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Bludovan

Zastupitelstvo obce, které se konalo 
v pondělí 10. března, schválilo rozpočet 
obce na rok 2014. Na výdajové stránce 
rozpočtu bylo tím pádem schváleno něko-
lik investičních záměrů, jejichž realizace 
by měla přispět k dalšímu zvelebování 
naší obce.
 Rád bych vás, čtenáře Bludovanu, 
s těmito záměry alespoň ve stručnosti 
seznámil.
 Přechod pro chodce u zámku. Jedna 
z nejdůležitějších akcí řešící bezpečnost 
chodců, kterou chceme v roce 2014 usku-
tečnit. Na základě nejlevnější nabídky 
zpracovává projektovou dokumentaci na 
tuto akci Ing. Cekr. Teprve na základě 
zpracované projektové dokumentace může 
být provedeno výběrové řízení na dodava-
tele. Naší snahou bude, aby byl nový 
přechod pro chodce u zámku postaven co 
možná nejdříve. Rozpočet obce vyčleňuje 
na tuto akci 1,5 mil. Kč.
 Chodník Nealko-lázně. Také tato 
stavba má výrazně napomoci ke zlepšení 
bezpečnosti chodců. Jedná se o poslední 
část chodníku podél komunikace I/11 
(od Monády k lázním), který protíná naši 
obec od východu na západ. Je to finančně 
nejnákladnější úsek, kdy náklady na jeho 
pořízení dle naceněného projektu činí cca 
11,1 mil. Kč. Tuto část stavby prodražují 
nezbytné náklady na dešťovou kanalizaci, 
náklady na vybudování nových auto-
busových zálivů, nového přechodu pro 
chodce a s tím související výstavby části 
chodníku také na protější straně komu-
nikace. Věříme, že také na tuto poslední 
etapu výstavby chodníku se nám podaří 
zajistit dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, která by měla činit až 85 % 
uznatelných nákladů. Žádost o dotaci byla 
na SFDI v řádném termínu předložena. 
Zde je potřeba zmínit, že pokud bychom 
s dotací neuspěli, potom by výstavba této 
části chodníku nemohla být v letošním 
roce pro velikou finanční náročnost usku-
tečněna.
 Revitalizace okolí Zámeckého ryb-
níka. Jedná se o investici dotovanou z 
prostředků ROP. Dotace bude činit až 
85 % uznatelných nákladů. Dle již zpra-
covaného projektu činí celkové náklady 

Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat 
do zvelebování obce

cca 11,5 mil. Kč a zahrnují výstavbu 
zpevněné plochy pro parkování 12 aut na 
místě bývalé Hrochovy chalupy, novou 
okružní cestu kolem rybníka v žulové 
kostce, rekonstrukci odstavné plochy 
a okolí budovy Bludovské a.s., rekon-
strukci komunikace od rybníku kolem 
potoka až na ulici Špalkovu, revitalizaci 
zeleně v daných lokalitách, uložení rozvo-
dů nízkého napětí do země, nové veřejné 
osvětlení a nový mobiliář. S touto inves-
tiční akcí souvisí vykácení dřevin v okolí 
Zámeckého rybníka, které se uskutečnilo 
koncem měsíce března. Zde mohu slíbit, 
že nové zeleně bude v tomto prostoru 
podstatně více než doposud. Doplnění ze-
leně bude provedeno na základě projektu 
zpracovaného odbornou firmou.
 Naučné stezky. Soustava 5 naučných 
stezek vedoucích od lázní po okolí obce, 
ale také středem naší obce se zakončením 
na vrcholu Brusná. Na vrcholu Brusné 
bude postaven objekt pro setkávání ob-
čanů s malou věžičkou. Celkové náklady 
této investice činí cca 4,4 mil. Kč. I tato 
akce je finančně podpořena dotací z ROP, 
kdy výše dotace může činit až 85 % uzna-
telných nákladů. Součástí akce je obno-
vení zbourané kapličky na Třídě Adolfa 
Kašpara, která se nacházela naproti krč-
mě. Snahou je postavit kapličku na stej-
ném místě podle dochovaných fotografií 
tak, aby se co nejvíce podobala původní 
stavbě.
 Rekonstrukce ulice Polní. Po rekon-
strukci poruchového vodovodního řadu, 
ke které jsme přiměli ŠPVS a která pro-
běhla v loňském roce, chceme ulici Polní 
zásadním způsobem zrekonstruovat – od 
výměny obrubníků, přes nový koberec, 
až po nový chodník podél objektu Agrega 
– Peugeot. Na přání občanů instalujeme 
1 či 2 lampy veřejného osvětlení. Na nový 
povrch přispěje částkou něco přes 100 tis. 
Kč ŠPVS, a.s., která loni provedla pouze 
provizorní zapravení zemních prací po 
uložení nového vodovodu. Pro tuto akci je 
v rozpočtu vymezena částka 1,25 mil. Kč.
 Podobně chceme zrekonstruovat pro-
stor za sochou Panenky Marie směrem 
k Brusné, kdy rovněž využijeme příspěvku 
firmy, která prováděla uložení splaškové

Florbal – krajské finále
12. února 2014 se žáci 1. stupně  zú-
častnili krajské eliminace ve florbale 
žáků 4. a 5. tříd v Prostějově. Už 
postup v této soutěži byl pro nás úspě-
chem. Nenavázali jsme ale na dobrý 
výsledek z loňského roku, kdy jsme 
skončili na pěkném 4. místě. Soupeři 
z Olomouce, Přerova, Prostějova byli 
nad naše síly. I když některé zápasy 
byly zpočátku vyrovnané, nedokázali 
jsme vydržet se silami až do konce 
utkání a zvítězit. I přesto patří našemu 
družstvu velký dík za snahu a bojov-
nost. Děkuji touto cestou i Obecnímu 
úřadu Bludov za poskytnutí mikrobusu 
a panu Kvapilovi za bezpečnou dopra-
vu na turnaj. 
 Družstvo našich florbalistů hrálo 
ve složení: David Kohout, Jan Kvapil, 
Ondřej Musílek, Jakub Fiala, Pavel 
Matura, Miroslav Tichý, Adéla Matě-
jová, Eliška Macková

   Mgr. Eva Macková

ZŠ Bludov
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kanalizace a neprovedla kvůli sedání terénu definitivní úpravu 
povrchu. Příspěvek bude činit cca 60 tis. Kč. Rovněž v tomto 
prostoru je žádáno občany doplnění alespoň jednou lampou 
veřejného osvětlení. Celkové náklady dle rozpočtu by měly 
činit 300 tis. Kč.
 Rekonstrukce ulice Rudolfa Kordase.  Také v této ulici 
chceme přimět ŠPVS, a.s. k tomu, aby nejdříve provedla výměnu 
poslední dobou často poruchového vodovodu. Následné práce na 
novém povrchu ulice včetně nových obrubníků (také na místech, 
kde obrubníky dnes nejsou, čímž dojde k novému vydefinování 
komunikace) jsou v rozpočtu obce oceněny částkou 1,1 mil. Kč.
 Co se týká rekonstrukce chodníků, chceme v letošním roce 
dokončit chodníky v centru obce v ulici Školní, kdy hodláme zre-
konstruovat pravý chodník podél paneláků (ve směru ke škole) 
v ceně cca 400 tis. Kč. Pokud by se vyvíjely příjmy obecního 
rozpočtu lépe, než předpokládá návrh rozpočtu, bylo by dobré 
zrekonstruovat také chodník spojující ulici Školní s Třídou Adol-
fa Kašpara.
 V tuto chvíli již z větší části zrekonstruovaná topolová alej 
u lázní, kdy zbývá provést vyrovnání terénu a zasetí nové trá-
vy. Přestárlé a bezpečnost ohrožující topoly byly vyměněny za 
sloupovité duby. Náklady vzešlé z výběrového řízení činily 1,397 
mil. Kč a 75 % z nich bude pokryto z dotace ze Státního fondu 
životního prostředí.
 Z ostatních investičních akcí zahrnutých do návrhu rozpočtu 
obce určitě stojí za zmínku obnova střešní krytiny na kultur-
ním domě. Jednak kvůli zatékání a jednak kvůli tomu, aby po 
náročné rekonstrukci fasády a výměně vstupních otvorů byl nový 
vzhled této budovy kompletní. Rozpočet obce počítá na tuto akci 
s částkou 1,2 mil. Kč.
 Návrh rozpočtu počítá stejně jako v minulých letech s údrž-
bou a opravami drobných památek. Na největší z nich – re-
konstrukci sochy sv. Floriana - chceme využít možnosti získání 
dotací.
 Investiční akce, se kterými jsem vás ve stručnosti seznámil, 
budou ve svém souhrnu potřebovat cca 35,8 mil. Kč a na jejich 
profinancování bychom měli čerpat celkem cca 20,1 mil. Kč do-
tací. Neznám ve svém okolí obec, která by tak hojně usilovala 
o dotační podporu na uskutečňování svých rozvojových záměrů, 
jako to děláme my v Bludově. Čerpání finančních prostředků 
z různých dotačních titulů totiž s sebou také nese poměrně velká 
rizika v podobě finančních vratek a penalizací. Tato rizika se mo-
hou vyskytnout již v průběhu veřejné soutěže na zhotovitele díla, 
zejména pak v době realizace projektu v souvislosti s vyvolanými 
změnami, bez kterých se málokterá větší akce obejde, ale také 
v období až pěti let po dokončení investiční akce v rámci mo-
nitorovacích zpráv a hodnocení tzv. „udržitelnosti projektu“. 
V zájmu maximálního rozvoje obce a v zájmu udělat toho pro 
blaho občanů co možná nejvíce však tato rizika podstupujeme 
a věříme, že je budeme umět ošetřit tak, jako se nám to dařilo 
doposud.
 Na závěr bych se rád zmínil ještě o dvou významných inves-
tičních akcích, které by měly být zahájeny v letošním roce, ale 
které nebudou hrazeny z rozpočtu naší obce. Na přípravě těchto 
akcí však pracovníci obce výrazným způsobem participují a vede-
ní obce bojuje za jejich realizaci.
 HC – 2 je pracovní název (hlavní cesta č.2) pro přístupovou 
komunikaci k okolním parcelám, která byla vyprojektována jako 
výsledek komplexních pozemkových úprav. Tato komunikace 
vede podle drážního tělesa od silnice I/11 k silnici I/44 (nebo 
také, chcete-li od Kordasova mlýna po Habermannův mlýn) a za 
silnicí I/11 bude ještě kousek pokračovat podél železniční tratě 
a následně se zalomí a vyústí na komunikaci Nádražní. Celková 
délka nově vybudované komunikace bude činit cca 2,7 km. Bude 
se jednat o 3,5 m širokou cestu s asfaltovým povrchem, která 
bude po celé délce doplněna výsadbou nové zeleně. Hodnota 
díla činí na základě výběrového řízení na dodavatele 12,5 mil. 
Kč. Dodavatelem díla bude KARETA, s.r.o., investorem akce 

