urnovém háji 
umístěn velký kámen bludovit. Mnozí z vás se ptají, proč tam 
stojí. Zatím je to stále torzo – byl tam umístěn namísto zruše-
ných symbolických hrobů údajně ruských vojáků, kteří zemřeli 
za první světové války v Bludově. Tyto symbolické hroby byly 
vedle dětských hrobů poblíž hlavní brány. Jeden ze zastupitelů, 
který se zrušením hrobů nesouhlasil, nakonec přislíbil zhotovení 
informační cedulky, která se umístí na kámen na jiném místě 
hřbitova a která připomene jejich památku, o které nikdo moc 
nevěděl. Kámen byl osazen, nicméně text dlouhá léta nikoli.
 Aby byl tento „dluh“ vyřešen, provedl jsem v létě výzkum 
v matrikách a zjistil následující. V Bludově tehdy v letech 1916-
1918 zemřelo šest vojáků. Nebyli to Rusi, ale Rusíni z Haliče 
(dnes bychom řekli Ukrajinci). Byli to příslušníci 95. pěšího 

pluku rakousko-uherské armády, přebývajícího v Bludově, kteří, 
s výjimkou jednoho, zemřeli na různé nemoci na bludovských 
statcích. Ten jeden, první z nich, byl nalezen v zimě zmrzlý 
u Juřinovy studánky. Všichni byli řecko-katolického vyznání. 
Šlo o tyto vojáky:
Onufry Petruk (1877-1916)
Mikieta Rypeta (1865-1917)
Ivan Werstiuk (1868-1917)
Bazyli Pirog (1867-1917)
Ilko Orenczuk (1868-1917)
Štěpán Szaturma (1891-1918)
V nejbližší době by měla být vysvětlující cedulka na bludovit 
umístěna.

Stanislav Balík ml.

V sobotu 7. prosince 2013
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV

Program:
 Kouzelník Michal Janza  Milan Drobný

   Jiří Hampl - harmonikář  BLUDOVĚNKA
   Tombola  Občerstvení

vstupné dobrovolné  /bludovští důchodci/, 
ostatní  70.- Kč /občerstvení a program/

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově vás srdečně zve na

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc 

na operetu ve třech dějstvích 
Franze Lehára

PAGANINI

Sobota 14. prosince 2013,
odjezd od KD v 17.30 hod.
Cena 490.- Kč, přihlášky v KD

®®
Premiéra se konala v roce 1925 ve Vídni. Libreto 
napsali Paul Knepler a Béla Jenbach. Původní text 
s názvem „Hexenmeister“ napsal Knepler. Námět 

čerpal ze života slavného houslisty Niccola Paganiniho. 
Touto operetou začala nová éra v muzikální tvorbě 

Franze Lehára. Hudebně se stále více přibližuje opeře. 
Lehár začíná tvořit díla, která nekončí šťastně, což 
je u operety dost neobvyklé. Láska hlavních postav 

zůstává nakonec nenaplněná. I tyto Lehárovy smutně 
končící operety měly u obecenstva velký úspěch.

Další kosmetika v Kulturním domě Bludov 
ve čtvrtek  21.11. 2013. Tel. 606026220



Bludovan 11

Bludovan 9/2013

O čem se psalo v regionálním tisku v r. 2004

Otužilec by si neodřekl dovolenou v Antarktidě
 Více než plavání si Jaroslav Špička z Bludova v le-
tošní zimě užije hnětení těsta, práce u cukrářského válu 
a rozehřáté trouby. Sedmdesátiletý muž, kterého lidé z vesnice 
znají jako tamějšího otužilce, si letos ledové koupele nemůže 
dopřát kvůli svému zdraví.
 Letos v létě si totiž dopřál dovolenou v Itálii, kde však pa-
radoxně onemocněl zápalem plic poté, co se napil studené vody. 
„Lékařka mi říkala, že jsem měl jet raděj na sever do Švédska, 
kde by mi to víc svědčilo,“ směje se nadšený plavec. Připouští 
však, že letos by zřejmě moc dlouho s pravidelnými koupele-
mi nevydržel. „Zima přišla brzy, hodně se ochladilo. Pokaždé 
záleží jen na počasí, jak dlouho budu moci chodit plavat,“ vy-
světluje muž, který se loni ještě na svátek Lucie vnořil do vody 
koupaliště Vlčí důl.
 Sezona začíná pro horkokrevného důchodce z Bludova vždy 
v září, kdy se na pravidelný trénink vypravuje každý den do 

