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Bludovan

V roce 2010 bylo v komunálních volbách 
zvoleno 15 členů zastupitelstva obce. Byli 
to:
Za ODS: Ing. Pavel Ston, 
Doc.PhDr. Stanislav Balík PhD., 
Jindřich Matěj, Ing. Josef Ťulpík, 
Josef Ocetek.
Za KSČM:  
Ing. Karel Janíček, Martin Schauer.
Za KDU-ČSL:  Ing. Jaroslav Balhar.
Za ČSSD: Jan Kacar.
Za Věci veřejné: Ing. Martina Znojová.
Za Stranu zelených:  
Mgr. Jana Holinková.
Za Nezávislou volbu:  Jaroslav Čech.
Za sdružení nezávislých kandidátů 
„Občané Bludova“:  Ing. Radek Březina
Za Suverenitu – blok J. Bobošíkové: 
Mgr. Martina Pešáková
Za Občana a přírodu: Ing. Milan Klimeš
 V průběhu tohoto volebního období 
zemřeli dva zastupitelé obce. Dne 17.6. 
2013 zemřel Jan Kacar, kterého nahradil 
Ing. Jiří Homola, a dne 20.9.2013 zemřel  
Ing. Karel Janíček, na jehož místo byla 
kooptována Leona Mazáková.

Rada obce
Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva 
obce dne 8.11.2010 byla zvolena rada 
obce, která pracovala ve složení: Ing. Pa-
vel Ston, starosta (uvolněný), Ing. Milan 
Klimeš, místostarosta (neuvolněný), Ing. 
Radek Březina, radní, Jaroslav Čech, rad-
ní, Ing. Martina Znojová, radní.

Komise a výbory
Při zastupitelstvu obce pracovaly v průbě-
hu funkčního období dva výbory zastupi-
telstva, jejichž existence vyplývá přímo ze 
Zákona o obcích. Finanční výbor, jehož 
předsedkyní byla Ing. Martina Znojová 
a Kontrolní výbor s předsedkyní Mgr. 
Martinou Pešákovou.
 Rada obce pak zřídila tyto své poradní 
orgány: Komise stavební (předseda Karel 
Bank), komise životního prostředí (před-
sedkyně Mgr. Jana Holinková), komise 
školská, kulturní, mládeže a sportu (před-
seda Doc. PhDr. Stanislav Balík Ph.D), 
komise sociální a bytová (předseda Ing. 
Josef Ťulpík), Likvidační komise (předse-
da Petr Švéda).

 Dále pak pro obec pracovaly Redakční 
rada Bludovanu (šéfredaktor Doc. PhDr. 
Stanislav Balík PhD.) a Sbor pro občan-
ské záležitosti (předsedkyně Mgr. Jarmila 
Divišová).

Obecní úřad
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, 
tajemník a zaměstnanci úřadu. V průběhu 
volebního období tedy starosta Ing. Pavel 
Ston, místostarosta Ing. Milan Klimeš, 
tajemník Ing. Zdeněk Kolínek, jemuž 
jsou podřízeni tito zaměstnanci OÚ: Eva 
Ťulpíková Kősslerová – stavební agenda, 
František Balát – správa a údržba obce, 
Libor Kočtař – agenda životního prostředí, 
Gabriela Flašarová (od r. 2012 Veronika 
Riedlová) – sociální agenda, Czech point, 
Ludmila Skoumalová – matrika, evidence 
obyvatel, Czech point, Hana Činková 
– majetkoprávní agenda, Czech point, 
Xenie Fišerová – účetnictví, rozpočet, Bc. 
Marie Konečná – pokladna, poplatky.

Obecní byty
Obec má v současné době k dispozici 47 
bytů, které pronajímá občanům. Olšanky 
č.p. 653 a 654 (12 + 12 bytů), č.p. 69 
u Habermannova mlýna (6 bytů) a část 
zrekonstruované mateřské školy č.p. 940 
(17 bytů). V posledních čtyřech letech se 
nejvíce investovalo do zateplení půdních 
prostor, do zateplení štítů budov. Průběž-
ně se řeší (dle finančních možností obce) 
výměny kotlů, případně další opravy 
a úpravy v jednotlivých bytech.

Bezpečnost a požární zabezpečení obce
Zásadní věcí pro bezpečnost chodců bylo 
vybudování chodníku podél komunikace 
I/11 (ulice Lázeňská), který protíná naši 
obec od východu na západ, jehož poslední 
část bude dokončena v říjnu t.r. Byla kom-
pletně zrekonstruována Třída Adolfa Kaš-
para včetně vybudování nových chodníků 
po obou stranách této ulice.
 V průběhu tohoto volebního období 
byly postupně řešeny jednotlivé přechody 
pro chodce, které byly uváděny do sou-
ladu s novými bezpečnostními pravidly 
a byly současně nově nasvětlovány.  Snad 
nejdůležitější z nich, nový  přechod 
pro chodce u zámku, bude dokončen 
k 30.9. t.r.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 – 2014

ˇ

Mikulášská nadílka 
kalendáře 2015

• Pá 24.10.2014 - 18.00 hod. 
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/ 

• So  25.10.2014 - 18.00 hod.
PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU OPERETOU 

/Zámek Bludov/

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října
96. výročí vzniku 

samostatného Československa

Vážení spoluobčané, tak jako 
v předchozích dvou letech chceme 

vám i letos nabídnout stolní kalendáře, 
tentokráte tedy kalendáře na rok 2015. 

Kalendář bude graficky vyzdoben 
obrázky z Bludova a bude opět 

obsahovat důležité informace a termíny 
ze života naší obce. Nepohrdněte touto 
naší nabídkou, nekupujte jiné a ušetřete 
několik desítek korun!  Kalendáře budou 

na sv. Mikuláše zdarma doručeny 
do každé domácnosti.

Ing. Pavel Ston, starosta obce

(pokračování na straně 3)
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ZŠ Bludov

První den ve škole
V pondělí 1. září přivítala naše škola do svých řad nové prv-
ňáčky. Ve školní jídelně, kde slavnost probíhala, se jich sešlo 
36. Děti přišly v doprovodu rodičů  i prarodičů. Slavnostní řeč 
pronesla paní ředitelka Ilona Křivohlávková, pan starosta Pavel 
Ston. Ženy ze Sboru pro občanské záležitosti měly pro děti při-
chystané pěkné dárečky. Každý prvňáček obdržel pamětní list, 
pastelky a krásnou medaili. 
Na závěr na děti čekalo sladké překvapení.
Prvňáčci, ať se vám v novém školním roce moc dobře daří!

 Mgr. Irena Dokoupilová, Mgr. Jarmila Březinová

Příměstský tábor 2014
Pátý příměstský tábor, který probíhal v posledním prázdninovém 
týdnu, byl zaměřený na „Zvyky a tradice našeho venkova“. Tábo-
rová hra nás vrátila do dob našich dědečků a babiček.  Děti si užily 
Velikonoce, Vánoce, ale také masopustní rej. Společně jsme pekli 
vánočky, zdobili stromečky. Vyzkoušeli jsme barvení vajíček pří-
rodním způsobem. Učili jsme se vyrábět lodičky, pletli jsme po-
mlázky a věnečky. Při svatojánské noci jsme hledali poklady apod. 
 Celodenní výlet nás zavedl na Veselý kopec do skanzenu. 
Děti měly možnost vidět, jak lidé dříve žili a čím se zabývali.
 Za spolupráci děkuji vychovatelkám Zuzaně Měrkové 
a  Aleně Mikulové.

Soňa Nikolovová
vychovatelka ŠD

Prohlídka zámku
V rámci Dnů evropského dědictví navštívili žáci naší školy míst-
ní zámek. Rodina Mornstein-Zierotin si pro děti připravila kostý-
mované prohlídky, které následovaly po 40 minutách. Zámek si 
prohlédlo asi 160 děti se svými třídními učitelkami. Prohlídka se 
nám moc líbila, děti byly nadšené šatlavou. Děkujeme za ocho-
tu, velkou trpělivost a těšíme se na další spolupráci. Prohlídkou 
zámku jsme odstartovali náš celoroční projekt Po stopách Žero-
tínů. Projekt jsme vyhlásili na počest 450. výročí narození Karla 
staršího ze Žerotína, kterého nese naše škola ve svém názvu. 
 Jarmila Březinová a učitelky 1. stupně 

OZNÁMENÍ:
Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov zajišťuje 

podzimní sběr papíru do přistaveného kontejneru. 
Kontejner bude přistaven u budovy stravovny 

od 3. do 7. listopadu 2014. Přijďte podpořit děti a dovezte 
přebytečný papír. Za dovezený papír předem děkujeme.
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 Spolupráce s Policií ČR je na úrovni, kterou umožňuje součas-
né personální vybavení policie. Na požádání vedení obce zajíždí 
do obce častěji hlídky Policie ČR zejména ve večerních hodinách 
o víkendu. Na požádání obce se taktéž provádí v Bludově častější 
měření rychlosti silniční dopravy.
 Požární ochranu obce dlouhá léta spolehlivě zajišťuje Sbor 
dobrovolných hasičů Bludov. Spolupráce obce s tímto sborem 
je na velmi dobré úrovni. V posledních letech bylo investováno 
do postupné modernizace hasičárny, zejména pak výměny vrat 
a oken.  Obec také průběžně doplňuje víceúčelové hřiště – ha-
sičský areál, který je nejmodernějším v širokém okolí. Hasiči se 
obci odměňují perfektně odváděnou prací při zajišťování ochrany 
majetku obce i soukromých majetků před ohněm a vodou.
 Na zcela ojedinělé úrovni je potom bludovský hasičský sport. 
Zejména mladí hasiči vozí z nejvrcholnějších soutěží, jakými 
jsou mistrovství světa či mistrovství republiky, i ty nejcennější 
vavříny.

Doprava
Dopravní obslužnost obce je pro naše občany, vzhledem k trasám 
a křížení státních silnic, velmi dobrá. Na zajištění dopravní ob-
služnosti přispěla obec v uplynulém období částkou cca 2,5 mil. 
Kč (jedná se o příspěvek krajskému úřadu na zajištění osobní 
autobusové dopravy). Důsledkem dopravní dostupnosti je však 
veliká zátěž nákladní i osobní dopravou a s ní spojené znečišťo-
vání ovzduší a hluk.
 Tyto negativní dopady, způsobené neúměrně vysokým počtem 
vozidel, které naší obcí denně projedou, má dlouhodobě vyřešit 
obchvat obce v rámci rekonstrukce komunikace I/44 na trase 
Mohelnice – Mikulovice. Soustavným tlakem na zodpovědné 
orgány se podařilo docílit rozdělení původně 6. etapy na zmí-
něné trase, která vedla od Postřelmova až k Rapotínu, na dvě 
samostatné etapy. Vznikla tak samostatná část stavby „Bludov 
– obchvat“, která vede od Postřelmova až po okružní křižovatku 
u šumperského hřbitova. Tato stavba, dlouhá 5 635 m + přivaděč 
Šumperk v délce 1 270m, má prioritu. V současné době je zpra-
covaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá 
inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí a do konce 
roku 2014 bude odevzdána žádost pro vydání územního rozhod-
nutí. Následuje zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení, majetkoprávní řízení (v tom výkupy pozemků), vyhlá-
šení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Optimistická vari-
anta, zpracovaná ŘSD ČR v květnu t.r. uvádí, že zahájení stavby 
by se mohlo uskutečnit v roce 2017.