Pozemkový úřad. Věřím, že výstavbu této nové cesty přivítají 
jako další možnost vycházek nejen obyvatelé naší obce, ale také 
turisté, návštěvníci lázní a sportovci (kola, kolečkové brusle). 
Tato stavba by měla být dokončena do 30.9.2014.
 Pradědovo – dětské muzeum (aneb rekonstrukce Březinova 
statku ve středu obce) Investorem této stavby bude občanské 
sdružení „Jeseníky přes hranici“. Tato investiční akce by měla 
být zahájena v polovině letošního roku a ukončena do 30.6.2015. 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby,
jejíž součástí bude také nové dětské hřiště s hracími prvky 
výhradně z přírodních materiálů.

Ing. Pavel Ston, starosta obce

Vybíjená – okresní finále
13. března 2014 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okresního 
finále ve vybíjené v Šumperku. Postup z okrskového kola byl 
jednoduchý,  těžší ale bylo toto  finále. Na V. ZŠ se sešlo 10 
nejlepších družstev z celého okresu. Ta byla rozlosována do 
dvou skupin. Zde se hrálo systémem každý s každým. My jsme 
měli ve skupině družstvo z  Mohelnice /loňský vítěz okresního 
i krajského finále/, se kterým  jsme prohráli hned úvodní zápas.
Také druhý zápas se nám nevyvedl. Další dvě utkání jsme 
vyhráli a skončili jsme tak 3. ve skupině. Chci poděkovat všem 
hráčům, ale i hráčkám za předvedený bojovný výkon a dobrou 
reprezentaci školy.
 Družstvo hrálo ve složení: Jan Kvapil, David Kohout, 
Ondřej Musílek, Matyáš Sadil, Jakub Fiala, Šimon Pešák, 
František Březina, Adéla Matějová, Eliška Juránková, Zuzana 
Dvořáková, Monika Kamlarová, Kristýna Jančálková

         Mgr. Eva Macková
Školní taneční klub 
Letos se v rámci školního klubu zformoval mezi dívkami 
z druhého stupně taneční kroužek. Pohybově nadané žákyně se 
scházejí pravidelně jedenkrát týdně ve školní tělocvičně, kde 
svědomitě trénují své taneční sestavy. Jejich setkání a práce je 

o to zajímavější, že mají přímou možnost se podílet na tvorbě 
tanečních choreografií, či výběru muziky. 
 V říjnu jste měli možnost zhlédnout jejich představení 
v rámci tradičního „Halloweenského večírku“. V současné 
době si dívky připravují taneční vystoupení ve stylu country 
a trénují také náročnější tanec v rytmu dance aerobiku. Těšit 
se na ně opět můžete během slavnostního rozloučení se žáky 
devátých ročníků, kde se dívky svým tancem pokusí 
o zpestření připravovaného programu. 
Recitační soutěž 
V únoru se žákyně naší školy zúčastnily okrskového kola 
recitační soutěže ve Vile Doris v Šumperku. Soutěžily ve 
třech kategoriích. 0-tou kategorii reprezentovala Dominika 
Korcová a Žofie Konečná, 1. kategorii Markéta Nedomová 
a Karolina Alex Veselá, 2. kategorii Nikola Motyková 
a Daniela Oláhová, 3. kategorii Anna Konečná. Do okresního 
kola postoupila Anna Konečná. Děkujeme všem děvčatům za 
reprezentaci naší školy.
 Jarmila Březinová
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V pondělí 10. března 2014 se v Kulturním domě od 18:00 do 
20:30 uskutečnilo 17. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, Jindřich Matěj byl ze zdravotních důvodů 
omluven. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, jako ověřovatelé 
byli zvoleni Milan Klimeš a Martina Pešáková, zápis pořídil 
pracovník OÚ Libor Kočtař.
 Starosta konstatoval, že úkoly z minulých zastupitelstev 
v termínu plnění jsou buď již splněny, nebo předloženy zastupi-
telstvu k projednání. Zastupitelstvo vzalo zprávu o plnění úkolů 
jednomyslně na vědomí.
Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl M. Klimeš. Mezi prosincovým a březnovým 
zastupitelstvem se rada sešla pětkrát. Mimo běžné agendy 
a bodů předložených k projednání zastupitelstvu se zabývala 
následujícím: pokračujícím jednáním kolem pronájmu pozemků 
pod malou vodní elektrárnou a kolem ní, výběrem zhotovite-
lů akcí: „Restaurování kamenného sloupu se sochou svatého 
Floriána“ a „Výměna střešní krytiny Kulturního domu“, výbě-
rem zhotovitelů projektových dokumentací na akce: „Přechody 
pro chodce – sil.I/11 a I/44Bludov“ a „Veřejné osvětlení na ulici 
8. května – úsek podél nového chodníku od Panenky Marie po 
konec zastavěné části obce“, přípravou výběrového řízení na 
akce „Revitalizace veřejného prostranství u Zámeckého rybníka“ 
a „Soustava dětských naučných stezek“, smlouvou o vybudování 
nové, jakož i úpravě stávající dopravní a technické infrastruktury 
ohledně chystaného obchvatu Bludova, zpětvzetím podaných 
výpovědí na zahrádky v lokalitě č. 5 a lokalitě 6 u paneláků, 
schválením prodejní ceny dřeva z pokácené topolové aleje 
ulázní.
 V diskusi se Martin Schauer zeptal na současný stav jed-
nání ohledně pronájmu pozemků kolem malé vodní elektrárny, 
dále zpochybnil výjimku z domovního řádu pro paní Římskou. 
Starosta odpověděl, že vzhledem k tomu, že p. Suchý nechtěl 
přistoupit na podmínky pronájmu stanovené obcí (plocha, výše), 
dohodly se obě strany na vypracování dvou znaleckých posudků 
oceňujících výši nájemného, což by mělo proběhnout do konce 
dubna; pokud k dohodě nedojde, bude věc postoupena soudu. 
K měřiči rychlosti sdělil, že výdaje v rozpočtu 2014 jsou výdaje 
na instalaci měřiče na příjezdu od Šumperka. Ve věci výjimky 
pro paní Římskou konstatoval pracovník OÚ F. Balát z pléna, 
že se jedná o věc, kterou už podle nového občanského zákoní-
ku ani nemusí nájemce oznamovat. Poté zastupitelstvo zprávu 
jednomyslně schválilo.
Ekonomické záležitosti
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočtové změny č. 8, 
které řeší konečné změny příjmové i výdajové části rozpočtu 
roku 2013 v rámci jednotlivých paragrafů tak, aby se rozpočet 
co nejvíce přiblížil skutečnosti.
 Stejně tak schválilo zastupitelstvo jednomyslně účetní 
závěrku obce za rok 2013 a závěrečný účet obce za rok 2013.
Podpůrné programy obce
Zastupitelstvo vzalo jednomyslně na vědomí přehled o čerpá-
ní Podpůrných programů obce za rok 2013, kdy nevyčerpaná 
částka činila 20.509 Kč. Větší emoce vzbudilo až rozdělení 
finančních prostředků na následující rok. Rada předložila zastu-
pitelstvu návrh na rozdělení finančních příspěvků, který zcela re-
spektuje stanoviska jednotlivých komisí. Celkem bylo přijato 26 
žádostí (20 žádostí komise kulturní, mládeže a sportu, 6 žádostí 
komise životního prostředí). Na podporu rozvoje sportu navr-
huje rada 435.000 Kč, na kulturní a zájmovou činnost 127.000 
Kč, na nesportovní využití volného času dětí a mládeže 58.000 
Kč, na požární ochranu – mládež 50.000 Kč, na ekologické 
projekty a zeleň 25.000 Kč a na sociální výpomoc 5000 Kč; 
celkem 700.000 Kč.
 Jelikož byl zastupitelům před jednáním doručen dopis od 

Českého svazu zahrádkářů, ve kterém reagovali na článek 
Stanislava Balíka ml. v minulém Bludovanu tím, že aby 
nerozhazovali peníze, nebudou organizovat výstavu ani soutěž, 
pokusil se S. Balík celou situaci objasnit. Komise nenavrhla 
příspěvek zrušit, ale snížit na polovinu – na 15.000 Kč – na 
stejnou výši, v jaké byl poskytován na stejnou činnost až do 
roku 2010. Připomněl také, že je stále pevně přesvědčen o tom, 
že příspěvek by neměl být téměř celý používán na finanční 
odměny v rámci soutěže. Navíc v Bludově působí řada spolků, 
které v posledních deseti letech dostávají při stejné činnosti 
v zásadě stále stejné peníze – zahrádkářům se ale před třemi 
lety z roku na rok téměř zdvojnásobil. Na to reagoval Radek 
Březina, který naopak doporučil příspěvek zahrádkářům zvýšit. 
Martina Znojová připomněla návrh finančního výboru navý-
šit příspěvek na výsadbu zeleně na dvojnásobek. Představitel 
chovatelů František Dobeš se z pléna zeptal na důvody snížení 
příspěvku pro chovatele. Na to reagoval S. Balík, že důvodem 
návrhu snížení peněz byly informace z výroční zprávy chovate-
lů, podle níž jsou v kroužku mladých chovatelů tři členové – dát 
na takovou činnost žádaných 30.500 Kč není vzhledem k veli-
kosti dalších dětských organizací spravedlivé; proto bylo navr-
ženo krácení. F. Dobeš vysvětlil důvody úbytku mladých členů, 
s tím, že noví se hlásí. M. Pešáková doporučila podpořit mladé 
chovatele navýšením příspěvku o částku 5000 Kč, a to snížením 
příspěvku bludovské farnosti na vybavení víceúčelové místnosti
pro setkávání farníků a na podporu setkávání se maminek 
s dětmi. Josef Ťulpík oproti tomu navrhl hlasovat o daném bodu 
s tím, že navrhuje nikomu nekrátit, ale původní návrh výše 
finančních příspěvků navýšit o 35.000 Kč (25.000 Kč navýšení 
projektů veřejné zeleně, o 5000 Kč navýšení mladým chovatelům 
a o 5000 Kč navýšení zahrádkářům). Zastupitelstvo s tímto 
návrhem jednomyslně souhlasilo.