té doby, než hladina zamrzne. V polovině prosince však musí 
od své záliby upustit, protože jako cukrář má před vánočními 
svátky plné ruce práce. Jaroslav Špička začal s otužováním před 
dvaceti lety, až do svých devětasedmdesáti s nim chodila plavat 
také jeho maminka. „Doufám, že budu napřesrok zdravý a zno-
vu se k této tradici vrátím,“ těší se muž, kterého v létě koupání 
nebaví.
 Otužilec přiznává, že se mu po jeho nevšední zálibě stýská. 
„Je to jako droga. Každý večer myslím jen na to, jak si další 
den půjdu zaplavat,“ svěřuje se nadšenec, který nezůstává pouze 
u jednoho sportu. Na koupaliště totiž zpravidla jezdí na kole, 
o nedostatku pohybu tak v jeho případě nemůže být ani řeč. 
V otázce dovolených už má otužilec jednou provždy jasno: 
zatímco jiní lidé sní o ostrovech v Tichomoří, on by se raději 
rozjel do Antarktidy. „Studená voda je lepší než teplá,“ tvrdí 
s přesvědčením a úsměvem.

Tak jsme se dočkali...
Koncem léta začala zřejmě nejvýznamnější stavba na dolním 
konci Bludova – rekonstrukce ulice Palackého, parcelní č. 1266/
1. Asi po 2 měsících, kdy hlavní stavební práce probíhaly, byl 
opět obnoven pěkný rovný asfaltový povrch vozovky, tak jako  
již v roce 1989. Za to patří Obecnímu úřadu Bludov nepochybně 
poděkování.
 Nechápu ovšem, proč obec u takovéto stavby s jistě nemalý-
mi náklady nebyla schopna nebo ochotna svolat setkání majitelů 
sousedních parcel a předem je informovat o plánovaném záměru, 
seznámit je s projektem stavby a souhlasně se domluvit na tom, 
jak budou řešena parkovací místa a vjezdy k domům, osazení 
a výška nových obrubníků nebo třeba bezbariérové přídlažby.
 Obec zvolila asi jednodušší způsob – ulice se opraví tak, jak 
se úředníci v kanceláři rozhodnou a   občané v ulici budou pouze 
informováni dopisem.
 Výsledkem je sice pěkný rovný živičný povrch vozovky 
(pochvala výše), je ovšem lemován obludnou hradbou zcela 
bezdůvodně vysokých obrubníků (došlo k vyvýšení až o 15cm, 
přičemž bylo avizováno, že nedojde ke zvýšení komunikace). 
Vysoké obrubníky, jež stavební firma osadila dle rozhodnutí 
obce i proti vůli některých občanů, místy připomínají spíše 
středověké cimbuří  a nemají v této ulici dle mne žádné opod-
statnění. Neslouží např. ke zvýšení bezpečnosti chodců (nejsou 
a nebudou zde žádné chodníky), nezabraňují např. sesuvu půdy 
apod. Naopak nesmyslně vysoké obrubníky přidají starosti řidi-
čům aut při parkování, znemožní najetí a dočasné zaparkování 
na zatravněném pruhu, komplikují zimní údržbu při odhrnování 
sněhu a mohou být i nebezpečné pro děti s jízdními koly. Vjez-
dy k domům na pozemku v majetku obce zůstávají nejednotné, 
někde nová živice, někde štěrk, někde původní živice vysprave-
ná již nyní praskajícím betonem, zkrátka asi, občane, poraď si 
i zaplať sám, přestože je to pozemek obecní. Komu se zdá tento 
popis  situace přehnaný, může se přijít sám přesvědčit.
 Je pravdou, že to asi všechny obyvatele v ulici netrápí nebo 
se bojí vyjádřit svůj názor, popř. je jim to jedno. Někteří před-
pokládali, že opravu ulice budou provádět odborníci. Avšak 
v tomto ohledu mohl i laik pozorovat v průběhu stavby řadu 
nelogických činností. Například zaválcování tun asfaltové ba-
lené směsi včetně navezení a vyrovnávání štěrku do měkkého 
podloží, kdy již bylo viditelné a zřejmé, jak se kola nákladních 
aut a strojů místy do podloží boří, a následné kompletní vybag-
rování a odvoz tohoto materiálu, aby se podloží zpevnilo. Dále 