Stavební akce listopad 2010 - září 2014
Rok 2010 – ukončeno v novém volebním období
Komenského – kompletní rekonstrukce povrchu komunikace 
včetně chodníku a vybudování 4 ks nových vpustí.
Cena za dílo: 1,2 mil.
Dr. Březiny – dokončeny práce na úpravě povrchů ulice 
Dr. Březiny v úseku podél parku Pionýrů u zámecké křižovatky 
a úseku U Nové. Vysoutěžená cena: 798 tis. Kč
Na Baloně – oprava opěrné zdi, tvořící součást místní komunika-
ce (statické zajištění zdi a odvodnění).  Realizace byla rozložena 
do dvou let 05/2010 – 07/2011. Cena: 800 tis. Kč
Výstavba chodníku a VO ulice Lázeňská , úsek U Nové
Celkové náklady chodníku: 2.199.474,- Kč 
Dotace: 1.121.000,- Kč
Doba realizace: 05/2010 – 10/2010
Zhotovitel: EKOZIS spol. s r.o., Zábřeh  
Náklady na VO: 1.142.896,- Kč, 
zhotovitel ENERGOROZVODY s.r.o.

Rok 2011
Komunikace
- Nerudova, cena za dílo 1,6 mil. Kč, zhotovitel firma 
 KARETA Bruntál

- B. Němcové, cena za dílo 820 tis. Kč, zhotovitel firma 
 KARETA Bruntál
- Na Hradě , cena za dílo 820 tis. Kč, zhotovitel firma 
 STRABAG a.s., Šumperk

Ostatní akce
-  Chodník Lázeňská , úsek od lázní po železniční zastávku, cena za 

dílo 4,9 mil. Kč, zhotovitel STRABAG a.s. Ostrava, praco-
viště Šumperk + veřejné osvětlení, cena za dílo 1,1 mil. Kč, 
zhotovitel ENERGOROZVODY s.r.o. 

  Dotace: ve výši 2.003.000,- Kč – poskytovatel SFDI
-  Rekonstrukce Mateřské školy v Bludově, výstavba třídy 

a sociálek, cena za dílo 1,3 mil., zhotovitel EKOZIS spol. 
s r.o. Zábřeh

-  Restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého, cena za dílo 
121 tis. Kč, zhotovitel restaurátor René Tikal

  Dotace : ve výši 90.000,- Kč – poskytovatel 
  Ministerstvo kultury ČR

Rok 2012
Komunikace
-  Husova, cena za dílo 970 tis. Kč, zhotovitel: STRABAG a.s. 

Ostrava, pracoviště Šumperk , Šumperk
-  Odstavná stání u penzionu, cena za dílo 271 tis. Kč, zhotovitel 

EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh
-  Oprava krajské silnice Nová Dědina za finančního přispění 

obce, cena za dílo 214 tis. Kč, zhotovitel: KARETA s.r.o. 
Bruntál

Ostatní:
-  Tř. A. Kašpara, cena za dílo 8,9 mil. Kč, zhotovitel. KARETA 

s.r.o. Bruntál
  Dotace: ve výši 2.234.742,- Kč – poskytovatel SFDI
-  Veřejné osvětlení Tř. A. Kašpara, cena za dílo 1,3 mil. Kč, 

zhotovitel ENERGOROZVODY s.r.o.
-  Nový územní plán obce, cena za dílo 650 tis. Kč, zhotovitel 

Urbanistické středisko Brno
  Dotace: ve výši 327.240,- Kč – poskytovatel ROP - IOP  ( EU)
-  Kaple Nejsvětější Trojice – výměna krytiny, cena za dílo 

129 tis. Kč, zhotovitel Lakomý – pokrývač
  Dotace: ve výši 83.000,- Kč – poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
-  Rekonstrukce podlahy v Kulturním domě  Bludov, cena za dílo 

433 tis. Kč, zhotovitel : STO-POS Kolšov
  Dotace: ve výši 324.823,- Kč – poskytnuto přes MAS, 

poskytovatel SZIF
-  Dodávka židlí pro kulturní dům, cena za dílo 285 tis. Kč

Rok 2013
Komunikace 
-  Palackého, cena za dílo 1,6 mil. Kč, zhotovitel KARETA s.r.o. 

Bruntál
-  Stará + úprava části parku Pionýrů, cena za dílo 380 tis. Kč, 

zhotovitel KARETA s.r.o. Bruntál

Ostatní
-  Výstavba splaškové kanalizace na ul. Lázeňská, úsek od Ol-

šanek po dům č.p. 931, cena za dílo 361 tis. Kš, zhotovitel 
EKOZIS spol. s r.o.Zábřeh

-  Výstavba splaškové kanaliazce a prodloužení vodovodního řadu 
na ulici 8. května za Panenkou Marií, cena za dílo 190 tis. Kč, 
zhotovitel: GRENT s.r.o. Chromeč

-  Zateplení ZŠ – U2, cena za dílo 3,9 mil. Kč , zhotovitel FOR-
TEX-AGS a.s. Šumperk

  Dotace: ve výši 3.344.977,- Kč – poskytovatel SFŽP
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-  Zateplení Kulturního domu, cena za dílo 4,3 mil. Kč , zhotovi-
tel SAN-JV s.r.o., Šumperk

  Dotace: ve výši 1.460.665,- Kč – poskytovatel SFŽP

Rok 2014
Komunikace
-  Polní, předběžné náklady cca 1,2 mil. Kč, zhotovitel STRABAG 

a.s., Ostrava, pracoviště Šumperk
-  8.května za Panenkou Marií, předběžné náklady 600 tis., zho-

tovitel STRABAG a.s.Ostrava, pracoviště Šumperk
-  Rudolfa Kordase, předběžné náklady 1,9mil. Kč, zhotovitel 

STRABAG a.s. Ostrava, pracoviště Šumperk
-  V Potokách, cena za dílo 185 tis. Kč, zhotovitel: Markovský 

- komunikace
-  HC2 – přeložka radiokomunikací, předběžné náklady 200 tis. 

Kč, zhotovitel ENERGOROZVODY s.r.o.
-  Přechod pro chodce u zámku, cena za dílo 645 tis. Kč, zhoto-

vitel SART s.r.o.

Ostatní
-  Revitalizace veřejného prostranstvíu zámeckého rybníka, 

cena za dílo 5,78 mil. Kč, zhotovitel MODOS spol. s r.o. 
Olomouc

  Dotace: ve výši 4.920.335 Kč, poskytovatel Regionální rada 
regionu  soudržnosti Střední Morava

-  Chodník Lázeňská úsek od Nealka po lázně, vysoutěžená cena 
10,5 mil Kč, zhotovitel KARETA s.r.o. Bruntál

  Dotace: ve výši 6.605.000,- Kč – poskytovatel SFDI
-  Restaurování sloupu svatého Floriána , cena za dílo 205.850,- 

Kč, zhotovitel MgA. Jakub Gajda, PH.D.
  Dotace : ve výši 180.000,- Kč – poskytovatel Ministerstvo 
  kultury ČR

Schody u kostela, cena za dílo 50 tis. Kč, KAMENICTVÍ RUTAR

Informovanost občanů
Přehled o dění v obci mohli občané získávat účastí na veřejných 
zasedáních obecního zastupitelstva, na kterých jsou projednávány 
nejdůležitější otázky života obce. Pravidelně, jedenkrát měsíčně, 
jsou vydávány místní noviny Bludovan, které jsou bezplatně do-
dávány do každé domácnosti v zájmu co nejlepší informovanosti 
občanů.
 Obec má své internetové stránky, na nichž je možné nalézt 
zásadní informace o obci i o činnosti obecního úřadu.
 Zajímavé informace včetně obrázkového materiálu a názory 
občanů nabízí facebook „Bludnovinky“.
 V kulturním domě je zřízeno informační středisko, které po-
skytuje informace návštěvníkům obce a má k dispozici různé 
propagační materiály. V místní knihovně a v kulturním domě 
jsou v provozu veřejná internetová pracoviště.

Kultura
Kulturní život v obci byl v tomto období zajišťován především 
prostřednictvím kulturního domu, vedeného Mgr. Jarmilou Divi-
šovou. Obec podporuje v rámci „Podpůrných programů činnost 
fungujících kulturních spolků – dechová hudba „Bludověnka“,“ 
Páni z Bludova“, ochotnický soubor „Blud v tyátru“, taneční 
skupina „Pohodáři“.
 Je nutno ocenit také činnost Kruhu přátel hudby, který zajiš-
ťuje každoročně cyklus koncertů vážné hudby v podání našich 
špičkových umělců.
 Pravidelnou činnost vyvíjí místní knihovna. Z obecního roz-
počtu byly za uplynulé čtyři roky nakoupeny knihy za více než 
240 000,- Kč.

Sport
I v tomto funkčním období věnovala obec ze svého rozpočtu 
nemalé finanční prostředky na rozvoj sportu. Z podpůrných 
programů obce je prostřednictvím Sokola pravidelně finančně 
podporována činnost nejrůznějších sportovních odvětví – tenis, 
stolní tenis, volejbal, aerobik, cvičení žen. V loňském roce se od 
Sokola osamostatnil fotbalový klub. Bludovský fotbal se může 
pochlubit největším počtem sportovců, proto je také jeho podíl 
na financích z Podpůrných programů největší.
 V letošním roce obec podpořila zpracování projektové doku-
mentace na zásadní rekonstrukci šaten a klubovny na fotbalovém 
hřišti a do budoucna hodlá výrazným způsobem napomáhat při 
získávání dotačních prostředků na jejich novou výstavbu.
 Z podpůrných programů obce je také podporována tábornická 
činnost mládežnických spolků Junák a Pionýr.

Školství
Mateřská škola i Základní škola Karla staršího ze Žerotína jsou 
obcí považovány za vzdělávací instituce, které zasluhují podporu 
a dobré podmínky. V rámci možností obecního rozpočtu byly pro 
činnost obou škol vytvořeny dobré materiální podmínky. 
 V roce 2013 byla zateplena a novými vstupními otvory opatře-
na školní budova U2. V letošním roce byla připravena projektová 
dokumentace na výměnu oken a zateplení fasády v původním 
historickém stylu také původní školní budovy měšťanky.
 V objektu mateřské školy byla na přelomu let 2010 – 2011 vy-
budována nákladem cca 1,5 mil. Kč jedna nová třída. V průběhu 
tohoto volebního období byla v budově MŠ postupně vyměněna 
všechna okna.
 Na dobré úrovni pracuje v naší obci Rada školy.