Rozpočet obce na rok 2014
Starosta podrobně okomentoval návrh rozpočtu obce v oblasti 
investičních projektů – věnuje tomu samostatný článek v tomto 
Bludovanu. V diskusi J. Urban z pléna upozornil na nerovnosti 
terénu mezi komunikací a jeho plotem vzniklé po zimní údržbě 
v minulosti. L. Schwarzer z pléna upozornil na nedostatečnost 
elektrických obvodů v areálu Vlčí důl a zároveň se dotázal, zda 
rozpočet počítá s úpravami elektroinstalace. Představitelé obce 
potvrdili, že se s těmito opravami počítá.
 Marie Znojová se z pléna dotázala, zda budou instalovány
odpadkové koše a lavičky na ulici Lázeňské a na ulici 
z Vitonínské k lázním. L. Kočtař odpověděl, že koše jsou 
nainstalovány a lavičky budou instalovány do léta.
 Martina Znojová připomněla v souladu s jednáním finanč-
ního výboru možnosti oprav komunikací na ulici Jana Žižky 
a Rudolfa Kordase. Starosta odpověděl, že ačkoli je ulice Jana 
Žižky v majetku Olomouckého kraje, obec se dlouhodobě snaží 
o její rekonstrukci. Projektová dokumentace počítá s rozpoč-
tem cca 7 mil. Kč, přičemž na akci téměř nelze získat dotaci. 
Olomoucký kraj letos silnici opravit nechce, snad až příští rok. 
Vzhledem k problematickému zvyšování výškové úrovně (nové 
chodníky), je ve hře varianta, že by se nebudoval chodník,
ale vybudovala by se o 60 cm širší silnice, přičemž by se 
„nalajnováním“ na krajnici vyhradil 60 cm pruh pro chodce. 
 Starosta dále navrhl zařadit do rozpočtu 1.100.000 Kč na 
opravu ulice R. Kordase a 100.000 Kč na opravu hospodářského 
stavení u Nové pro potřeby chovatelů. Tyto výdaje by byly kryty 
úsporou 800.000 Kč při opravě střechy Kulturního domu (výbě-
rové řízení výrazně snížilo projektovanou cenu) a 400.000 Kč 
za vynětí pozemků obce pronajatých společnosti Bludovit s.r.o. 
ze zemědělského půdního fondu. Zastupitelstvo návrh 13 hlasy 
(1 se zdržel) jednotlivé pozměňovací návrhy a celý rozpočet 
schválilo. 

17. zasedání zastupitelstva obce
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Pozemky
Společnost Bludovská a.s. požádala o prodej nebo směnu po-
zemku 1037/1-zahrada o výměře 1032 m2 (v areálu Nové). 
Vzhledem k nejasné budoucnosti areálu nedoporučila žádná ko-
mise prodej ani směnu, s čímž se ztotožnila i rada, která navrhla 
maximálně dočasný pronájem. Zastupitelstvo prodej či směnu 
13 hlasy (1 se zdržela) zamítlo.
 Manželé Svrškovi, Za Školou 830 požádali o prodej části 
pozemku 2981/6 –ostatní plocha o výměře cca 10 m2 – o odkup 
žádají z důvodu přístupu na pozemek jejich rodiny 2667/1 i po 
plánovaném rozdělení na dvě části. Zastupitelstvo s prodejem za 
50 Kč/m2 jednomyslně souhlasilo.
 Zastupitelstvo v září 2013 schválilo záměr odkup pozemku 
1298/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 95 m2 
(pozemek na ulici Tyršova) a pozemku 1448/2 – ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 368 m2 (pozemek na ulici Polní) 
od České republiky, kdy právo hospodaření s pozemky má Ze-
mědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci.Před schvále-
ním odkupu pozemků v zastupitelstvu Zemědělský podnik Razo-
vá zaslal návrh smlouvy, podle něhož měla obec zaplatit na účet 
podniku kupní cenu 29.170Kč před podpisem smlouvy a po při-
psání kupní ceny na bankovní účet podniku měla být obci zaslá-
na podepsaná kupní smlouva pro vklad do katastru nemovitostí. 
Tato úhrada kupní ceny je nestandardní, proto byla dojednána 
změna smlouvy, že se zaplatí až po podpisu smlouvy, s čímž 
státní podnik souhlasil. Nicméně po personálních změnách na 
postu likvidátora vyžaduje státní podnik původní postup – nej-
dřív platit, pak smlouva. Jelikož jde o pozemky pod komunika-
cemi (tedy pro obec důležité), je předloženo zastupitelstvu, aby 
i přes velkou nestandardnost souhlasilo. M. Pešáková doporučila 
přistoupit na podmínky ZP Rázová, tj.zaplatit předem, neboť prý 
nehrozí velké riziko. Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo.

Delegace zástupce obce na valné hromady 
společnosti Bludovit, s.r.o.
Rada předložila zastupitelstvo návrh, aby na valnou hromadu 
společnosti Bludovit, s.r.o. delegovala starostu obce P. Stona, 
což zastupitelstvo jednomyslně schválilo. M. Schauer se v této 
souvislosti zamyslel nad tím, jaké dopady bude mít zvětšení 
dobývacího prostoru a tím navýšení těžby na již tak špatný stav 
komunikace na ulici Jana Žižky. Příjmy z nájmu jsou dle jeho 
názoru malé. Starosta odpověděl, že těžba cca 2.000 tun ročně 
zůstává dlouhodobě neměnná a navyšovat se v nejbližších letech 
rozhodně nebude. Roční příjmy do rozpočtu v řádu cca milionu 
rozhodně nepovažuje za nízké. Obec však vzhledem k nájemní 
smlouvě podepsané na 30 let, ale i následných 10 let, nemůže 
těžbě zamezit.

Úvěr na dofinancování investiční akce „Výstavba chodníku 
na ulici Lázeňská –III. etapa“
Obec hodlá dostavět poslední úsek chodníku mezi Nealkem 
a lázněmi. Celkové náklady jsou projektována na cca 11,5 mil. 
Kč (vč. DPH), přičemž výběrové řízení by mohlo cenu díla 

výrazně snížit. Součástí akce musí být nové veřejné osvětlení 
(není součástí dotace) v hodnotě min. 1,2 mil. Kč. Investiční 
akce bude zrealizována a úvěr bude čerpán pouze za podmín-
ky, že bude přiznána dotace, což bude jasné přibližně koncem 
května. Chodník včetně veřejného osvětlení by měl být postaven 
v termínu červen – říjen 2014.
 Vzhledem k tomu, že právě letos se nabízí výjimečných až 
85 % dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, navrhu-
je rada, aby si obec vzala úvěr – podobná dotace se opakovat 
nebude, do budoucna se dá očekávat nárůst ceny stavebních 
prací a úrokové sazby jsou na minimu. Obec proto oslovila
3 peněžní ústavy, u kterých má naše obec zřízeny účty: Česká 
spořitelna, Komerční banka, ČSOB k předložení nabídky na 
poskytnutí dlouhodobého investičního bankovního úvěru. Obec 
žádá o úvěr do výše 5 mil. Kč (definitivní výše bude stano-
vena dle skutečných nákladů na stavbu), který by byl čerpán 
v termínu od června do konce prosince tohoto roku, který by 
byl splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami po dobu 15 
let počínaje 1.1.2015 a který by byl zajištěn budoucími příjmy 
rozpočtu obce. Nejvýhodnější podmínky pro poskytnutí ban-
kovního úvěru nabídla ČSOB s cenou úvěru (úrokovou sazbou) 
1 M PRIBOR 0,28 % p.a.+marže 0,70 %= 0,98 % p.a.,3 M 
PRIBOR 0,37 % p.a.+marže 0,70 %= 1,07 % p.a. Zastupitelstvo 
s úvěrem jednomyslně souhlasilo.

Různé
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo vyčlenění finančních 
prostředků z rozpočtu na zajištění předfinancování a spolufinan-
cování projektu „Soustava dětských naučných stezek v lázeňské 
obci Bludov“ v rámci projektu ROP Střední Morava.
 V závěrečné diskusi informoval M. Kimeš, že bylo osloveno 
deset bankovních domů, zda by neumístili v obci bankomat. Od-
pověděl jediný z nich, který ale žádal po obci neakceptovatelné 
podmínky.
 F. Dobeš se z pléna zeptal na několik věcí souvisejících 
s dolním koncem. Nejprve, kdy je plánována výstavba chodníku 
od Panenky Marie k Habermanově vile. M. Klimeš odpověděl, 
že v současné době je tato věc ve fázi vyřizování územního 
rozhodnutí a na základě vyprojektovaných nákladů se bude 
muset obec rozhodnout, jestli realizace proběhne komplexně 
nebo po částech. Starosta doplnil, že po poslední dům v obci 
se bude jednat o chodník a potom bude pokračovat max. stezka 
pro pěší či cyklisty. Dále se F. Dobeš zeptal, kdy se uvažuje 
o realizaci záhumenní cesty za mateřskou školou směrem na 
ulici 8. května. M. Klimeš odpověděl, že se počítá s postupnou 
realizací, termín stanoven není, finance z rozpočtu jdou v první 
řadě na chodníky a komunikace v obci. S. Balík na to připomněl, 
že obec nemá neomezený rozpočet. Jedním z jeho příjmů jsou 
ale daně z nemovitosti ze zkolaudovaných domů – na další akce 
tak můžeme mít peníze i tehdy, když lidé zkolaudují své domy, 
v nichž bydlí.