např. pracné osazování kanálků, aby pak druhý den jiná parta 
téže firmy tyto kanálky vykopala a posléze zase jiná parta znovu 
osadila.  Překvapivé bylo i to, že po položení živičného povrchu 
se ukázalo, že snížené obrubníky u některých vjezdů jsou nao-
pak moc nízko, takže se zase provedlo řezání asfaltu a opětné 
betonování obrubníků o 2cm výše. To, že se nepodařilo napnout 
provaz v délce celé ulice pro uložení obrubníků v přímce, je již 
jen malý nepodstatný estetický nedostatek...
 Lze se domnívat, že se zbytečně prováděnými stavebními 
výkony se celá akce ještě prodražila – buď soukromé  stavební 
firmě z Bruntálu, anebo obecní pokladně...
 V mnoha ulicích Bludova se rekonstrukce povedla většinou 
použitím bezbariérové a levnější přídlažby místo obrubníků. 
Velmi mne mrzí, že byl ve zdejší ulici realizován obludný ob-
rubníkový paskvil umocněný ještě vybočením na konci ulice 
z důvodu nedořešeného převodu parcel 1266/2 a 1266/3 do ma-
jetku obce.  Pokud se argumentuje nutností použití obrubníků 
kvůli odvedení dešťové vody do kanálů, tak zcela jistě stačí 
správné spádování vozovky a malá výška obrubníku 2-3cm (tře-
ba i 5cm) po celé délce a nikoliv 15cm. Odvolávat se na nějaké 
normy mně připadá alibistické a nedůvěryhodné - musely by 
platit i v jiných případech a určitě by měl vítězit zdravý rozum.
 Ano bylo mi řečeno, že ulice (parcela č. 1266/1) patří obci. 
Když tedy takto majetnicky rozhoduje sama o svém majetku 
a nezáleží jí na spolupráci s majiteli sousedních pozemků, 
nechť se pak i  řádně stará o tento svůj pozemek včetně úklidu 
a sekání trávy.

Ing. Jaroslav Pavlíček, ul. Palackého



Vedení fotbalového klubu SK Bludov, o.s. svolává��ádnou

Volební valnou hromadu

22.11.2013 v 17:30

V salónku restaurace ZD Bludov

Ú�ast všech �len� SK Bludov �ádoucí.

Ú�ast n��len� vítána.

Hlavní �ásti programu:

17:30 - 18:00 Prezentace
18:00 - Úvodní slovo p��dsedy klubu – zhodnocení �innosti klubu

- Diskuze o dalším vývoji a sm��ování klubu
- Volby �le�� výkonného výboru klubu
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SVA
TOMARTINSK� B�L

Restaurace Habermannova vila Bludov
Vás s��������ve na

v pátek 15. listopadu 2013
ve 20:00 hodin

�������� ��m Bludov
Hraje hudba Broadway

Otevírání mladého vína 2013

Svatomartinská p��ená hus��ka, tatarák, guláš,
����odní medailonky a další boha������erstvení

Tombola - hlavní cena pouk����������aurace
Habermannova vila v hodn������������

�����������������
��edprodej vstupen��������aháje�������������������

���������o�����������evíc���������menout si tan�����krok����ed
na�����ející plesovo������no��������������������

Restaurace 
HABERMANNOVA 

VILA
vás zve na

SVATOMARTINSKÉ 
HODY

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na tradiční české menu 
- ’’Pečenou husičku se zelím červeným i bílým 

a variací tří knedlíků a jiné“ 

a to ve dnech od soboty 9. listopadu
do neděle 17. listopadu 2013.

Počet porcí nutno nahlásit předem.

Vaše rezervace a objednávky rádi přijmeme  
na tel.: 583 550 170, 737 084 475

Poděkování
Sportovní klub PERPO 

Bludov při Sokole Bludov 
děkuje tímto panu 

Hegedüsovi za poskytnutí 
prostoru koupaliště Vlčí důl 

pro běžecký závod 
BLUDOVSKÝ KROS 

dne 29. 9. 2013. Současně 
děkujeme firmě Urban 

Smíšené zboží 
za sponzorský dar pro
 občerstvení závodníků. 

Za pořadatele 
František Polách

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 

Chcete si zajít do kina, 
divadla, na večeři nebo 
jen posedět s přáteli

a nemá Vám kdo 
pohlídat děti?

Zavolejte 720448995 
a „paní na hlídání“ 
Vám to umožní.
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POHOSTINSTVÍ VLČÍ DŮL 
VÁM NABÍZÍ:

MOŽNOST KONÁNÍ SOUKROMÝCH AKCÍ:
- OSLAVY NAROZENIN
- SVATEBNÍ HOSTINY

- ŠKOLNÍ SRAZY
- KONCE ROKU

A JINÉ SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI

RÁDI ZAJISTÍME I JÍDLO V PODOBĚ RAUTU ČI 
SPOLEČNÉHO OBĚDA, VÝZDOBU A PŘÍJEMNÉ 

PROSTŘEDÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Máte-li zájem své slavnostní příležitosti uskutečnit 
na ,,Vlčáku“ neváhejte mne kontaktovat 

na tel. 723 977 511, 
email: HegedusPavel@seznam.cz 
nebo facebook: Vlčí důl Bludov