Sociální a zdravotní péče
V naší obci vyvíjí činnost dva praktičtí lékaři, v provozu je zubní 
i gynekologická ambulance.
 Občané jistě rádi vítají, že v obci ještě vyvíjí svoji činnost 
lékárna a nemusí tak za nákupem léků dojíždět do větších měst. 
 Dobře funguje Klub důchodců, vedený paní Antonií 
Hrycajovou. Početní návštěvníci klubu se pravidelně scházejí 
nejen k pobesedování, ale i ke společenským akcím. Budova 
klubu důchodců prochází postupnou modernizací včetně úpravy 
jejího okolí.
 Záslužná je také činnost Sboru pro občanské záležitosti, 
vedeného Mgr. Jarmilou Divišovou, který organizuje jak setkává-
ní pro důchodce v kulturním domě, tak také organizuje návštěvy 
jubilantů naší obce s blahopřáním a drobnými věcnými dary.

Životní prostředí
Od uvedení do provozu splaškové kanalizace a čistírny odpad-
ních vod v roce 2007 se životní prostředí v obci výrazným způso-
bem vylepšilo. Potoky Vitonín a Vesník protéká čistá, nesmradla-
vá voda. Na horních tocích obou potoků v lesních porostech se 
udržel před sedmi lety vysazený rak. Větší výskyt houby – lišky 
obecné, svědčí též o větší čistotě lesů.
 Všechny rybníky v obci byly revitalizovány a dnes jsou v nich 
vysazeny ryby.
 S využitím dotačních prostředků byla zrekonstruována stará 
topolová alej u lázní, která byla nahrazena novou alejí ze slou-
povitých dubů.
 Za podpory dotačních prostředků bylo provedeno ošetření 
stromů v lesoparku Gryngle. Obec se zasadila, aby byla ve spo-
lupráci s Pozemkovým úřadem provedena výsadba biokoridoru 
ve Vlčím dole.
 Po vybudování záchytného protierozního příkopu „Dolečky“ 
bude zapotřebí zamyslet se nad prevencí proti přívalovým deš-
ťům na severní části obce, které zvedají potok Vesník, jehož vody 
potom v průtoku obcí přinášejí problémy.
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 Negativní vliv na životní prostředí má stoupající počet automo-
bilů, především na komunikacích Lázeňská a 8. května. Řešení 
tohoto problému přinese až silniční obchvat obce.
 Problémem zůstává topná sezóna, kdy ekonomické podmínky
nutí některé občany opustit vytápění plynem a vrátit se ke 
„klasickým“ palivům. Toto našemu ovzduší neprospívá.
 V hospodaření s odpady je dlouhodobou prioritou obce, aby 
co možná největší množství odpadů bylo vytříděno. Zejména 
v průběhu posledních dvou let se nám podařilo ve třídění odpadů 
pokročit opět o kousíček dále. Separování elektroodpadu, papíru 
a bioodpadu nejen snižuje celkové množství směsného komu-
nálního odpadu ukládaného na skládku a tím šetří i peníze, ale 
v případě vytříděného elektroodpadu, plastů a částečně i papíru 
přináší obci zajímavé finanční bonusy, ze kterých jsme například 
v tomto období pořídili nové vestavěné kontejnery na komunální 
odpad u paneláků a také u „Olšanek“. Nadále platí, že čím více 

je vytříděných odpadů, tím menší jsou finanční náklady na odpa-
dové hospodaření obce.
 Obec věnuje trvalou pozornost péči o čistotu obce a veřejnou 
zeleň. V posledních dvou letech jsme usilovali o bohatší květino-
vou výzdobu naší obce. Tyto činnosti vykonávají pro obec z pře-
vážné většiny Obecní lesy, s.r.o. pod vedením Marie Balharové.

Závěr
Na závěr je jistě na místě poděkovat všem, kteří se zasloužili 
o to, co se v uplynulém volebním období podařilo vykonat. Toto 
poděkování patří členům obecního zastupitelstva, členům obecní 
rady, pracovníkům obecního úřadu, členům výborů zastupitelstva 
i komisí rady, ale také všem občanům a spolkům, kteří svým 
způsobem přiložili ruku k dílu a posunuli tak vývoj v naší obci 
k lepšímu. 
    Ing. Pavel Ston, starosta obce

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Starosta obce Bludov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1.  Volby do zastupitelstva obce se uskuteční dne
 10. 10. 2014  od  14:00 hodin  do  22:00 hodin a 
 11. 10. 2014  od    8:00 hodin  do  14:00 hodin.
2.  Místem konání voleb do zastupitelstva obce ve volebním 

okrsku č. 1 je volební místnost v prostorách Kulturního 
domu, Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro voliče bydlící v ulici:

 8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova, Na 
Viskách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, Polní, Stará, 
Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená

3.  Místem konání voleb do zastupitelstva obce ve volebním 
okrsku č. 2 je volební místnost v prostorách Kulturního 
domu, Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro voliče bydlící v ulici:

 Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, Družstevní, Hrabenov-
ská, Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně, Na Hradě, Nová 

Dědina, Rudolfa Kordase, Sokolská, Tř. A. Kašpara, Úzká, 
V Potokách, Vlčí Důl, Žerotínova

4. Místem konání voleb do zastupitelstva obce ve volebním 
okrsku č. 3 je volební místnost v prostorách Klubu důchod-
ců, Tř. A. Kašpara 340, Bludov, pro voliče bydlící v ulici:

     Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komenského, Krát-
ká, Kroupova, Nerudova, Plk. Karla Hlásného, Příční, Řed. 
Fr. Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, Vitonínská, Za Školou, 
Zahradní

5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky.

6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 Ing. Pavel Ston, v.r.
 starosta obce Bludov  

Jak hlasovat v komunálních volbách

Každý volič obdrží hlasovací lístek několik dní před datem 
voleb. Samotnou volbu může provést třemi způsoby. 
1. Na hlasovacím lístku může označit jednu volební stranu, 

čímž dá svůj hlas každému kandidátovi této strany. V blu-
dovském případě dá hlas všem patnácti kandidátům dané 
strany. Pokud by ale takto označil více jak jednu stranu, 
jeho hlas je neplatný.

2. Nebo může označit jednotlivé kandidáty různých voleb-
ních stran, čímž dá každému z nich jeden hlas. V Bludově 
tak může označit maximálně patnáct kandidátů. Pokud jich 
označí více, jeho hlas je neplatný.

3. Konečně může označit jednu volební stranu a z ostatních 
stran další jednotlivé kandidáty, čímž dává hlas nejprve 
všem jednotlivě označeným kandidátům a z označené vo-
lební strany tolika kandidátů, kolik zbývalo do počtu vole-
ných členů zastupitelstva po odečtení kandidátů jednotlivě 
označených. Pokud tedy letos volič v Bludově označí jed-
nu stranu a dalších sedm kandidátů ze stran jiných, dává 

hlas oněm sedmi jednotlivým kandidátům z jiných stran 
a prvním osmi ze strany, kterou zaškrtl celou.

Volič svůj hlas označí křížkem do rámečku před jménem 
volební strany nebo kandidáta. Pokud by kandidáta „odškrtl“, 
zakroužkoval apod. je jeho hlas neplatný.
 Někdo by mohl říci, že v Bludově je volba snadná – vždyť 
většinu kandidátů osobně známe. Ovšem pozor! Český vo-
lební systém do obecních zastupitelstev funguje jinak, než se 
tváří. Hlas, který odevzdáme kandidátovi, se přičítá nejprve 
jeho volební straně, poté teprve jemu. Snadno se může stát, 
že svým hlasem podpoříte kandidáty č. 6 a 8 z listiny X. Ti 
ovšem zvoleni nejsou, ale Váš hlas pro ně přispěl k tomu, že 
strana X získala dva mandáty pro kanditáty č. 4 a 5, přičemž 
ani pro jednoho ze dvou zvolených zastupitelů byste nikdy 
osobně nehlasovali. Přesto díky Vašim hlasům pro někoho 
jiného byli zvoleni.
 Jak z toho ven? Není žádná jednoduchá rada. Snad jen 
jediná – volit kandidáty z takových kandidátních listin, kde je 
nejméně kandidátů nám nepříjemných.

Stanislav Balík ml.
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abs. %
Balík Stanislav A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 19 100
Březina Radek A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 19 100
Holinková Jana A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 19 100
Klimeš Milan A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 19 100
Schauer Martin A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 19 100
Ston Pavel A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 19 100
Homola Jiří nebyl členem A A A A A 5 100
Mazáková Leona nebyla členkou A A A A 4 100
Čech Jaroslav A A A A A O A A A A A A A A A A A A A 18 95
Znojová Martina A A A A A A A A A A A O A A A A A A A 18 95
Balhar Jaroslav A A A A A A A A A A A O O A A A A A A 17 90
Pešáková Martina A A A A A A A A O A A A A A O A A A A 17 90
Ťulpík Josef A A A A A O A A A A A A O A A A A A A 17 90
Janíček Karel A A A A A A A O A A A A A A O nebyl členem 13 87
Matěj Jindřich A A A A A A O A A A A A A A A O O A A 16 85
Ocetek Josef A A A A A A O A A A A A A O A A A O A 16 85
Kacar Jan A A A A A A A A A O A A O O nebyl členem 11 79

Docházka zastupitelů na jednotlivá zasedání zastupitelstva v letech 2010-2014

Zdroj: zápisy z jednání zastupitelstva 201-2014  /   A – zúčastnil se   /  O - omluven

Oproti minulému volebnímu období 2006-2010 se docházka 
zastupitelů na veřejná zasedání zastupitelstva mírně zlepšila. 
Zatímco tehdy se každého zastupitelstva účastnilo průměrně 
13 zastupitelů, v letech 2010-2014 průměrně cca 14. A to jsou 
tyto „výsledky“ ještě negativně ovlivněny špatným zdravotním 
stavem tří zastupitelů. Osm zastupitelů mělo na devatenácti zastu-
pitelstvech docházku stoprocentní (z toho dva, kteří byli členy za-
stupitelstva až v posledním roce), další dva chyběli z pracovních

důvodů pouze jednou, další tři dvakrát. Nikdo nechyběl víc než 
třikrát za čtyři roky.
 Vynikající docházka na schůze zastupitelstva svědčí o tom, 
jak vážně k výkonu své funkce zvolení reprezentanti přistupova-
li. Samozřejmě, práce zastupitele má řadu podob a neměla by se 
vyčerpávat pouze schůzemi, přesto jde o dobrou zprávu.
 Tabulka je seřazena podle procentní účasti na zasedáních, 
počtu zasedání a podle abecedy. Stanislav Balík ml.

19. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 8. září 2014 se v Kulturním domě Bludov od 18:00 
do 19:15 uskutečnilo 19. jednání obecního zastupitelstva, 
poslední ve funkčním období 2010-2014. Přítomno bylo všech
 15 zastupitelů. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, jako ověřo-
vatelé zápisu byli zvoleni Leona Mazáková a Martin Schauer, 
zápis pořídil tajemník Zdeněk Kolínek. Starosta seznámil zastu-
pitelstvo s plněním úkolů z minulých zasedání, z nichž téměř 
všechny jsou splněny, s jednou výjimkou. Společnost NHKZ 
Steel s.r.o. nepřistoupila na navrženou cenu za pozemky v areálu 
Nealka, takže se pozemky zatím neprodaly. Zastupitelé jedno-
myslně (tak jako téměř pokaždé na tomto zasedání) vzali zprávu 
o plnění úkolů na vědomí.