Stanislav Balík ml.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na 
nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

 sobota 12. dubna 2014
čtvrtek 8. května 2014

(svátek) 
Cena 200.- Kč

- přihlášky v KD Bludov -

Kulturní dům Bludov plánuje na podzim 
letošního roku výstavu fotografií 
BLUDOV v proměnách času.

Vyzýváme ty, kteří by měli zájem se na 
přípravě podílet a pomoci, aby se přihlásili 

v Kult. domě Bludov. Prosíme i ostatní, 
kteří mají doma zajímavé dobové fotografie, 

o zapůjčení. Vše v pořádku vrátíme. 
Děkujeme. Jarmila Divišová
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PROSBA
Kulturní dům Bludov ve spolupráci se Zbyňkem Poislem 
připravuje na letošní rok další rekord:
Překonání rekordu o nejdelší autodráhu v České republice.
  V r. 2009 jsme vytvořili rekordní dráhu v délce 300,792m,
ale v r. 2011 byl tento náš rekord překonán v Čimelicích 
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. Už  máme téměř dostatečný počet, ale ještě 
stále přijímáme další koleje k autodráze, ať je náš rekord 
co největší.
 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, 
e-mail: kulturni.dum@bludov.cz
Děkujeme.              -jdi-

Příležitostný divadelní soubor šumperských skautů 
zve všechny zájemce i pravidelné diváky 

na své další představení

„Dlouhý, široký a krátkozraký“ 
aneb „Pohádka, která u dětí propadla“

Sobota 26. dubna od 17:00 hod.
-vstupné dobrovolné-

I tentokrát jde o dílo z pera génia, který se neproslavil, 
a největšího Čecha - Járy Cimrmana. Nově se zaměříme 

i na mladší publikum a přicházíme s neortodoxní 
a originální pohádkou.

Podruhé se vracíme do bludovského kulturního 
domu, kde se nám minule velmi líbilo. 

Už teď se na všechny moc těšíme!

Jak na zářivky nejen ve školách
Ekologická výchova ve školách je investicí do našich dětí, která 
by se měla projevit v lepší péči o naše životní prostředí ze strany 
budoucích generací. Dozví se školáci v rámci této výchovy i to, 
jak naložit s nefunkční zářivkou?
 Současné základní školy věnují velkou pozornost otázkám 
ochrany životního prostředí a učí naše děti, jak šetřit přírodní 
zdroje či jak pečovat o krajinu. K dětem se tak dostane nepře-
berné množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale 
vůbec možné se v tom všem dnes jednoduše vyznat? Vezměme 
si například odpady - sbírá se vše od papíru, plastů, zátek až po 
lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak 
správně naložit s nefunkční zářivkou? 
 Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od 
roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. 
Ten také zřídil na svých webových stránkách www.ekolamp.cz 
speciální sekci pro děti a mládež, která se i prostřednictvím jed-
noduchých textů a her snaží tuto nezáživnou, ale společensky 
potřebnou problematiku srozumitelně vyložit.  
 Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit přiro-
zenou formou speciální problematiku zářivek do komplexní 
mozaiky ekologické výchovy. Zářivky na jedné straně šetří 
elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť, je jejich zpětný 
odběr organizován odděleně skrze sběrné dvory, obchody, 
mobilní svozy apod. Při recyklaci je navíc kolem 95 % materiálu
z nefunkčních zářivek opět použito ve výrobě. 
 Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.

   OÚ Bludov

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
– podrobná zpráva za rok 2013

Vážení občané.
Obecní úřad v Bludově Vás tímto informuje, že již pátým 
rokem stále funguje sběrný dvůr vysloužilých elektrospotřebičů 
- budova naproti školním bytovkám, vedle areálu mechanizačního 
střediska Bludovské a.s. 
    Provozní doba je každý sudý čtvrtek celoročně od 13:oo do 
16:oo v zimním období a od 13:oo hodin do 17:oo hodin v letním
období.
    V tuto dobu zde mohou odevzdat bezplatně občané jakékoliv 
vysloužilé elektrospotřebiče - televizory, monitory, pračky,
ždímačky, ledničky, mrazáky  a dále veškeré drobné domácí 
elektrospotřebiče. Také odebíráme zářivky a úsporné žárovky 
a baterie všeho druhu.
 Tyto odebrané elektrospotřebiče se smluvně odevzdají 
za úplatu společnosti ASEKOL, ELEKTROWIN, ECOBAT, 
EKOLAMP. Celková částka od těchto společností za rok 2013 
činila 32176,- Kč.
 Za tříděný odpad – plast, sklo, papír, kartony, kovošrot 
obec v roce 2013 obdržela od společnosti EKO KOM částku 
290824,- Kč.
 Tyto příjmy jsou součástí příjmů obecního rozpočtu a použijí 
se opět na zlepšení nakládání s odpady v obci Bludov. Děku-
jeme za spolupráci a věříme, že v třídění odpadů budete dále 
pokračovat.

                       Obecní úřad Bludov

Děkuji panu starostovi Ing. Pavlu Stonovi 
a místostarostovi Ing. Milanu Klimešovi, 

za vstřícnost při jednání o zachování pozemků 
na zahrádky za panelovými domy na Školní ulici.

L.Kamlarová

PODĚKOVÁNÍ



POZVÁNKA na duben 2014
 

Bludovan 6

Bludovan 3/2014

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V dubnu 2014 oslaví
Sršňová Olga Slepá  70
Člupná Marie Lázeňská  70
Pecháček Vlastislav 8. května  70
Bartoň Jiří Komenského 75
Kvapilíková Jitka Lázeňská  75
Svršek Alois Stará  80
Bank Karel Na Hradě  81
Losová Margita Bludoveček 82
Tunysová Vlasta Vitonínská  83
Kulhajová Helena Komenského 83
Hroch Josef Jana Žižky  84
Jánětová Jiřina Husova  85
Hrochová Jiřina Jana Žižky  85
Maulerová Marie Dr. Březiny 87
Směšná Anežka Družstevní  87
Kotraš Oldřich Slepá  89
Janíček Zdenek Lázeňská  90
Hrochová Ludmila Tř. A. Kašpara  90
Stančíková Božena Lázeňská  90

  Dne 21. dubna 2014 by oslavil své 90. narozeniny 
náš milovaný tatínek a dědeček pan

Miroslav Šubrt
Zároveň v září vzpomeneme 20. výročí jeho
úmrtí. Syn Miroslav s rodinou.

Ne    6.4. 15.00 Pohádka BUBÁCI A HASTRMANI
So  12.4.   6.30 Zájezd do Polska
Po  14.4.   Prodej
Po  21.4.     7.00 Zájezd velikonoční
St   23.4.    Levný textil
So  26.4.     9.00 Dětský bazar
So  26.4.   17.00 Divad.předst. Jára Cimrman
Čt    1.5. 18.00 Ochutnávka vín
So   3.5. 16.00 Koncert KPH (oranžerie) 
Ne   4.5.   6.00 Zájezd do Národního divadla
Čt    8.5.   6.30 Zájezd do Polska

Dne 24. dubna 2014 oslaví 60. výročí společného života 
manželé Marie a Karel Kohoutovi. 

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

Diamantová svatba

  Dne 16. dubna 2014 by oslavil své 
100. narozeniny náš milovaný tatínek 
a dědeček pan

Josef Kolář
19. února jsme vzpomenuli 15. výročí jeho 
úmrtí. Nikdy nezapomenou děti s rodinami.

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

Dne 7. dubna 2014 uplyne 2. smutné 
výročí od úmrtí pana

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

  V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou 
jenom jednou. Kdybychom si oči vyplakali, 

její už se neohlédnou ...
... odešla, jak si osud přál a dne 2.dubna 2014
vzpomeneme 20. výročí úmrtí paní

Marie Poláchové
S úctou a láskou stále vzpomíná manžel 
a dcera Jana s rodinou.

  Kdo žije v srdcích blízkých, není mrtev. 
Je jen vzdálen....

Dne 11. dubna 2014 si připomínáme 
20. výročí úmrtí paní

Emílie Elgnerové
Dne 23. června 2014 by se dožila 77 let. 
S láskou stále vzpomínají manžel Zdeněk 
a dcery Hana a Zdeňka s rodinami.

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd

Velikonoce ve 
Skanzenu na Veselém Kopci 

a Zámek Litomyšl

Pondělí  21. dubna 2014
Odjezd od KD v 7.00 hodin

Cena za cestu a vstupné 
do zámku a skanzenu 440 ,-Kč, děti 380,-Kč 

Přihlášky v KD  



Bludovan 7

Bludovan 3/2014

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Kytarový koncert

Irena Babáčková - kytara
Helena Tamelová - soprán 

Sobota 3. května 2014 
v 16.00 hod. 

Zámecká oranžérie Bludov

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na pohádku

BUBÁCI A HASTRMANI

V neděli 6. dubna 2014
v 15:00 hod.

Vstupné 30,- Kč

Jedna z nejstarších německých renesančních pohádek 
vás zavede do smutného království a bude 
vám povídat o zlé královně i o Sněhurce, 

také o jednom užvaněném zrcadle, dvou rozpustilých 
stromech a hlavně sedmi malých mužíčcích.

Volně podle Josefa Lady napsal Karel Hoffmann. V naší pohádce 
se bubáků a hastrmanů bát nebudete. Naopak, jejich strašení 

a různé kouzelné kejkle, které s milou naivitou provádí, vás spíš 
pobaví, než postraší. Koneckonců, starý Hastrman a starý Bubák 
mají docela normální lidské problémy s výchovou svých potomků, 
které musí naučit svému řemeslu. A žádné učení není jednoduché. 

Mladí, jak už to u mladých bývá, mají svou hlavu, protože… 
A u hastrmanů a bubáků to platí stejně jako u lidí, všechno 
už je staré a je třeba dělat věci jinak – nově. A díky tomu 

se pobaví i ti, kteří s i myslí, že už pohádkám odrostli.