Léto 2013 na koupališti ve Vlčím dole
Stejně jako v roce loňském jsem se i letos stal nájemcem koupa-
liště ve Vlčím dole. Oproti loňsku však s větší změnou. Ke kou-
pališti samotnému jsem se dohodl s obcí Bludov na pronájmu 
spodní části budovy. Velké poděkování patří obci Bludov za po-
moc s opravami v prostorách restaurace tak, aby byla uživatelná, 
a také mým nejbližším přátelům, kteří se bez honoráře pustili 
do velkého úklidu v budově a do zkrášlování neprovozováním 
zašlých prostor. Díky těmto okolnostem se nám koncem června 
slavnostně podařilo otevřít a znovu uvést do provozu prostor 
restaurace a nově zřízeného hladového okna. 
 Naše úsilí o příjemné strávení léta na koupališti bylo naplno 
podpořeno počasím, které letos příznivcům koupání a opalování 
dopřálo bezmála měsíc v kuse tropických teplot. Počasí dávalo 
po celé léto zelenou nejen koupání, ale také pořádání různých 
kulturních, sportovních a společenských akcí. Za zmínění stojí 
náročný turnaj v plážovém volejbale, který se v šíleném vedru 
hrál dlouhých deset hodin. Vydařila se také netradiční akce letní 
Vánoce. Vyvrcholení těchto akcí pak bylo datum 17.srpna, kdy se 
konaly oslavy 50 let výročí koupaliště. Touto cestou bych chtěl 
znovu poděkovat obci Bludov, firmě MaM plasty, Lira shop, 
KartoTISK s.r.o. Šumperk, truhlářství JIRO, Bludovská a.s., 
Pekařství Pod Poštou za sponzorské dary a také Pánům z Blu-
dova, country skupině Pohodáři, dechové hudbě Classic band, 
kouzelníku Michalu Janzovi a klubu tanečního sportu Šumperk, 
že svá vystoupení pojali jako sponzorská, tudíž bez jakékoli 
finanční odměny. Poděkování zkrátka patří všem, kteří se na 
přípravách oslav jakoukoli měrou podíleli. 
 Věřím, že tato akce jen potvrdila celkově vydařenou sezonu. 
Když jsme u toho děkování, je zapotřebí také neopomenout, 
myslím si, že letos nadstandardně, udržovanou vodu, což je dílo 
pana Riedla, který se kvalitu vody snažil ze všech sil udržet, co 
nejdéle možné to bylo.
 Poslední vyslovení slova DÍKY však patří Vám. Vám 
návštěvníkům, kteří jste i pro letošní rok zůstali koupališti 
věrní. Doufám, že jsem Vás provozem nezklamal a otevřením 
restaurace, nyní spíše pohostinství, naznačil své kroky kupředu. 
Mám tím na mysli, že i do příštích let se budu snažit usilovat 
o pronajmutí nejen koupaliště, ale také budovy Vlčího dolu.
I nadále se pokusím zkrášlovat její prostory. Možná tak 
nedojde k obávanému prodeji budovy.

 Děkuji Vám za přízeň
Pavel Hegedüs

Beletrie pro dospělé: 
Blaedelová, S.  Říkej mi princezno 
Boučková, T.  Šíleně smutné povídky 
Dvořáková, P.  Já jsem hlad  
Kallentoft, M.  Jarní mrtví  
Kinsella, S.  Dokonalá nevěsta  
Körnerová,  H.M. Heřmánkové údolí  
Müllerová, L.  Nevěrná  
Rudiš, J.  Národní třída  
Smith, L.J.  Upíří deníky 9. Ohrožení 
Šiander, H.R.  Hedvika  
Vondruška, V.  Msta písecké panny 
Beletrie pro mládež: 
Brumovská, A. Láska má jméno Satan  
Klimek, H. Strašidlář- Mezi námi lesními strašidly 
Klofáčová, M. Binky a kouzelná kniha  
Walko  Jak se žije v Myšákově 
Naučná pro dospělé: 
Hájek, P.P. Smrt v sametu  
Macek, T. Příběhy staré dámy  
Řičař, K. Rodokmen  
Šmajstrla, Z. Pohanka
Naučná pro mládež: 
Schwabiková, K. Cesty dětí do století  

Nové knihy k 7.10.2013
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Včelí medvídci
FOTO KROUŽEK

Něco málo z letošních akcí Vlčí důl Bludov



Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Redakční rada: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Alena Bauerová

 a Roman Žalio. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: bludovan@bludov.cz, 
Fotografie a kresby archiv obce Bludov. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Bludovan 9/2013

Natálie Sigmundová Lukáš Jarýn
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