Zprávu o činnosti rady 
Zprávu o činnosti rady obce za uplynulý čtvrtrok přednesl 
místostarosta Milan Klimeš. Za tu dobu se rada sešla čtyřikrát 
a kromě běžné agendy a toho, co předložila zastupitelstvu, se 
zabývala následujícím - schválení zadávací dokumentace pro vý-
běrové řízení, jmenování komisí pro otevírání obálek a hodnotící 
komise na akci Soustava dětských naučných stezek v lázeňské 
obci Bludov, výběr zhotovitele pro zpracování projektové 
dokumentace Zateplení fasády objektu ZŠ, výběr zhotovitele 
akce Rekonstrukce místní komunikace Rudolfa Kordase, vý-
běr zhotovitele akce Přechod pro chodce, silnice I/44, výběr 
zhotovitele akce Rekonstrukce místní komunikace Polní a 8. 
května, výběr zhotovitele akce Oprava veřejného osvětlení v ul. 
8. května. Dále schválila smlouvu o poskytnutí finančních pro-
středků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 
2014 na akci Chodník na ulici Lázeňské v Bludově, III. etapa. 
Řešila návrh na výměnu části střechy na Penzionu, vyhlásila vý-
běrové řízení na místo vedoucí/ho Kulturního domu, souhlasila 
s prodloužením provozní doby místní knihovny.

 V diskusi se Jana Holinková zeptala, jestli rada někdy 
projednávala rušení nočního klidu restaurací „U Tomášů“ 
v sokolovně. Starosta odpověděl, že to rada řešila a písemně 
požádala Policii ČR o častější kontroly. Zastupitelé poté zprávu 
o činnosti rady jednomyslně schválili.

Schválení a vyhlášení Podpůrných programů 
obce Bludov na rok 2015
Zastupitelé jednomyslně schválili návrh na znění podpůrných 
programů obce na rok 2015 (drobně formálně upravený na ná-
vrh Stanislava Balíka), které mají v zásadě totožnou strukturu 
a podobu jako v roce 2014. Příjem žádostí bude po dobu 30 dnů, 
od 1.1. do 30.1.2015. Vlastní text vyhlášení bude v prosincovém 
čísle Bludovanu a na webu obce. 

Rozpočtové změny
Rozpočtové změny, které provedla rada a předložila je zastu-
pitelstvu na vědomí, se týkají především zaúčtování získaných 
dotací. V diskusi se L. Mazáková zeptala, kdo bude udržovat ze-
leň v revitalizované části středu obce. Na to starosta odpověděl, 
že to budou Obecní lesy Bludov s.r.o., tak jako ve zbytku obce. 
Zastupitelstvo vzalo rozpočtové změny jednomyslně na vědomí.

Směna pozemků František Plhák 
514/2 x obec Bludov část 2560/3
Zastupitelé jednomyslně souhlasili se směnou pozemků, kdy 
pozemek 514/2-ostatní plocha o výměře 60 m2 ve vlastnictví 
Františka Plháka, Pod Baštou 124 se smění za část z obecního 
pozemku p. č. 2560/3-ostatní plocha o výměře cca 60 m2 s tím, 
že směna bude bez finančního vyrovnání, pořízení oddělovací 
geometrického plánu a daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit 
obec a úhradu návrhu na vklad uhradí obě strany rovným dílem. 
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Pozemek F. Plháka tvoří přístupovou cestu do pískovny, uvede-
nou směnou tak přejde přístupová komunikace k pískovně do 
vlastnictví obce.

Prodej pozemků pod a kolem malé vodní elektrárny 
do společného jmění manželů Suchých
Do „finále“ dospěl evergreen několika posledních let – otázka 
pozemků kolem malé vodní elektrárny (MVE) v Habermanno-
vě mlýně. Po dlouhých jednáních se obec a majitelé elektrárny 
dohodli, že si obě strany nechají zpracovat znalecký posudek 
na zjištění výše ceny při pronájmu všech pozemků kolem 
a pod MVE a dále na zjištění tržní ceny v případě prodeje těchto 
pozemků. Po zpracování znaleckých posudků proběhlo v květ-
nu 2014 jednání, na kterém se obě strany dohodly, že strana 
p. Suchého podá obci na základě posudků návrh na řešení. Pro 
shrnutí uveďme, jakých pozemků se posouzení týká: 2941/
2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2; 2950/3-ostatní 
plocha o výměře 60 m2; 3002/2-vodní plocha o výměře 21706 
m2 (prodejní, nájemní plocha by byla cca 13.318 m2); 3004 
–vodní plocha o výměře 3261 m2; 3005/1-vodní plocha o vý-
měře 29949 m2; celková výměra tedy činí 55.098 m2 (v případě 
nájmu 46.710m2).
 Výsledky znaleckých posudků – zjištění obvyklé ceny při 
prodeji: pro obec zpracoval znalecký posudek Quido Klečka; 
posudek hodnotil všech pět pozemků o celkové výměře 55.098 
m2. Cena obvyklá při prodeji pozemků je dle znaleckého po-
sudku 640.000 Kč, dle znaleckého posudku je cena obvyklá 
při prodeji u pozemků v zastavitelné ploše 108 Kč/m2 a cena 
pozemků mimo zastavitelnou plochu (jde o vodní plochy) je 11 
Kč/m2. Pro p. Suchého zpracoval znalecký posudek Přemysl 
Klas. Oproti znaleckému posudku obce tento posudek oceňuje 
menší výměru 46.710 m2 (rozdíl je v ocenění části vodní plo-
chy po Kulíkův splav); cena obvyklá při prodeji pozemků je dle 
tohoto znaleckého posudku 1.350.000 Kč.
 Výsledky znaleckých posudků – zjištění ceny při pronájmu 
pozemků. Pro obec zpracoval posudek také Q. Klečka. Podle něj 
je cena při pronájmu dle oceňovací vyhlášky 5 % z obvyklé ceny 
pozemků, u zastavitelných pozemků je tak cena 5,40 Kč/m2 
a u nezastavitelných pozemků je cena 0,55 Kč/m2 - celkem za 
pronájem všech pozemků je cena 32.000 Kč/rok. Pro p. Suchého 
zpracovala posudek na zjištění ceny nájemného Markéta Kirch-
nerová. V tomto posudku je nejprve stanovena cena obvyklá 
(tržní) u zastavěné plochy na 120 Kč/m2 a u nájemného z ceny 
obvyklé je stanoveno na 5% - to je 6 Kč/m2/rok; u nezastavě-
ných pozemků – vodních toků – je cena obvyklá (tržní) stanove-
na na 10 Kč/m2 a nájemné z ceny obvyklé je stanoveno na 1 % 
- to je 0,10 Kč/m2/rok - celkem za pronájem všech pozemků je 
cena 3.606 Kč/rok.
 Na základě toho požádal p. Suchý o směnu obecních po-
zemků za své (nabídl pozemky 2962/10 – orná půda o výměře 
2582 m2, 2959/105-orná půda o výměře 4540 m2, 2959/41
- orná půda o výměře 2071 m2 a část pozemku p.č. 2953-ostatní 
plocha – vesměs tedy cca hektar pole v Ryšánu a ve Špalku). 
Dále nabídl, že uhradí celou odhadní cenu obecních pozemků ve 
výši 640.000 Kč (podle posudku obce). Rada s tím nesouhlasila 
a schválila záměr prodeje dotčených pozemků o celkové výměře 
46710 m2 za cenu 1.350.000,- Kč dle posudku Ing. Klase s tím, 
že kupující bude dále hradit daň z nabytí nemovitých věcí. Ke 
zveřejněnému záměru si podal nabídku na koupi pozemků pouze 
Miroslav Suchý st. s manželkou.
 V diskusi se Jaroslav Balhar zeptal, kolik bude obec stát 
geometrické zaměření. Starosta odpověděl, že max. 10.000 Kč. 
Zastupitelstvo poté 14 hlasy (1 se zdržela) schválilo prodej 
pozemků 2941/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, 
2950/3-ostatní plocha o výměře 60 m2, části pozemku 3002/
2-vodní plocha o výměře cca 13318 m2, 3004–vodní plocha 
o výměře 3261 m2, 3005/1-vodní plocha o výměře 29913 m2 

za cenu 1.350.000 Kč dle posudku Ing. Klase do vlastnictví 
zájemcům manželům Miroslavu a Světlušce Suchým, Nezvalova 
1924/12, Šumperk s tím, že jako nabyvatelé budou přiznávat 
a hradit daň z nabytí nemovitých věcí a pořízení oddělovacího 
geometrického plánu a návrh na vklad bude hradit obec.

Odkup pozemků 1367/2 a 1367/4 od Romana Mazáka
Obec v současné době vyřizuje územní rozhodnutí na výstavbu 
chodníku a stezky při ulici 8. května (směrem k Habermannovu 
mlýnu), které jsou součástí uvažované výstavby místní přístupo-
vé komunikace k pozemkům manželů Mrenových a k ostatním 
stavebním pozemkům v dané lokalitě, která dle územního plánu 
povede přes pozemky 1367/4 a 1367/2 (213 m2 a  264 m2, obojí 
trvalý travní porost) ve vlastnictví Romana Mazáka, 8. května 
60. Ten nabídl obci převod obou pozemků za 1 Kč. Zastupitel-
stvo s tímto odkupem jednomyslně souhlasilo.