V podání Hoffmannova divadla Uherské Hradiště

BABOUCI 
nejstarší jihočeská dechovka vystoupí v Bludově 

v neděli 11. dubna 2014 od 16.00 hod.

Kytarový koncert

-vstupné 40.- Kč-

13.6. – 15.6.2014
PROGRAM : 
1.den:  odjezd v časných ranních hod. směr Bratislava, Maďarsko. 
Příjezd v dopoledních hod. do Budapešti: prohlídka  Budínský hrad, dunajské 
nábřeží, Matyášův chrám, Rybářská bašta, Parlament, procházka středem 
města, po ulici Váci přes Vörösmartyho náměstí k bazilice sv. Štěpána, ...., 
projížďka lodí po Dunaji okolo Margitina ostrova (1 hod.), v podvečerních 
ubytování v hotelu, možnost večeře.
2.den: po snídani odjezd do Gödöllö k baroknímu zámku, který pro svůj 
odpočinek využíval císař František Josef  a královna Alžběta, dále okolo 
pohoří Matra s nejvyšší horou Maďarska (Kékes 1015 m) do barokního města 
Eger, procházka malebnými uličkami historického centra s prohlídkou baziliky, 
hlavního náměstí Dobó tér, možnost návštěvy hradního areálu s výhledy na 
staré město a okolní vinice. V místních vinotékách je možné zakoupit typická 
vína jako Egri bikavér a Egri leányka. Návrat do Budapešti, osobní volno, 
pro zájemce možnost podvečerní návštěvy termálních lázní.
Možnost večeře a nocleh v hotelu.
3.den: po snídani odjezd do historického města Szentendre s mnoha 
historickými skvosty, dále návštěva města Visegrád, které bylo po několik 
let sídlem maďarských králů. Od břehu Dunaje se zvedá středověký hradní 
komplex s královským palácem. Ostřihom – město položené v ohybu Dunaje 
s dominantní bazilikou. Rodiště prvního uherského krále Štěpána 
Odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

CENA :   3.290,- Kč   
CENA ZAHRNUJE : dopravu lux. busem, 
2 x ubytování v hotelu** / pokoje s příslušenstvím,
2 x snídaně, služby průvodce, pojištění CK
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY : 
- zajistíme cest.pojištění za 17,- Kč / den nebo za 27,- Kč / den včetně 
storna zájezdu
- zajistíme 2 večeře v hotelu (menu o 3 chodech) za 700,- Kč
CENA NEZAHRNUJE : vstupné cca 10.000,- HUF

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s CK Maxima pořádá zájezd

BUDAPEŠŤ a okolí 

Kulturní dům Bludov pořádá ve spolupráci s CK Bavi Litovel zájezd

Letní noční koncert
Vídeňských filharmoniků
- v zahradách zámku Schönbrunn

Termín: čtvrtek 29.5. 2014
Program: Odjezd ve 14:00 hod. od zámku Bludov 
do Vídně k zámku Schönbrunn, individuální prohlídka 

zámeckých exteriérů, možnost procházky 
parkem, individuální volno.

   Ve 21:00 začátek koncertu Vídeňských filharmoniků 
v parku u Neptunovy kašny, vstup zdarma! 

V minulosti jsme jeli s předstihem a většina účastníků 
měla místa k sezení. CK ovšem místa k sezení negarantuje 

s ohledem na možnou situaci.
Návrat kolem 2. hodiny ranní.

Cena: 580.- Kč Přihlášky v KD Bludov

Bludovská pouť 
Bludovská pouť ke cti patrona obce a patrona 

farního chrámu sv. Jiří se bude konat 

v neděli 27. dubna 2014. 
Program bohoslužeb:
7.30 – Bohoslužba

10.30 – Slavnostní bohoslužba
14:30 – Svátostné požehnání

15:00 – 16:00 Prohlídka kostelní věže a zvonů 
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Prahy do Národního 

divadla na hru Josefa Kajetána Tyla

STRAKONICKÝ 
DUDÁK
V neděli 

4.května 2014
Odjezd od KD Bludov 

v 6.00 hodin
Cena 800,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Práce s notebookem.

Přihlašujte se u paní Divišové 
v KD Bludov, 

telefon 583 238 177, 736 609 734, 
nejpozději do 8. 4. 2014

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

• Dinopark Vyškov
• ZOO Lešná

Sobota 10. května 2014
odjezd v 6.30 hod. 

od kulturního domu
děti a důchodci 450,- Kč

dospělí 500,- Kč /cesta, vstupné/
Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 

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

Kurz na počítačích

15. dubna - 24. dubna 2014
vždy v úterý ve čtvrtek od  17.00 hod. 

v Kulturním domě Bludov.
Obsah šesti setkání bude přizpůsoben 

požadavkům  účastníků s bližším zaměřením 
na komunikaci po internetu, ukládání 

a zpracování fotografií.
Lze pracovat na svém notebooku, 
který si přinesete s sebou, nebo 
na vypůjčeném v kulturním domě.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na čtyřdenní zájezd 

Termíny:     24. 4. - 27. 4. 2014     4.350,- Kč 
        2. 10. - 5. 10. 2014     4.350,- Kč 

Cena zahrnuje : dopravu zájezdovým autobusem, 3x ubytování 
ve 2 lůžkových pokojích, 3x polopenze, vstup do bazénů, lázeňský polatek, 

pojištění proti úpadku CK dle zák.č.159/1999 Sb. 
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu.

Přihlášky v Kulturním domě Bludov, tel. 583238177
kulturni.dum@bludov.cz

6. BLUDOVSKÝ DĚTSKÝ BAZAR!!!

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

Nabízíme možnost výhodné koupě, 
prodeje či směny!!!

Kdy: Sobota 26. dubna 2014 od 9-11 hodin
Kde: Kulturní dům Bludov

Zájemci o rezervaci prodejního místa a víc 
informací se prosím hlaste nejpozději 
do 15. 4. 2014 na tel. č.: 583238177 

nebo e-mail: kulturni.dum@bludov.cz 
nebo lucka.polaskova@gmail.com  

Maďarské termální 
lázně Bükfürdő 

Firma REBAK pořádá

 výprodej oděvů v Kulturním domě Bludov
Středa 23. dubna 2014    

8.30 – 16.30 hod., 
kus 25.- Kč

Ve 12 hod. doplnění zboží.

Prodejna vín STATEK POD LIPAMI 
a Kulturní dům Bludov vás zvou na

OCHUTNÁVKU VÍN

Nutná rezervace na tel. 606 854 606 
nebo v Kulturním domě Bludov

Vstupné 100.- Kč
V ceně zahrnuto: Vstupné, 

ochutnávka 12 vzorků a občerstvení 

z oblasti Velkých Bílovic 
v podání vinaře Davida Osičky 

Kde? Kulturní dům Bludov
Kdy? Čtvrtek 1. května 2014

 od 18.00 hod.
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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 regionálním tisku v r. 2004

Pergamen z věže vydal svědectví
Bludov – Tubusy s pergamenovými listinami z roku 1949 se 
podařilo objevit v minulých dnech při opravě věže bludovského 
kostela sv. Jiřího. Pro pamětníky obce nebyl nález dokumentů 
překvapením, někteří si ještě vzpomněli, jak schránky s listinami 
skupina místních obyvatel do svatostánku ukládala. Kostel tehdy 
procházel opravou.
 ,,Na pergamenu je zvláštním způsobem popsána historie 
obce, autor tu také hovoří o druhé světové válce a opravách kos-
tela. Vše se prolíná dohromady, ale bohužel dokument nepřinesl 
informace, které bychom neznali,‘‘ řekl historik Stanislav Balík, 
který je zároveň členem bludovského zastupitelstva.
    Autorem nalezeného textu je četnický kapitán ve výslužbě 
Jan Jáně a z jeho díla je patrné, že orientace v tehdejších spole-
čenských poměrech nebyla jednoduchá. Například ve větě , kde 
informuje o osobě prvního dělnického prezidenta, uvádí titul 
soudruh pan Klement Gottwald. Nejspíš nikdo z katolíků, kteří 

spis schovali pro další generace, netušil, co pro ně nastoupivší 
komunistická garnitura připraví. Trpký úděl čekal i na tehdejšího 
bludovského faráře , který se do vesnice vrátil z nacistického 
vězení a zařídil první poválečnou opravu kostela. ,, Bludovský 
farář Oldřich Koutný, který pro místní věřící mnoho  znamenal, 
byl zatčen v roce 1950  a v komunistických lágrech strávil šest 
let,‘‘ vzpomněl Balík, který čekal, že  v dobových listinách bude 
o faráři obsaženo více informací.
  Rozsáhlá oprava věže kostela sv. Jiřího skončí za několik 
týdnů. Na výměnu pozinkované kopule za měděnou a opravu 
dřevěných stavebních prvků bludovští věřící šetřili čtyři roky.  
Díky pravidelným sbírkám shromáždili téměř 600 tisíc korun, 
zbytek nákladů hradí obec. Nová věž kostela se bez lešení ukáže 
v květnu a další staletí v ní opět budou uschovány dokumen-
ty. Více něž půlstoletí staré informace doplní materiály o dění 
v Bludově z posledních let.

Odborná konference v lázních Bludov
V pátek dne 21.března 2014 se uskutečnila ve Státních léčeb-
ných lázních Bludov, s.p. již třetí odborná konference pro léka-
ře, fyzioterapeuty a zdravotní sestry s názvem „Zdraví ženy“. 
Účastníci konference, kterých bylo přes osmdesát, si vyslechli 
zajímavé přednášky lékařů, fyzioterapeutky a porodní asistentky. 
Přednášky se týkaly zdravotních problémů, se kterými se ženy 

Lázeňské okénko

Zahrádkáři  ruší výstavu v srpnu 2014 a s tím spojené soutěže včetně              
Soutěže o nejkrášnější okno, balkon a předzahrádku.