Různé
Po vyčerpání naplánovaného programu otevřel starosta všeo-
becnou diskusi. V ní se z pléna Jaroslav Poprach dotázal, jak to 
vypadá s opravou ulice Jana Žižky. Starosta vysvětlil, že majite-
lem je Olomoucký kraj a správcem Správa silnic Olomouckého 
kraje. V roce 2012 kraj uvolnil peníze na rekonstrukci bludovské 
ulice Tř. Adolfa Kašpara, další finance v roce 2014 neuvolní, 
oprava je prozatím v plánu na rok 2015. Starosta neustále kraji 
nutnou opravu osobně i písemně připomíná, což může doložit. 
Bohužel není v silách a pravomocích obce vlastníka (kraj) 
k provedení opravy dotlačit. Po delším vysvětlování se dále 
J. Poprach dotázal, komu patří rigoly u silnice, je potřeba 
zajistit jejich vyčištění. Voda neteče do dešťové kanalizace, ale 
dále po ulici. Starosta odpověděl, že i toto patří Olomouckému
kraji, obec ale prověří stav a zajistí vyčištění. M. Schauer 
doplnil, že podobná situace je na ulici Družstevní. Na to starosta 
odpověděl, že obec zvažuje, zda zde má pouze opravit nejhorší 
místa, nebo provést zásadní rekonstrukci na řadu let dopředu. 
Zatím se kloní k zásadní opravě.
 Pan Urban se z pléna dotázal, co bude se splaveným pískem 
z polní cesty mezi fotbalovým hřištěm a lesní školkou. Starosta
zmínil, že se uvažuje nahradit odplavenou část recyklátem. 
P. Urban reagoval, že i to voda odplaví, doporučil kámen.
 L. Mazáková se dotázala, v jakém stavu je pročištění potoka
na ulici Hrabenovská. Starosta vysvětlil, že potok spravuje 
Povodí Moravy. K dané věci proběhne schůzka za účasti zástup-
ce životního prostředí z MěÚ Šumperk. Povodí Moravy se bude 
snažit získat příspěvek na pročištění, pokud se mu to nepodaří, 
je obec připravena na to nejhorší vyčlenit max. 100.000,- Kč 
z obecního rozpočtu.
 Jiří Schauer se z pléna dotázal, jestli obec počítá s financo-
váním opravy vjezdů k domům při opravě místní komunikace 
na ulici Rudolfa Kordase. Starosta odpověděl, že vjezdy si bude 
hradit každý sám. Na to J. Schauer reagoval, že vjezdy na uli-
ci Nádražní před lety hradila obec. Dále se zamyslel nad výší 
nájmu za využití veřejného prostranství k provozování poutě 
a hodů. Doporučil snížit nájem, případně až na nulu s tím, že by 
provozovatel atrakcí snížil vstupné na 20 Kč za každou atrakci. 
Na to reagoval starosta s tím, že je to otázka vůle zastupitelstva 
schválit změnu obecně závazné vyhlášky. Když to zastupitelstvo 
bude chtít, proč ne.
 J. Balhar doporučil upravit odstavné stání u Kaple Nejsv. 
Trojice na bludovském kopci. Vysypat třeba recyklátem a pro-
stor vymezit obrubníky. Při deštích se hodně rozjíždí. Starosta to 
přislíbil zajistit.
 Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil starosta 
diskusi, poděkoval zastupitelům za práci v uplynulém volebním 
období 2010-2014, těm, kteří budou v říjnových komunálních 
volbách usilovat o přízeň voličů, popřál hodně úspěchů a ukončil 
jednání zastupitelstva obce. Stanislav Balík ml.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V říjnu 2014 oslaví
Smetanová Milada Lázeňská  70
Kacarová Olga Palackého  70
Matějíček Josef 8. května  83
Souralová Anna Jana Žižky  84
Tomešková Božena V Potokách 84
Kulhaj Ferdinand Ztracená  87
Muroň Zdeněk Za Školou  87
Jílková Anna Na Viskách 88
Strouhalová Růžena Lázeňská  91
Matysová Amalie Jana Žižky  95

  Dne 1.října 2014 by oslavil své 90. narozeniny 
náš strýc, pan
Jan Jašek
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají Alena 
a Květoslava s rodinami.

  Dne 28.října tomu bylo deset let, co nám 
navždy odešla naše maminka a babička,
paní

Josefa Sedláčková
s láskou vzpomínají synové s rodinami.

  Dne 1.října 2014 vzpomeneme 2. smutné výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka,
pana

Františka Kašpara
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera a syn s rodinami.

Dne 17. října 2014 oslaví své 

95. narozeniny paní
Amálie Matysová.
Vše nejlepší a hodně zdraví přejí 
synové Zdeněk, Eduard, dcera Alena 
a snacha Milena s rodinami. Dne 14.října by oslavila 60. narozeniny moje 

maminka, babička, teta - paní

Emilie Matějčková 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou 
vzpomíná syn Roman s manželkou a vnučka
Terezka.

POZVÁNKA na říjen 2014
Čt  2.10.    Zájezd do termálních lázní
So 4.10.  19.00  Divadelní představení 
     HŘÍČKY O KRÁLOVNÁCH
Po 6.10.  18.00  Vernisáž výstavy fotografií 
     BLUDOV V PROMĚNÁCH ČASU
7. - 19.10.    Výstava fotografií 
     BLUDOV V PROMĚNÁCH ČASU
10. a 11.10.    Volby
So 11.10.      6.30  Zájezd do Polska
Ne 12.10.  15.00  Pohádka O ZVÍŘÁTKÁCH
So 18.10.  18.00  Koncert KPH – zámek
Út  21.10.  18.00  Cestop.přednáška PLAVBA KOLEM SVĚTA 
Pá 24.10.  18.00  Kladení věnců
So 25.10.     6.30  Zájezd do Polska
So 25.10.  18.00  Procházka českou operetou - zámek
So 1.11.    Štrúdlobraní

 

  Dne 15.října 2014 by se dožil 75 let pan

Josef Straka
a 29.října 2014 uplyne 10 let od jeho úmrtí. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy 
nezapomenou manželka a dcery s rodinami.

  Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli 
dne 19. 9. 2014 rozloučit s naší maminkou, paní

Marií Matějčkovou
Děkujeme také MUDr. H. Klofáčové a zdravotní sestře 

M. Znojové za péči, kterou mamince v její nemoci věnovaly.
Dcery Marie a Milada s rodinou.

Kulturní dům Bludov  
pořádá zájezd do Polska 

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Sobota 11. října 2014
Sobota 25. října 2014

Sobota 15. listopadu 2014

Cena 200.- Kč
-přihlášky v KD Bludov-

Poděkování
Jménem nájemníků Polní 940 bych chtěla poděkovat vede-
ní obce za novou vozovku a chodník na Polní 940. Na toto 
jsme čekali delší dobu. Zároveň došlo ke zklidnění v domě 
po odstěhování problematické nájemnice. Rovněž vyslo-
vujeme uznání za úpravu prostoru před ZD Bludov. Je to 
opravdu pěkný prostor ve středu obce. Neslyšela jsem ani 
jednu připomínku od obyvatel Bludova. Ještě chybí dohoto-
vení přechodu, ale na tom se již pracuje. Ještě jednou dík.

 Hojgrová Dana
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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 13. prosince 2014
Odjezd od zámku v 7.00 hodin

Cena za cestu 260,- Kč 
Přihlášky v KD 

Kulturní dům Bludov Vás zve na 
divadelní hru Oldřicha Daňka

HŘÍČKY O KRÁLOVNÁCH
• Dva pokoje ve Versailles /útržek francouzský/

• Jeden den velkokněžny /útržek ruský/
V podání DS VICENA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Sobota 4.října 2014 v 19:00 hodin
-vstupné 40.- Kč-

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Neděle 18. října 2014 v 18:00 hod.
Zámek Bludov

Účinkují: 
ŽOFIE VOKÁLKOVÁ - FLÉTNA

PAVEL HRDA - HOUSLE
EVA PROCHÁZKOVÁ - KONTRABAS

KONCERT
KOMORNÍHO TRIA

Program:
Georg Philipp Telemann - Triosonate C dur

Georg Fridrich Handel - Sonate  III
Johann Sebastian Bach - Air

Johann Sebastian Bach - Badinerie
Georg Philipp Telemann - Trio e moll

Johann Sebastian Bach - Triosonate G dur
Georg Fridrich Handel - Largo

Antonín Dvořák - Terzetto 

- vstupné 40.- Kč-

Laa an der Taya
v sobotu 27.prosince 2014  

Cena za cestu 480,- Kč

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd 

Zlevněný celodenní vstup
21 euro  pro dospělé

15 euro pro děti od 3 do 14 let
Děti do 3 let jsou zdarma

Vstupné zahrnuje všechny termální bazény 34 – 36°, 
solný bazén, vodní gymnastiku, tobogán Fantasia 90m, 

dětský svět s animací, bazén, vířivé bazény, odpočinkové 
místnosti a šatní skříňku.

Odjezd v 6.50 hod. Bludov – zámek 
Návrat kolem 21.00 hod.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ WROCLAW

Historická metropole Dolního Slezska, která se rozkládá 
na ostrovech na řece Odře a jejích ramenech. Procházka 
s průvodcem starým městem - nádherná vánoční výzdoba 

a vůbec celé město, které je u nás nedoceněné. 
Vánoční trhy, řemeslnické výrobky, vánoční ozdoby, 

dárky a různé gastronomické speciality a nápoje. 
Vhodný zájezd pro všechny, kteří nemají rádi 

předvánoční tlačenici... 

Sobota 29. listopadu 2014
odjezd od KD v 6.00 hod.  

Cena 500.- Kč  /cesta, průvodce/
Přihlášky v KD Bludov

VÁNOČNÍ WROCLAW
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Ing. Pavel Ston, 60 let,
ekonom, starosta Bludova

Eliška Březinová, 58 let,
učitelka v mateřské škole

Josef Kotrlý, 53 let,
řidič, 

starosta SDH Bludov

Radek Špička, 35 let, 
provozovatel restaurace 

Habermannova vila

Pavel Matěj, 42 let, 
spolumajitel 

Pneucentra Matěj

Ing. Petr Ston, 61 let,
pracovník 

Vápenky Vitošov

František Špička, 61 let,
podnikatel - malíř, 

natěrač

Bc. Dana Mikulášová, 
54 let,

zdravotní sestra

Mgr. Vladimír Vlček, 67 let, 
emeritní ředitel 

Gymnázia Šumperk

Bc. Roman Holinka, 42 let, 
IT technik Úřadu práce, 

sekretář fotbalového oddílu

Bohuslav Strouhal, 50 let,
profesionální hasič, velitel 

zásahové jednotky SDH Bludov

Jindřich Matěj, 66 let,
zakladatel firmy 

Pneucentrum Matěj

Mgr. Luděk Březina, 40 let,
podnikatel, předseda 
fotbalového oddílu

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 
36 let, univerzitní učitel, 

činovník Junáka

Ing. Josef Ťulpík, 56 let, 
podnikatel, výroba 

zemědělských strojů

Bludovská budoucnost - rozumná, odpovědná, spravedlivá

ODS Bludov 2014

Hlavní investiční akce a dluhy z minulých let a desetiletí jsou hotové. Funguje kanalizace a čistička, je vybudován chodník od Nové až k Chromči, zrekonstruován kulturní dům, 
zateplena nová budova školy, zrekonstruováno hřiště u školy, opravena většina místních komunikací a chodníků, zrekonstruován střed obce. 
 Hlavní zodpovědnost za obec neseme od roku 2002. Nepřevlékáme kabáty – celou dobu kandidujeme za stejnou politickou značku, nepřebíháme z jedné kandidátky na druhou, 
a to ani tehdy, když by to mohlo být výhodné. Pod stejnou značkou kandidujeme proto, že chceme voličům skládat účty za uplynulá období.
 Jsme přesvědčeni, že máme za sebou úspěšné čtyři roky, kdy se Bludov rozvíjel a nepřešlapoval na místě. Pod naším vedením se jen za uplynulé roky podařilo naší obci získat 
přes 28 milionů Kč na dotacích, od roku 2002 to je celkem přes 176 milionů Kč!
 Máme chuť a energii dále formovat a rozvíjet bludovskou budoucnost. Proto nepodléháme uspokojení z toho, co se podařilo, ani nepropadáme do smutku za věci, které se 
nezdařily tak, jak bychom si představovali. Život jde dál a před obec jsou stavěny nové a nové výzvy. Předstupujeme proto před Vás s promyšleným a propracovaným programem, 
který jsme připraveni realizovat a o jehož podporu Vás žádáme.

Výtah z našeho programu:
 Obec začínají trápit přívalové deště. Musíme na to reagovat. Nejenom že necháme 

vyčistit a prohloubit Vesník a Vitonín na jejich průtoku obcí, ale napřeme svou 
aktivitu do vybudování poldrů – na potřebných místech.

 Stavba dlouho slibovaného obchvatu Bludova se už blíží. Budeme vyvíjet tlak na 
odpovědné představitele, aby byl co nejdříve dokončen.

 V příštích čtyřech letech bude zrekonstruován zbytek dosud neopravených ulic.
 Budeme vyvíjet tlak na Olomoucký kraj, aby co nejdříve zásadně zrekonstruoval 

ulici Jana Žižky.
 Co se týče areálu Vlčího Dolu, naší prioritou bude samotné koupaliště. Budeme se 

snažit řešit vodní přítok i nechtěné odtoky. Seženeme-li dotace, chceme navrátit 
koupaliště do dobrého stavu, na nějž jsme byli zvyklí.

 Místní dobrovolní hasiči patří k bludovským klenotům. Nadále musí být podpora 
jejich nedoceňované činnosti prioritou obecních orgánů.

 Budeme podporovat vylepšování fotbalového hřiště a jeho zázemí, prostorů pro 
stolní tenis, tenisových kurtů i víceúčelového sportoviště na Farském.

 Nesmíme zapomínat na dobrovolnou aktivitu dětských a mládežnických spolků 
starajících se o výchovu dalších generací. Hlásíme se k jejich materiální i nemate-
riální podpoře.

 Chceme udržet co nejnižší cenu za stočné v obecní čističce.
 Budeme pokračovat v aktivní podpoře občanů ve třídění odpadů.

 K bludovskému veřejnému prostoru neodmyslitelně patří sakrální architektura. 
Budeme patřičně pečovat o ty památky, které patří obci, jsme připraveni spolupra-
covat s církví při opravách kostela a kostelíčka.

 Chceme zateplit budovu staré školy – měšťanky a vyměnit její okna. Kromě finanč-
ních úspor, které zateplení přinese, dojde také k obnově historické fasády budovy 
a dalšímu zkrášlení obce.

 Poté, co se podařilo navrátit budově kulturního domu její starou krásu, musí přijít 
nový impuls pro samotnou kulturní činnost.

 Budeme pokračovat v rekonstrukci Penzionu pro důchodce. Chceme, aby staří lidé 
mohli svůj život, nemohou-li z jakýchkoli důvodů zůstat doma, dožít v místě, kde 
mají své kořeny a srdce – v Bludově.

 Připravíme opatření k zamezení vandalismu na veřejných prostranstvích.
 Víme, že jsou rodiny, které mají problémy s placením obecních poplatků. Zvážíme 

možnost rozložení plateb těchto poplatků do několika splátek.
 Chceme prosadit zveřejňování smluv uzavřených obcí na internetu.
 Budeme podporovat podnikatelské ambice našich občanů i těch, kteří do Bludova 

přicházejí podnikat a vytvářejí zaměstnanecká místa.
 Opět navrhneme výrazné snížení zastupitelských odměn, jako v uplynulých osmi 

letech. Jen v posledním období se díky našemu návrhu ušetřilo na odměnách přes 
1.000.000 Kč.

 Přáli bychom si, aby se uvolněným starostou opět stal Ing. Pavel Ston. Má obci co 
nabídnout i v dalším období. Byla by škoda nevyužít jeho schopností a zkušeností.

Neslibujeme modré z nebe. Dobře víme, co obec může a nemůže ovlivnit, na co lze peníze sehnat a na co ne. Věci, které slibujeme, jsou uskutečnitelné! Víte, že nejsme 
a nebudeme v zastupitelstvu kvůli vlastnímu obohacení. Naše kandidáty dobře znáte. Víte, co si myslí a co pro obec a v obci dělají. Náš zájem o Bludov a dění v něm jste 
nezjistili až ze seznamu kandidátů. Jsme aktivní - nesedíme se založenýma rukama, nenadáváme zbytečně na vše kolem sebe, ale působíme v bludovských spolcích, řídíme 
firmy, školy, své životy. Podpořte nás a spolu s námi se podílejte na rozumné, odpovědné a spravedlivé budoucnosti Bludova!

1 2 3 4 5
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1. Ing. Radek Březina 53 let vedoucí střediska Bludov bez politické příslušnosti
2. Jiří Skoumal 40 let podnikatel Bludov bez politické příslušnosti
3. Jiří Mazák 40 let obchodní ředitel Bludov bez politické příslušnosti
4. Ludmila Maturová 34 let skladová účetní Bludov bez politické příslušnosti
5. Otto Bösser 57 let podnikatel Bludov bez politické příslušnosti
6. Ing. Roman Ženčák 37 let vedoucí střediska Bludov bez politické příslušnosti
7. Pavel Schauer 50 let podnikatel Bludov bez politické příslušnosti
8. Jaromír Fojt 36 let podnikatel Bludov bez politické příslušnosti
9. Ludmila Banková 58 let administrativní pracovnice Bludov bez politické příslušnosti

10. Roman Mazák 44 let podnikatel Bludov bez politické příslušnosti
11. Miroslav Valenta 39 let obsluha stavebních strojů Bludov bez politické příslušnosti
12. Ing. Jiří Brokeš 38 let plánovač Bludov bez politické příslušnosti
13. Ondřej Toman 33 let stolař Bludov bez politické příslušnosti
14. Eva Schauerová 45 let podnikatelka Bludov bez politické příslušnosti
15. Jiří Kohout 42 let řidič Bludov bez politické příslušnosti

Sdružení nezávislých kandidátů 
„Občané Bludova - není nám jedno, kde žijeme“

Naše sdružení „Občané Bludova“ není v komunální politice úplným nováčkem, protože mnozí z nás 
v minulém volením období pracovali v orgánech obce a to v komisích, zastupitelstvu a radě obce. 

 Programové prohlášení a cíle našeho sdružení:
  1)  Udržíme vyrovnaný rozpočet obce a zvýšíme příjmovou stránku obecního rozpočtu zvýšením výnosů z obecního majetku.
  2)  Prosadíme transparentní hospodaření obce - obecní úřad má hospodaření obce zveřejňovat přehledně a uceleně na internetu, 
 aniž by se jich občan dožadoval.
  3)  Podporujeme vypracování strategického plánu rozvoje obce za podpory a připomínek občanů Bludova. Umožníme občanům 
 Bludov zpětnou vazbu pomocí veřejného otevřeného diskuzního webu obce. 
  4)  Jsme nakloněni motivačním programům pro udržení pořádku a čistoty v obci a pro motivační programy zvyšující efektivitu 
 třídění odpadů občany.
  5)  Prosazujeme snížení všech obecních poplatků o 50 % pro naše děti do 6 let věku a pro seniory od 75 let.
  6)  Klademe důraz, aby obec podporovala nadané a talentované lidi. To je dar, který naše společnost zatím nevyužívá tak, jak je třeba.
  7)  Zasadíme se o zkvalitnění zdravotní péče - modernizaci zdravotního střediska a střediska péče o staré občany.
  8)  Budeme se snažit o zrychlení oprav komunikací v katastru naší obce. 
  9)  Zasadíme se o zvýšení podpory sportu, kultury a místních spolků a to bez výjimek. 
10)  V oblasti životního prostředí se budeme snažit zkvalitnit péči o obecní pozemky ve všech lokalitách a to stejnou měrou. 
11)  Chceme vytvořit místo pro setkávání našich náctiletých - vybudování skateparku.
12)  Maximální podpora místních podnikatelů vytvářející pracovní místa pro občany.

Co nechceme: Zatupitele bez vlastního názoru, který odsouhlasí cokoli, místo 
aby si opatřil vlastní informace a ty konzultoval s názory svých voličů !!!
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Česká strana sociálně demokratická Bludov 2014 

Vážení spoluobčané,
představujeme vám kandidáty a volební program ČSSD na období 2014 - 2018

10. Jaroslava Hromková, 43 let, zahradnice Obecních lesů Bludov
11. Martin Dobiáš, 30 let, OSVČ
12. Jarmila Davidová,25 let, studentka, hráčka extraligového florbalového týmu FBS Olomouc
13. Michal Janza, 34 let, klempíř, kouzelník
14. Leona Mazáková, 39 let, zdravotní sestra v domácnosti
15. František Plhák, 76 let, důchodce-elektrotechnik

  Včasnou informovanost občanů o projektech a akcích, které se jich dotýkají 
 a mohou vyvolat připomínky (viz. Tř. A. Kašpara)
  Zřízení bankomatu z důvodů zvýšení prestiže lázeňské obce.
  Podpora činnosti a akcí pro seniory pořádaných v objektu Klubu důchodců
  Vybudování chodníků od Nealka ke škole
  Vyřešit situaci Vlčího Dolu
  Zlepšíme podmínky pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých
  Podpora projektů vedoucích ke zvýšení komfortu lázeňské obce
  Maximálně využít dotačních programů na kulturu, vzdělání a sport
  Zlepšení dopravní situace v obci
  Iniciovat jednání s Olomouckým krajem o opravě ulice Jana Žižky
  Návrh a řešení cesty od Nealka podél Vitonínského potoka k ulici Bohutínská

Budeme prosazovat, mimo jiné: 



NEZÁVISLÁ 
VOLBA

Prioritou zástupců politické strany NEZÁVISLÁ VOLBA v následujícím volebním období jsou  běžné věci, 
které povedou ke zlepšení bydlení v naší obci a okolí.

Chceme v Bludově žít a ne v něm jen bydlet. 
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  zaměříme se na rekonstrukci a výstavbu místních a účelových komunikací,  
zejména ulici Jana Žižky a na bezpečnost chodců.  

  budeme usilovat o  dopravní napojení Mohelnice – Šumperk, výstavbu obchvatu obce Bludov za účelem 
 snížení dopravního zatížení                                           

  dále budeme vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelského sektoru a zaměstnanosti na území obce.
  budeme podporovat rozvoj mateřské školy, základní školy, podporovat sportovce a kulturní akce pro občany,  

podporovat  aktivity  pro volný čas našich starších spoluobčanů.
  dalším cílem je získávání a poskytování pozemků určených k výstavbě rodinných domků

Vážení občané, dovolte, abychom vám představili volební program a kandidáty politické strany 
NEZÁVISLÁ VOLBA na příští volební období do zastupitelstva obce Bludov.