Na základě kritiky Stanislava Balíka ml.  v Bludovanu 2/2014 
se výbor rozhodl, že nebude žádat obecní radu o finanční příspě-
vek, aby nebyl nařčen z toho že, cituji úryvek „peníze na pod-
poru spolků nevyhazujeme do vzduchu“. Bez finanční podpory 
obce se výstava spojená se soutěžemi  uskutečnit nedá, proto se 
výbor usnesl na mimořádně svolané schůzi o jejím zrušení.
 Soutěže o nejkrásnější vesnici, domy apod. probíhají v celé 

republice a i my jsme rádi, když naše vesnice je pěkně upra-
vená a celá kvete. Myslíme si, že „absurdní odměna Kč 200,-“ 
(zkuste si spočítat, kolik sazenic kytek za tuto cenu koupíte) byla 
alespoň malým oceněním a výzvou pro ostatní.
 Vážení občané, zahrádkáři, děkujeme za pochopení našeho 
rozhodnutí a těšíme se na setkání s Vámi na našich dalších 
akcích.

Výbor Svazu zahrádkářů Bludov

potýkají, např. dýchání a porucha dechových stereotypů, porod 
a kojení dětí, neplodnost, migréna či držení těla. Na závěr konfe-
rence účastníci zhlédli film slovenské režisérky Diany Fabiáno-
vé s názvem „Měsíc v nás“, který pojednává o tabu menstruace 
v dnešní společnosti z pohledu odborníků z řad lékařů, antropo-
logů, sociologů, psychologů a filozofů.
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Mateřská škola na škole v přírodě

Vítání jara v mateřské škole
Možná se zima tváří, že už je dávno pryč. Možná to vypadá, že 
jaro už je tady. Ale není všechno vždy tak, jak se zdá ?! Proto 
jsme se s dětmi trošku pojistili proti případu, kdyby se královna 
zima chtěla vrátit. Jak jsme to udělali? První jarní den, tedy 20. 
března jsme se vydali jarním průvodem kolem MŠ, potom spálili 
Moranu za doprovodu jarních básní a písní. Pro jistotu jsme se 
ještě rozhodli odemknout trávníky - sluníčky a květinami vyzdo-
bit celou zahradu. Děti sluníčka a květiny vyrobily z barevných 
papírů, ať je ta naše školní zahrada po zimě v plné parádě. Teď 
už jenom budeme čekat, až sluníčko zažene studený vítr a noční 
chlad, ať si můžeme jara užívat plnými doušky!

Za kolektiv MŠ
Bc. Nétková Kateřina

Vloni v červnu bylo nad Vernířovicemi, v údolí Studeného 
potoka, otevřeno Centrum ekologické výchovy Švagrov. Spoje-
ní  krásné  přírody, perfektního zázemí a výborného kolektivu 
pracovníků ,, Centra“, které jsme měli to štěstí osobně poznat 
při naší podzimní návštěvě, nám vnuklo myšlenku na naše děti 
a školu v přírodě. Několik telefonátů, domluva na programu, 
domluva na termínu. Volno bylo v první třetině měsíce března, 
kdy paní zima obyčejně začíná pomalu předávat vládu nastu-
pujícímu jaru, a tak jsme se dohodli, že pojedeme. Naplánovali 
jsme si, že dětem ukážeme život zvířat v zimním  lese,  stopy  ve 
sněhu, chtěli jsme je naučit  vyrobit  krmítka pro ptáky a mnoho 
dalších činností, které jsou spojeny se zimním obdobím…
 Nadešel čas odjezdu a po zimě ani památky. Obloha byla 
jako vymetená. Sluníčko ohřívalo zemi svými paprsky a počasí 
připomínalo spíše konec května než začátek března. Ve středu 
ráno jsme se tedy nalodili na palubu malého autobusu a po 
nezbytném rozloučení a zamávání maminkám a tatínkům jsme 
se vydali na cestu do neznáma. Na dětech bylo vidět napětí 
a zvědavost, co je asi bude v příštích třech dnech bez rodičů 
čekat. Když jsme se již blížili k cíli naší cesty, projížděli  jsme 
úzkou asfaltovou silničkou a naráz se před námi ze smrkového 
lesa vyloupla nádherná patrová zděná stavba v kombinaci se dře-
vem, krytá černou břidlicovou střechou. A jak vypadala zvenku, 
taková byla i uvnitř. Trámové stropy, plno dřeva. Nádhera. Děti 
se ubytovaly v pokojích se sprchovým koutem, převlékly se do 
pracovního, dostaly svačinu a dali jsme se do práce. Přivítali nás 
Renča, Lenka, Marcel a všichni  ostatní členové týmu ,,Cent-
ra“.  Hned první den  v lese děti hledaly, chytaly a poznávaly 
broučky, stavěly příbytky  lesním skřítkům, pod vedením Lenky 
vyčistily studánku a uvolnily strouhu tak.  aby voda mohla při-
tékat k semínkům, které děti předtím zasadily na louce při okraji 
lesa.  Před večeří jsme si ještě nazdobili květináčky a po ní  jsme 
se všichni společně posadili k velké televizi a sledovali  pohádku 
Popelka. Všichni jsme byli unavení a tak se šlo do peřin. Děti 
se pod naším dozorem osprchovaly, a tím jako by se jim do žil 
vlila nová krev. I když jsme je uložili do postelí, bylo dlouho 
slyšet, jak si vykládají a vykládají. Další den ráno po snídani nás 
čekala další překvapení. Marcel dětem ukázal hady a jiná zvířata 
v teráriích, něco nám o nich řekl. Nakonec vyndal skoro dvou-
metrového hada, škrtiče, hroznýše královského, děti si ho mohly 
pohladit a ty nejodvážnější si jej mohly dát kolem krku. Po této 
exkurzi už na nás čekala Lenka. Nachystala nám v klubovně 
další překvapení. Každý sám si na ručním mlýnku namlel zrní 
a vyrobil trochu mouky. Potom dětem rozdala připravené těsto, 
ze kterého si za pomoci dospělých uválely placku, namazaly 

marmeládou a umotaly rohlíčky. A to už na nás v atriu čekala 
Renča. Rozdala naštípané třísky dřeva, noviny na podpal, kanys-
tr s vodou a kotlík. Přidala se k nám i Lenka a vydali jsme se 
na túru do lesa. Když jsme procházeli kolem paloučku, kde děti 
včera postavily přístřešky lesním skřítkům, obě naše průvodkyně 
jim navrhly, ať se na ně podívají. A stal se zázrak. Skřítci všem 
za odměnu za nově postavené domečky zanechali na památku 
svoje malé pletené čepičky. To bylo radosti! Po této malé pře-
stávce jsme se vydali dál údolím podél Studeného potoka nahoru 
do kopce. Na konci cesty, na prosluněné mýtině, jsme objevili 
malou chaloupku lesních dělníků s ohništěm. Některé děti šly 
sbírat dřevo na oheň, další s Renčou sbíraly dary lesa. Za chvíli 
již pod kotlíkem hořel oheň a v něm bublala voda, ve které se 
objevily čerstvě natrhané bylinky. Dětem jsme rozdali hrníčky 
a před kotlíkem položeným na velkém pařezu v okamžiku stála 
fronta. Čaj s medem všem chutnal. A jak! Po obědě jsme byli 
opět všichni společně v lese, kde jsme objevili malý pramínek. 
Všichni přiložili ruku k dílu. Někteří studánku vyčistili, další 
pomocí různých klacíků vykopali malou strouhu, další hledali 
a přinášeli kameny, kterými jsme okolí naší studánky vydláždili. 
Nakonec jsme vyrobili dřevěnou cedulku s názvem: ,,Bludovský 
pramínek“ s datem objevení  a  studánku jsme jím označili. Bylo 
by toho, co bych chtěla napsat, ještě mnoho, co jsme během tří 
krásných dní spolu s dětmi prožili, ale myslím, že to již stačí.      
 Nakonec mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala všem, 
kteří se o nás ve Švagrově tak pěkně postarali, a popřála, ať jim 
elán, který mají, ještě dlouho vydržel.
   ředitelka MŠ Bludov
   Kouřilová Ivana
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DĚTSKÁ ZIMNÍ OLYMPIÁDA V MŠ BLUDOV
Tak jako letošní zimní olympijské hry 
v Soči dokázaly přilákat k televizním 
obrazovkám tisíce diváků, setkala se 
i dětská zimní olympiáda v naší školce 
s velkým ohlasem. Děti společně se svý-
mi rodiči soutěžily ve dvou disciplínách: 
hokej – střelba na branku a hod „sněhový-
mi“ koulemi na terč. Malí i velcí sportovci 
se do hry pustili s radostí, houževnatostí 
a samozřejmě touhou vyhrát. Pro vítěze 
byla připravena zlatá medaile a to už je 
pořádná motivace porazit ostatní. A jak to 
celé dopadlo? Zlatou medaili vybojoval 
Adámek Doubrava, stříbrnou Verunka 
Švédová a bronzovou Milánek Příhoda. 
Kromě medailí si tyto děti odnesly také 
drobné ceny. Ovšem ani ostatní neodešli 
s prázdnou, malou odměnu si zasloužili 
všichni zúčastnění. Vítězům olympiády 
ještě jednou blahopřejeme!

Za kolektiv MŠ Mgr. Jarmila Maturová
(učitelka MŠ a členka olympijského výboru)

Tvoření dětí a rodičů
Z pohádek si odletěly a v naší školce se objevily. Vy nevíte kdo? No přece 
pohádkové bytosti (princezny, čerti, vodníci, draci, duchové…), které letos 
vyráběli rodiče s dětmi doma za zimních večerů a nyní si je můžeme všichni 
prohlédnout na školní výstavce umístěné na chodbě v 1. poschodí. Nápadité 
výrobky byly vytvořeny převážně z papíru, z odpadového materiálu, z lahví 
plastových i skleněných, z přírodnin apod.