Ing.František Snášel, 56 let,
předseda předstvenstva 

zemědělské společnosti, Bludov,
bez politické příslušnosti

Marcela Březinová, 37 let,
účetní, Bludov, 

bez politické příslušnosti

Vladislava Dostálová, 48 let,
účetní, Bludov, 

bez politické příslušnosti

Jaroslav Čech, 58 let, 
technik, Bludov,

bez politické příslušnosti

Ing. František Březina, 39 let, 
podnikatel, Bludov,

bez politické příslušnosti
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Aleš Jarýn, 32 let,
OSVČ, 

bez politické příslušnosti

Ing. Milan Osladil, 52 let,
technik elektro, Bludov, 
bez politické příslušnosti

Miroslav Plhák, 58 let, 
podnikatel, Bludov, 

bez politické příslušnosti

Pavla Eliášová, 36 let, 
prodavačka, Bludov, 

bez politické příslušnosti

Petr Zaoral, 46 let,
řezník, Bludov, 

bez politické příslušnosti

Ing.Blažena Divišová, 55 let,
podnikatelka, Bludov, 

bez politické příslušnosti

Jiří Diviš, 52 let,
agronom, Bludov, 

bez politické příslušnosti

Jitka Souralová, 63 let, 
důchodce, Bludov, 

bez politické příslušnosti

Andrea Matějčková, 39 let, 
kuchařka, Bludov, 

bez politické příslušnosti

Jana Kulilová, 53 let,
účetní, Bludov, 

bez politické příslušnosti



Vážení spoluobčané,
dát tuto zemi do pořádku je, doufejme, cílem každého politického uskupení,
a to i na komunální úrovni. Ke společnému cíli však vede několik cest. 
U KDU-ČSL zůstávají hlavní pilíře volebního programu neměnné a stavíme
na nich tedy i komunální politiku. Základem je podpora pracovních míst 
a posílení příjmu českých domácností. Zároveň ale chceme předejít zne-
užívání sociálních dávek a posílit komfort rodin s malými dětmi. Nezapo-
mínáme ani na seniory, kteří si za celoživotní práci zaslouží spravedlivý 
důchod. Všechny tyto hodnoty kromě poslanců a senátorů neúnavně 
prosazují i naši zastupitelé v obcích a městech. A právě o jejich podpoře 
můžete rozhodnout v nadcházejících komunálních volbách.

   Naše obec je místo, kde jsme doma. Vychováváme tu své děti, pracu-
jeme, žijeme spolkovou činností, máme zde své rodiny a přátele, zkrátka 
žijeme tu plnohodnotný život. Proto tady chceme i nadále rozvíjet a pod-
porovat aktivity, které pomohou ke snadnějšímu a spokojenějšímu životu 
v naší obci. Pro volby do Zastupitelstva obce Bludov pro období 2014-2018 
nabízíme program, při jehož tvorbě jsme vycházeli z reálných možností 
obecního rozpočtu a s ohledem na aktuálnost problémů tak, jak je 
vnímají naši občané. Naším cílem je tedy aktivně ovlivňovat vše, co povede 
ke zlepšení života v Bludově. Podpořte nás v dobré věci. 

Děkujeme.
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Český zahrádkářský svaz ZO Bludov
pořádá zájezd

v sobotu 11.října 2014 
Výstava Floria Kroměříž

Program:
Výstaviště Floria  - prodejní zahradnická výstava
  - Floria BONSAJ 
  - výstava kvetoucích cibulovin 
  - výstava drobného domácího zvířectva

Město Kroměříž  - Květná a Podzámecká zahrada 
  - Arcibiskupský zámek
  - historické centrum města

Odjezd od Kulturního domu Bludov v 7:00 hod.
Cena:  200,- Kč
Závazné přihlášky přijímá:  p.Ladislav Vyhňák a p.František Kranich. 
Zájezd se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků.

Kulturní dům Bludov Vás zve na

CESTOPISNOU PŘEDNÁŠKU
s Vladimírem Šimkem, Bludov

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov vás zve na 
výstavu fotografií

BLUDOV V PROMĚNÁCH ČASU

- vstupné dobrovolné -

Po celou dobu výstavy:
 K nahlédnutí bludovské kroniky do r. 2005 

a školní kroniky do r. 1986
 Denně v 16:00 hod. (kromě soboty  11.10.) promítání 

bludovských historických týdeníků 

VERNISÁŽ – pondělí 6. října 2014 v 18:00 hod.

VÝSTAVA – od úterý 7.10. do neděle 19.10.2014 
denně včetně sobot a nedělí: 9:00 – 17:30 hod., 

kromě soboty 11.října 2014, 
kdy bude otevřeno 8:00 – 14:00 hod.

Cílem této výstavy není úmysl postihnout celou historii bludovských 
památek, objektů a míst. Snažila jsem se pouze na základě získaných 
fotografií zmapovat jejich částečný vývoj. Je zajímavé, že k některým 

místům existuje řada fotografií a naopak k jiným se mi nepodařilo sehnat 
fotografii žádnou. Proto zde některá zajímavá místa nenajdete. Srdečně 
Vás všechny na výstavu zvu, možná vás budou zajímat např.  fotografie 

ZANIKLÉ OBJEKTY, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, ŽIVELNÉ UDÁLOSTI…. nebo
zmapované jednotlivé bludovské budovy – sokolovna, radnice, škola… 

Jarmila Divišová

Úterý 21. října 2014 v 18.00 hodin
Plavba přes Atlantický oceán na plachetnici 

VICTORIA z Afriky do Jižní Ameriky
tak, jak se plavilo v 15. století.

TOMBOLA
Pozvěte též Vaše známé a milovníky 

dobrodružství a dalekých zemí.

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče 
na hudební pohádku

O ZVÍŘATECH

V podání Agentury Pavel Novák, Přerov
Formou vyprávění a písniček Pavla Nováka se děti vydávají 

do světa zvířátek. Pořad je zaměřen na vytvoření pozitivního vztahu 
k přírodě, zvířatům a všemu, co k přírodě a životu patří. 
Děti se aktivně zapojují formou zpívání, tleskání a tance. 

Součástí programu jsou pohádkové příběhy.

V neděli 12.října 2014 v 15.00hod.
-vstupné 30 Kč-

Kulturní dům Bludov vás zve  na operetní koncert 

 PROCHÁZKA ČESKOU 
OPERETOU     

ÚČINKUJÍ
• Ivana Veberová, soprán – sólistka Divadla J. K. Tyla v Plzni

• Lubomír Havlák, tenor – sólista Státní opery 
a Národního divadla v Praze

• Irena Havláková, klavírní doprovod – pedagog AMU v Praze 

Sobota 25. října 2014
v 18.00 hodin 
Zámek Bludov

V programu zazní známé ukázky ze slavných operet – O. Nedbala, 
F. Frimla, R. Piskáčka, K. Hašlerka – např. Polská krev, Vinobraní, 

Krásná Saskia, Král tuláků, Rosemarie, Španělská vyzvědačka, Tulák, 
Perly panny Serafinky a další.

-vstupné 40 Kč-

®®

PRONAJMU BYT 1+1 v Šumperku, 
tel. 774 836 867
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Lázeňské okénko

Tejpování
Tejpování je metoda, kdy za pomoci speciálních lepících pásek 
nalepených na kůži v problémové oblasti dochází k pasivní 
podpoře kloubů a vazů.
 Tejpování je velice využívané pro stabilizaci kloubních 
struktur jako prevence proti poškození kloubů a šlach nebo 
pro posílení stability již narušeného kloubu po úrazech nebo 
nadměrném a častém přetěžování. V rámci terapie se tejpování 
užívá jako pasivní podpora, jež má za úkol ulevit namáhanému 
kloubu a snížit přetěžování dané oblasti. Pomocí tejpování je 
poškozená část pohybového aparátu méně náchylná k přetěžo-
vání a postižená část je udržována ve fyziologicky optimální 
poloze. Speciální techniky tejpování tedy umožňují kloubu 
pohyb v jeho běžném rozsahu bez překročení bolestivých 
hranic. Dále tejpování můžeme využít pro drobné deformace 
(např. při propadlé nožní klenbě, při vbočeném palci apod.). 
Velmi působí také na nervový a oběhový systém a používá se 
jako jedna z terapií proti bolesti zad.

SM Systém
SM systém je vhodný pro osoby, které mají  problémy a bolesti 
zad nebo které chtějí poruchám páteře předejít. Tato metoda 
cvičení není limitována věkem. Cvičení má také velký význam 
u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, 
kolenní a ramenní, klouby nohou a klenba nožní. Cvičení pomá-
há od bolesti páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů 
s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy. Cvičení se skládá ze 
sestavy 12 cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají 
správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožnují prota-
hovat páteř a uleví od bolesti.

Zveme na přednášku paní doktorky Wurstové, dne 10.10. 
v 18:00 hod. v lázních Bludov na téma: Léčba drogově závis-
lých tradiční šamanskou medicínou. Zkušenost z léčebného 
centra Takiwasi v Peru. Vstupné dobrovolné.
Přednáší MUDr. Ivana Wurstová .

Na přání starosty obce Ing. Stona a obecních představitelů, 
kterým není lhostejný vzhled obce, ve které bydlí, se zahrád-
káři dohodli, že i letos proběhne Soutěž o nejkrásnější okno, 
balkon a předzahrádku.
 Zástupci z řad obce a zahrádkářů v srpnu projeli ulice 
Bludova a fotili a hodnotili. Fotografie vítězných oken, 
balkonů, předzahrádek a seznam výherců budou uveřejněny 

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ:

OSVĚTIM
Oswiecim-koncentrační tábor

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa 
na zájezd do Polska

Původní koncentrační tábor Osvětim (Osvětim I.) byl založen 
roku 1940 v nehostinném bažinatém místě nedaleko 

historického města Osvětim. Základem se pro něj stala 
polská jezdecká kasárna. Hlavním důvodem vzniku ještě 

nebylo masové vyhlazování, ale potřeba uvěznění velkého 
počtu Poláků. Kapacita tohoto tábora byla asi 15-20 tisíc vězňů. 

Sobota 8. listopadu 2014
Odjezd v 5.10 hod. od Zámku Bludov

Cena 600.- Kč 
/doprava, vstupné, průvodce/

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Moravského 
divadla Olomouc na premiéru operety Rudolfa Frimla

Rudolf Friml, skladatel českého původu, se stal slavným autorem světové 
operety. Z vlasti odešel roku 1906 do New Yorku. Celý život ale zůstal 
věrným a přesvědčeným Čechem. Zásadním přínosem pro Frimlovu 

uměleckou kariéru byla opereta Rose Marie, která mu přinesla světovou 
slávu. Premiéra Rose Marie byla 2. září 1924 v New Yorku. Inscenace 

se hrála přes rok a dosáhla 557 repríz. Okamžitě se prosadily písně jako 
Indiánská píseň lásky, Pochod zlatokopů, vstupní píseň Rose Marie 

se sborem a další. Rose Marie čerpá inspiraci ze zlaté horečky 
v předminulém století, která přivedla do Ameriky řadu 

emigrantů z Evropy. Vystupují zde dobrodruzi, majitelka 
westernového saloonu, indiáni a děj se odehrává 

na rozhraní francouzské a anglické Kanady.

Pátek 5. prosince 2014, 
odjezd od KD v 17.30 hod.

Cena 500.- Kč, přihlášky v KD

ROSE MARIE

®

na výstavě „ Bludov v proměnách času“, pořádané Kultur-
ním domem Bludov ve dnech 7. - 19.10.2014.
 Děkuji pracovníkům obecního úřadu, hlavně panu 
Kočtářovi a starostovi obce Ing. Stonovi, kteří s námi jezdili 
po Bludově, blahopřeji vítězům i všem ostatním pěstitelům, 
že je v letošním roce nezdolalo ani sucho, ani kroupy - jak 
jsme se při jízdě Bludovem mohli přesvědčit. 