  Kulhajová M., uč. MŠ 

Budoucí olympionici?
V době, kdy se nejlepší čeští sportovci ucházeli 
v Soči o olympijské medaile, se skupinka bludov-
ských školkáčů vydala „pokořit“ přemyslovskou 
(dětskou) sjezdovku a nastartovat tak svou lyžařskou 
kariéru. Pro některé to bylo vůbec první setkání 
s lyžemi v praxi, někteří už si jeli jen potrénovat. 
Do poslední chvíle nebylo s ohledem na počasí 
jasné, jestli se kurz vůbec uskuteční a nebýt mož-
nosti umělého zasněžování, zůstaly by malé lyže 
a helmy v garážích a na půdách.  
 První den vypadala většina malých lyžařů 
přinejmenším nejistě. Vydat se kamsi autobusem bez 
mámy považovali za dobrodružství jen ti nejstarší 
a nejodvážnější. Ostatní se museli poprat s obava-
mi z neznámého i s posléze vlnitým terénem, který 
některým malým žaludkům při jízdě nedělal zrovna 
nejlépe. Namístě čekal paní učitelky a několik málo 
pomocníků z řad rodičů nelehký úkol v podobě včas-
ného zajištění jídla a pití, obutí a oblečení, asistence
při hromadném čurání… Klobouk dolů! Úleva 
nastala teprve na svahu, kdy děti převzali lyžařští 
instruktoři. Ti se snažili nejprve děti rozehřát veselou 
rozcvičkou, trochu se skamarádit a, to hlavně, začít 
s výukou lyžování.   
 Týden ubíhal rychle. Ačkoliv ranní vstávání 
není u nás zrovna v oblibě, náš malý lyžař si kurz 
se vším všudy pochvaloval. Přispělo k tomu asi i to, 
že dnů, kdy dětem přálo počasí, bylo více než těch 
pošmourných. Škoda jen, že poslední den, který 
byl pro všechny nejdůležitějším, se co do počasí 
vydařil asi nejméně. Na závěr kurzu dorazili lyžaři 
v přestrojení za pohádkové, filmové či fantazijní by-
tosti, aby se takto ustrojeni utkali o medailová místa 
v rychlostních závodech. Každá ze tří výkonnostních 
skupin měla nakonec svého vítěze, ani ostatní však 
nezůstali bez odměny a diplomu. Snad si tedy všich-
ni zúčastnění sportovci odnesli z kurzu kromě osvo-
jení základů lyžařské techniky i pěkné vzpomínky. 

Adéla Sedláčková
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ZÁPIS DO MŠ BLUDOV 23.4.2014
od 7 do 16 hodin

Předložte: - Občanský průkaz
 - Rodný list dítěte
 - Lékařem potvrzený evidenční list dítěte
 - Vyplněnou přihlášku  
Tiskopisy si vyzvedněte 16.4.2014 v Den otevřených 
dveří od 8 - 15 hodin

Skautské předjarní toulky okolím Bludova
Do jara nám sice stále ještě scházely dva týdny, ale pohled 
z okna s tím do kalendáře spolu již nějakou chvíli příliš 
nesouhlasily. Naplánovali jsme si tedy na druhý březnový víkend
první jarní družinové výpravy. Družinové znamená, že jsme 
nešli všichni spolu, ale rozdělili jsme se právě podle dvou dru-
žin v našem oddíle – jedna skautská, do které patří starší děti 
a jedna vlčácko-světluškovská, která zahrnuje děti mladší. Každá
družina šla svoji trasu, měla jiný program a jelikož jsem šel na 
výpravu s vlčaty a světluškami, povím vám o výpravě naší.
 Sešli jsme se ráno u klubovny, vybavili se sekerou, polní 
lopatkou a lékárničkou, a pak bez delšího otálení se rozloučili 
s výpravou skautů a vydali se směrem do zámeckého parku. 
Zpočátku bylo celkem chladno, ale modrá obloha spolu s vzhůru
stoupajícím sluncem dávala tušit, že bychom už měli začít 
přemýšlet, zda se nám do batohu vlezou bundy a čepice.
 První hru jsme si zahráli již v Gryngleti, kdy úkolem hráčů 
bylo stát se pánem spadlého kmene stromu tím, že s rukama za 
zády museli shodit všechny protivníky. Po pár kolech hry jsme 
pokračovali dále a již na lavičce ve Františkově aleji byla na ve-
dení výpravy vymožena občerstvovací přestávka. Když už jsme 
tedy stáli, využili jsme toho k procvičení práce s mapou a buzo-
lou. Děti dostaly za úkol určit světové strany a nalézt na mapě 
svoji aktuální polohu. Naše další cesta vedla přímo na východ, 
až téměř ke kolejím, a následně jsme se podél nich dostali na 
bludovské nádraží a následně stále dál až k řece Moravě. Cestu 
nám krom povídání zpestřila hra klíště, kdy každý hráč musel 
umístit nenápadně kolíček na oblečení či batoh dalšího hráče.  
Kousek před řekou jsme také museli přejít z poslední vůle držící 
lávku přes jednu z říčních větví.
 Jak jsme se blížili k Moravě (i když někteří již před nádra-
žím), začali účastníci výpravy i bez hodinek pociťovat čas obě-
da a stále častěji se jej dožadovali. U řeky jim bylo vyhověno, 
ačkoliv některé pro možnost házet kamení do vody jako by hlad 
náhle přešel. Nakonec jsme si však za přispění všech vytvořili 
ohniště a opekli si oběd. Když pak byli všichni najezení, odpo-
čatí a v řece již bylo dost kamení, zahladili jsme ohniště, aby 
nikdo nepoznal, že tu kdy byl člověk, a začali jsme se vracet 
směrem na Bludov. Po chvíli jsme se však opět zastavili a zahrá-
li další hru, kdy museli hráči z vymezeného území získat tajné 
informace v podobě lístečků, bez toho, aniž je chytili obránci.

 Nakonec naše cesta vedla na Brusnou, kde jsme sedli do 
trávy a kochali se nádherným výhledem. To byla ta správná 
pohoda, kdy nic neřešíte, prostě bylo hezky, tak jste šli ven. Bylo 
to krásné zakončení celé vydařené výpravy.

Ondřej Daniel – Rys
vůdce 2. oddílu Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

TAXI non-stop
Milan Tyl

602 676 470

ZNÁMKY  
Místní informační středisko při KD Bludov nabízí další 
nové poštovní známky s bludovskými motivy.
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KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ ZASKOČEN
Připraven musí být člověk na všechno, i na to, jak odvrátit hroz-
bu nebezpečí. Jak se v této situaci zachovat. Jak laicky pomoci 
bližnímu, který je v ohrožení života. Ano, řeč je o poskytnutí 
laické zdravotní první pomoci.
 Už kdysi dávno, když jsem pracoval v organizaci 
TIS-Svaz ochrany přírody a krajiny, vyvstal problém poskyto-
vání první pomoci přímo v terénu. Tedy převážně v horském 
terénu Jeseníků, kde jsme se starali o huculské koně a kde jsme 
také budovali různé záchytné kempy pro návštěvníky hor. Proto 
jsme dostali za úkol se vypořádat i s tímto problémem. Každý 
po svém. Já jsem tehdy v Červeném kříži absolvoval týdenní 
kurz i s nástavbou. Poté následovala praxe na chirurgii a interně 
v šumperské nemocnici. Proto jsem s radostí uvítal upoutávku 
v Bludovanu na doškolovací kurs První předlékařské pomoci na 
Zdravotní škole v Šumperku, kterou uspořádala Civilní ochrana 
pod vedením pana Ing. Jiřího Skrbka. Školícími instruktory byli 
přímo učitelé školy a lidé od sanitek. Tedy osoby přímo z praxe. 
I žákyně této školy poradily, kde bylo třeba.
 Nechci se teď zmiňovat o první pomoci jako takové, 
o technice jejího poskytování. Mnozí ji znají. Ale o morálním 
aspektu celé věci. O samotném poskytnutí této pomoci hovoří 
zákon. „Povinnost“ poskytnout první pomoc je ale dána pou-
ze nepřímo - na základě zákonů trestajících její neposkytnutí. 
Tedy, i když se hovoří o povinnosti, ve skutečnosti v zákonech 
není výslovně uvedena. Pouze v trestním zákoníku je podle 

§ 150 uveden trestný čin „neposkytnutí pomoci“ osobě, která je 
v nebezpečí smrti. Když se neposkytne potřebná pomoc, ač 
tak můžeme učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Trestní 
sazba až 2 léta. Dále podle § 151 trestní čin „neposkytnutí pomo-
ci řidičem dopravního prostředku“, který se vztahuje na řidiče, 
který byl účasten dopravní nehody a pomoc neposkytl. Trestní 
sazba až 5 let a zákaz činnosti-odebrání řidičského průkazu.
 U úplných laiků se zpravidla považuje za dostatečné 
poskytnutí pomoci již pouhé přivolání záchranné služby. U osob, 
které prokazatelně absolvovaly odborné školení v poskytnutí 
první pomoci (vyškolení zdravotníci, řidiči, sportovní instruktoři 
apod.), bývá požadován i aktivní zásah. I tato právní gramotnost 
byla na programu přednášek. Řeč zákona je jen výčtem různých 
právních norem, životní praxe je úplně jiná. Obava z „právních 
problémů“ po poskytnutí první pomoci není - při dodržení 
zásady „rozumné přiměřenosti“ - v žádném případě na místě. 
Čím vážnější je stav, tím více si můžeme a vlastně i musíme 
dovolit. Pokud se zjevně pokoušíme zachránit život, není co 
ztratit a rozhodně nám to nikdo nemůže (právně ani morálně) vy-
čítat. Prostě každý by se měl pokusit pomoci bližnímu, který se 
ocitl v nebezpečí ztráty života. A jak na to, to nám ukázal právě 
proběhlý kurz. A já si jen kladu otázku, kde byli v těch čtyřech 
čtvrtečních podvečerních dvouhodinovkách ti (mimo jiné i řidi-
či), které měl Bludovan touto upoutávkou oslovit.

- jef -

LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU - KRUH PŘÁTEL BRUNA GRÖNINGA I V ČESKU
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Hurá - jaro je tady! Pojďme bruslit!

Bludovan 14

Možná se některým z Vás bude zdát nadpis článku jako nesmy-
slný, opak je pravdou. Letošní mírná zima nám moc příležitostí 
k bruslení na ledu nedala, tak si to můžeme vynahradit právě 
teď. Určitě je vhodné, si najít k jízdě na kolečkových bruslích 
místo, kde pokud možno nejezdí auta a nechodí chodci, ale 
protože mnoho z nás využívá k in-linu běžné komunikace a jiné 
veřejné prostory, dovolím si připomenout:
Jezdci na in – line bruslích jsou chodci!
Co říká zákon…
I když se to může zdát paradoxní, jezdci na kolečkových 
in- line bruslích jsou podle ustanovení § 2,  písmeno j) záko-
na č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti 
dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na 
pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané 
chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb. Podle těchto pravidel 
chodec ke svému pohybu užívá především chodníku, stezky 
pro chodce nebo stezky pro chodce a cyklisty. Pouze tam, 
kde chodník není nebo je neschůdný, může se chodec pohy-
bovat po levém okraji vozovky či po levé krajnici. Z hlediska 
bezpečnosti je navíc důležité, aby byl každý chodec - v tomto 
případě osoba pohybující se na kolečkových bruslích - dobře 
vidět.
Další  povinnosti mimo jiné zahrnují:
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní 
značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen 
pruh pro chodce a pro cyklisty, je chodec povinen používat pou-
ze pruh vyznačený pro chodce   (§ 53, odstavec 5 ) 
 Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích 
nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo 
stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce (§ 53, odstavec 8) 
 Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neo-
hrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní 
(§ 4, písmeno a)) 
 Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích 

nebo obdobném sportovním 
vybavení může užít jízdní pruh 
pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty 
(§ 57 odst. 7); přitom je tato osoba 
povinna řídit se pravidly podle odst. 3,5 
a 6 a světelnými signály podle § 73) 
 Povinnost řídit se pravidly provozu 
na pozemních komunikacích (§ 4, písmeno b a c)

Karel Volek
V pořadí 2. ročník Vánočního turnaje v Bludově, konaný 
v sobotu 14. prosince, zaznamenal oproti loňské premiéře dvoj-
násobný počet zúčastněných hráčů. Rovná padesátka šachistů 
zcela naplnila hrací místnost v místním Kulturním domě. On-
-line se přihlásilo pouze 36 hráčů a tak 18 nepřihlášených účast-
níků prezentujících se před 9 hodinou, řediteli turnaje, Jaroslavu 
Dobešovi, poněkud zkomplikovalo situaci z důvodu zajištění 
dostatečného počtu hracích souprav a zapříčinila zdržení začát-
ku turnaje.
 Silné bylo výkonnostní zastoupení v čele s FM Vladimírem 
Karlíkem, IM Zdeňkem Beilem, Petrem Kičmerem a další-
mi borci s ratingem nad 2000 ELO bodů. Ovšem tato trojice 
nejvýše nasazených hráčů si nenechala medailové pozice ujít 
a v uvedeném pořadí obsadila místa v celkovém hodnocení tur-
naje. Přesto úvodní kola přinesla několik překvapivých výsledků 
v podobě proher či remíz v partiích favoritů.
 Po pěti odehraných kolech a technické přestávce z důvodu 
korekce výpočetní techniky se sedmikolový turnaj dostal do 
fáze, kdy aspiranti na medailové pozice museli volit vhodnou 
taktiku pro závěrečné partie, v tomto ohledu je turnaj s nižším 
počtem kol náročnější.

 Dobře si vedl nejstarší účastník, 81 letý nestor brněnských 
šachistů pan František Vykydal, kterého až prohra v posled-
ním kole s Ladislavem Pruckem odsunula z předních pozic na 
13. místo. Na opačném pólu věkového rozložení se nacházel 
osmiletý Jan Kolář, umístěný na 33. místě. Početné bylo zastou-
pení žen a  dívek, kterých hrálo pět a z nichž každá obdržela od 
ředitele turnaje kytku. Nejlepší, Martina Hartingerová, obsadila 
22. místo. Sympatickým rysem turnaje je účast místních obyva-
tel, kteří šachy hrají jen pro svoje potěšení. Za svoji statečnost 
byli odměněni poháry pro nejlépe umístěné domácí borce.
 Přes zmíněné organizační či technické zádrhele měl turnaj 
spád a odehrál se ve vymezeném časovém rozpětí. Neobyčejný 
zájem o turnaj přiměl ředitele Jaroslava Dobeše k úvaze o změ-
nách pro příští ročník spočívající v konání turnaje v hlavním sále 
KD a též posunutí termínu o týden později z důvodů stávající 
kolize termínu s KP mládeže. A protože ani letost nechyběl, 
v loňském ročníku účastníky oceňovaný, bohatý cenový fond 
a pokud sponzoři nadále zachovají turnaji přízeň, lze očekávat, 
že letošní počet padesáti hráčů bude překonán.

(Šachový zpravodaj Olomouckého 
kraje GAMBIT, únor 2014, ročník XVI.)

Vánoční turnaj v Bludově  

Základní zásady jak předcházet úrazům 
na in – line kolečkových bruslích:
Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní. Při jízdě mezi 
chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte. Vždy používejte 
ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen. Vyplatí se nosit i spor-
tovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí. Nepřeceňujte své 
schopnosti, neriskujte.
 Nikdy nejezděte tak, abyste se drželi za motorové vozidlo 
nebo za jízdní kolo! Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, 
po kterém jedete.
 In - line kolečkové brusle jsou sportovní náčiní a pohyb 
bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci je, s ohledem na 
rychlost bruslaře, zdrojem potenciálních konfliktů, a to zejména 
s chodci se sníženou pohyblivostí a seniory.
 Vzhledem k tomu, že jezdec na kolečkových bruslích je, jak 
již bylo uvedeno, chodec, není možné vysledovat ve statistice 
dopravních nehod počet střetů bruslař – chodec. Lze jen kvali-
fikovaně odhadovat, že se nebude jednat o malá čísla a bruslaři 
by si tuto skutečnost měli uvědomit a zvážit, zda není vhodnější 
si pro jízdu vybrat taková místa, kde svým jednáním nikoho 
neohrozí.
(Zdroj : BESIP).

Takže, vážení bruslaři – namazat kolečka, ať nevržou, navléknout 
rukavice, přilby a vzhůru za rychlým pohybem na in-linech!

Ing. Milan Klimeš
místostarosta
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Místní informační středisko - MIS

OHLÉDNUTÍ    

 MIS bylo při Kulturním domě Bludov založeno 1. dubna
1997 a stalo se součástí soustavy informačních center 
Olomouckého kraje. 
 MIS se zaměřuje jednak na místních občany a jednak na 
návštěvníky Bludova. Pro bludovské občany poskytuje kopíro-
vání, informace o službách v obci, předprodej vstupenek a je 
sídlem redakce měsíčníku Bludovan. Od r. 2001 MIS nabízelo 
internet pro veřejnost nejen během dne, ale pro velký zájem bylo 
3x týdně otevřeno i ve večerních hodinách. Tento zájem časem 
klesal až na nulu.
 Pro návštěvníky poskytujeme  informace o zajímavostech 
v Bludově a okolí, o možnostech ubytování a stravování, 
informace o bludovských lázních a další služby související 
s cestovním ruchem. Turisté přijíždějí do Bludova hlavně v letní 
sezoně, po uzavření Hotelu Vlčí důl se jedná pouze o ojedinělé 
návštěvy. Většinou jde o české občany, několikrát se zde ale 
objevili i zahraniční hosté. Nejčastěji se zajímají o rozhlednu, 
kupují pohlednice s pamětním razítkem obce aj. upomínkové 
předměty. MIS také zajišťuje průvodcovskou službu v Žerotínské 
hrobce, už mnoho let vykonává vzorně tuto službu paní Zdenka 
Straková.
  MIS vydalo několik pohlednic Bludova, informační le-
táček s mapkou Bludova, možnostmi ubytování a stravování 
a přehledem památek, bludovské pexeso, několik nástěnných 

kalendářů a vizitku Bludova. V r. 2001 byl vydán katalog 
bludovských firem, který byl od té doby dvakrát aktualizován  
/v r. 2005 a 2011/.
 V současné době je v  prodeji řada propagačních materiálů 
týkajících se Bludova, např. předměty z unikátního minerá-
lu „bludovit“, turistická známka ŽEROTÍNSKÁ HROBKA, 
hrníčky, odznaky, trička, tašky a keramické dárky se znakem 
Bludova, poštovní známky s bludovskou tématikou, knihy 
o A. Kašparovi, unikátní kachle z Bludovečku atd. K dispozici 
jsou zdarma pravidelně a aktuálně doplňované propagační mate-
riály, které se zabývají turistickým ruchem v našem regionu. Jsou 
vydávané řadou organizací /např. Olomouckým krajem, Městem 
Šumperk atd./  
 Do činnosti MIS patří rovněž fotodokumentace akcí KD 
a SPOZ Bludov, dokumentační činnost - soustředí informace 
a články z tisku, které se týkají Bludova a propagace všech akcí 
prostřednictvím internetových stránek, měsíčníku Bludovan, 
plakátováním, hlášením a pozvánkami v regionálním tisku. 
Každoročně je vydáván Kalendář akcí v Bludově s dodáním do 
všech čísel popisných v obci. MIS se podílí rovněž na tvorbě
bludovských internetových stránek. S velkým ohlasem se 
setkávají zde zveřejněné bludovské týdeníky, které se promítaly
jako součást letního kina. Letos je např. zapůjčujeme na 
retrovýstavu do Dobrušky.  

 Jarmila Divišová

Katalogy a vizitky
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Bludovské poštovní známky

Pohlednice

Bludovské pexeso

Ukázka některých propagačních předmětů

Letáček

Nástěnný kalendář

Nástěnný kalendář
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FOTO KROUŽEK

VII. ples otevřených srdcí, 14. 3. 2014

Trampská PORTA, 8. 3. 2014

Kulturní dům v Bludově, v čele s paní Divišovou, jako spolupořadatel, nás již dvacet 
let přijímá pod svá křídla. Spolupráce, jak s kulturním stánkem, tak s představiteli 
obce, je perfektní. Za vše, co nám v posledních dvaceti letech poskytli, jim patří velký 
dík. A to nejen ze strany pořadatelů, ale i soutěžících muzikantů a v neposlední řadě 
bludovského publika. Děkujeme!! Česká tábornická unie jesenická oblast.