Předseda ČZS Ladislav Vyhňák



Skauti zahájili výpravou nový skautský rok
Po krásných prázdninách nastal pro všechny děti čas usednout 
opět do školních lavic. Začal nový školní rok a nejinak tomu 
je s rokem skautským. Pravidelné schůzky a víkendové akce po 
prázdninové odmlce se opět naplno rozjíždějí a jako tradičně jsme 
se první zářijovou sobotu vydali společně náš nový skautský rok 
zahájit celodenní výpravou po okolí Bludova zakončenou zaha-
jovacím táborovým ohněm.Počasí nám přálo, již od rána hezky 
svítilo sluníčko a dávalo tušit, že se můžeme těšit na krásný den. 
 Na letošní zahajovací výpravě jsme se museli vypořádat 
s těžkým úkolem. Museli jsme získat kameny čtyř elementů, 
abychom mohli zničit pradávné Zlo, které zaútočilo na naši 
Zemi. Když selhaly hollywoodské hvězdy s Brucem Willisem 
v čele, zbyla záchrana světa na nás. Neotáleli jsme příliš a vydali 
se pro první kámen.
 Naše první kroky směřovaly na Zbovou – Kamennou horu. 
Nešli jsme však přímo po cestě, vydali jsme se trochu oklikou 
lesíkem kolem kolejí do Bohutína. Žádná pěkná cesta tam neved-
la a nikdy jsme tudy nešli, takže to byla taková trochu průzkum-
ná výprava občas hustým a špatně prostupným porostem, ale 
našli jsme zato krásné veliké bedly. Když jsme se dostali těsně 
pod vrchol Zbové a odpočinuli si, mohli naši zachránci získat 
první element, kámen Země. Museli prokázat, že se na Zemi 
dokážou orientovat a určit správně názvy vesnic a kopců v okolí 
pomoci mapy a busoly. Jakmile se nám podařilo kámen Země 
získat, vyrazili jsme dál, směrem do Radomilova. Sluníčko již 
bylo vysoko nad námi a krásné výhledy na všechny strany nám 
cestu náležitě zpříjemňovaly.
 Kousek nad Radomilovem dostali zachránci příležitost získat 
kámen Ohně. Museli prokázat, že jej zvládnou ovládat, a to tak, 
že co nejrychleji získali sirky ze Zářící jeskyně, připravili ohniště 
a přepálili provázek připravený nad ním. Po získání kamene jsme 
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Okolo Bludova bez špekáčku, zato ale in-line
motto: když o Bludovu, tak už jen pěkně :-)
Máme konečně téměř obkroužen Bludov turisticky a rekreačně. 
Také bezpečnostně pro cyklisty, in-lainisty čili kolečkové brus-
laře, kočárky s dětmi, dědečky a babičky i s holemi, takovými 
těmi teleskopickými, co s nimi běhají po alpských stezkách 
i důchodci.
 My máme ovšem to naše malé okolí o to útulnější a navíc 
také s překrásnými vyhlídkami, od hřebenů Jeseníků na severu
až do Moravské brány směrem na Olomóc a dále na jih. 
Například z Brusné, po turistické cestě. Také nová naše asfaltová 
cyklistická cesta přes Bludoveček do Šumperka je sportovním 
zážitkem uprostřed tiché přírody, navíc s nabídkou odpočinku 
na Bludovečku samém. Já tam zrovna stihl (19.září) nádher-
ný ‚dětský provoz‘ kolem různých prolézaček a že „děti jsou 
nejkrásnějšími květinami“ je výstižné přirovnání, jež už kdysi 
vyslovil Oscar Wilde ve své přenádherné pohádce „O sobeckém 
Obru“. Ostatně, jak už v červenci oznamovala inzerce na inter-
netu, cituji : „Ve výletní a zábavní centrum pro celou rodinu se 
má přeměnit Penzion Bludoveček u Šumperka. V místě, které 
slouží jako oblíbený cíl cyklistických i pěších výletů, už funguje 

jezdecký klub, pozornost kolemjdoucích láká také chov jelení 
a dančí zvěře a nejnověji obří hrad z písku“ - a tak se i stalo. Na 
něco takového se dá už nalákat opravdu i ‚mezinárodní turistic-
ká klientela‘. Pokud si vzpomeneme (my, co jsme tamtudy plaše 
probíhali na procházky), na tu tehdy „noční budovu“, a vnímali 
ji jako „zneuctěnou“ počátkem devadesátých let, je toto místo 
v současnu bez přehánění místem požehnaným. 
 Aby se tématický okruh uzavřel s okruhem skutečným, 
pracuje se na slíbené cyklostezce od nádraží Bludov-lázně 
kolem ‚Habermanna‘ podle trati s návratem na silnici od Hlav-
ního našeho nádraží. Je sice pravdou, že chystaná cyklostezka 
je terénním předurčením poněkud mimo obec, podobně jako 
to naše nádraží, zato však nabízí neopakovatelný pohled na 
hřebeny Jeseníků s panoramatem Pradědu. Takové přenádherné 
pokochání stane se odměnou všem, kdo se tudy projedou na 
kole či na bruslích či s kočárkem či jenom tak, pohvizdujíce si 
a při tom nenuceně si povívajíce lázeňskou hůlčičkou. A ztotož-
nění se s místem, jež je nám drahé, stává se základním pocitem 
opravdového vlastenectví, kterého v dnešní rozhoupané civiliza-
ci „stěhování národů“ není nikdy dost. Roman Žalio    

využili ohně rovnou k opečení, neboť již minul čas oběda a při 
záchraně světa vcelku vyhládne.
 Naše další cesta nás vedla pro kámen Větru na Horu bouří, 
což byl pro nás kopec Baba nedaleko Kostelíčka. Získat kámen 
Větru bylo obzvláště obtížné. Zachránci museli navléci jednoho
svého člena a zatížit ho svými batohy, aby mohl bezpečně 
vystoupat, až na vrchol a získat nit, která umožňovala zkrotit 
vítr. Ostatní museli v nižších částech hory s čepicemi na hlavě 
bojovat proti stejně vybaveným větrům. Vzájemným sundává-
ním čepic se s větry vyřazovali. Úkolem zachránců bylo prvně 
ochránit členy stoupající na vrchol a následně lapit vítr. I to se 
po chvíli povedlo, a tak jsme se vydali pro poslední element, 
pro kámen Vody.
 Kámen Vody zachránci získali u Kostelíčka tím, že si 
v lese za určený čas měli nalézt nádobu na největší možný objem 
vody, nabrat si do ní vodu. Následně se o kus dále stříkačkou 
pokusit uhasit vzdálenou svíčku.
 Po získání všech elementů nám zbývalo dojít do starobylého
egyptského chrámu u Jezírek a sestrojit zbraň, která zničí 
pradávné Zlo. Bylo to velice těsné, ale správně tušíte, přeci jen se 
nám to podařilo, svět byl zachráněn a lhali bychom, kdybychom 
tvrdili, že to nakonec nebyla zábava. Strávili jsme celý nádherný 
den venku a popovídali si s kamarády, z nichž některé jsme od 
tábora neviděli. Jelikož Zlo bylo zničeno a bezpečně jsme vědě-
li, že náš čeká spousta dalších krásných dní, mohli jsme si tedy 
připravit zahajovací oheň a společně, příjemně unavení sedíce 
v teple jeho hřejivých plamenů, zahájit náš nový skautský rok.

Ondřej Daniel – Rys, vůdce 2. oddílu Bludovit
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Díky Lázním Bludov máme  další rekordy, 8. a 9. bludovský rekord

Myslivecký spolek „Hubert“ Bludov tímto 
žádá všechny občany – majitelé psů, 
aby zabránili jejich volnému a nekontrolovatelnému 
pohybu v lesních a polních kulturách, kde působí nadměr-
né škody na zvěři, především na mláďatech. Dle zákona 
č. 449/201 odst.10 je povinností vlastníků domácích 
a hospodářských zvířat nenechat je volně pobíhat v honitbě 
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího!

 Pokud se situace bude nadále opakovat, využijeme 
všech našich zákonných prostředků, jak situaci řešit. 

Za MS spolek Bludov – hospodář HOLINKA M.

Začínáme cvičit!
KDY:   každé pondělí od 20.10. 2014
KDE:   v KD Bludov
ČAS:   od 9 hod. SENIOR CVIČENÍ
ZAMĚŘENÍ:
Protahovací, posilovací cviky, 
seznámení s dechovou a relaxační technikou

ČAS:   od 18 hod. JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
ZAMĚŘENÍ:
Dechová techniky, koncentrace na vlastní tělo, 
ásany, meditace.

Těší se na vás Štolcová Alena.
Bližší informace na tel.: 606 724 997



Více informací Vám podá firma TOPVEZA:
zatloukal@topveza.cz   velcovsky@topveza.cz
Mobil: 602 549 745   Mobil: 602 336 525
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O čem se psalo v regionálním tisku v r. 2000
Jeden ze zajatců z Chromče zřejmě po válce 
vystupoval v letecké show
Chromeč, Bludov – První ohlasy na článek ‘‘ Osudy zajatec-
kého tábora v Chromči zůstávají stále zahaleny rouškou tajem-
ství‘‘ z Moravského severu ze 3. května, přinesly některá dosud 
neznámá fakta, zároveň však předestřely řadu dalších otazníků.
     Jako první na výzvu zareagovala paní Jitka Sokolová z Blu-
dova, která zapůjčila Moravskému severu velmi cennou  foto-
grafii. „Moc o ní nevím. Je po tchánovi, který spolu s manželkou 
bydlel přímo v sokolovně v Chromči od třicátých až do poloviny 
sedmdesátých let. Vím od nich, že za války byl vlastně přímo 
v areálu sokolovny zajatecký tábor pro anglické vojáky, se který-
mi se dobře znali,‘‘ vysvětluje Jitka Sokolová, podle které byly 
ale vzpomínky příbuzných na tuto dobu poměrně skromné.
     V pozůstalosti po tchánovi však zůstala fotografie, která 
na rubu nese nápis : „Věnoval kamaradu Janu Sokolovi na 
vzpomínku Kellners Robert,‘‘ jiným písmem je přidána douška: 
„Letec, zajatec šel s pochodem smrti.‘‘
   Jak se ovšem fotografie k tchánu Jitky Sokolové dostala, 
ona sama netuší. „Zřejmě v době, kdy v roce 1946 vystupovali 

s leteckou přehlídkou v Praze, byl tam i tchán a právě tam 
fotografii asi dostal,‘‘ soudí.
    Ona sama se domnívá, že Robert Kellners je zachycen také 
na fotografii, kterou přinesl Moravský sever. „Prohlíželi jsme si 
ji dost pozorně a došli jsme k názoru, že jde o stojícího třetího 
muže zprava,‘‘ vysvětluje Jitka Sokolová. Ta ale zároveň vnesla 
další otazník do pátrání o identifikaci zajatců. Zatím, co obecné 
povědomí v Chromči mluví o zajatých anglických letcích, což 
doplnil Milan Mikula  informací, že zde bylo umístěno také 
množství Novozélanďanů, podle sdělení Jitky Sokolové větši-
nu členů tábora zřejmě tvořili příslušníci pozemních jednotek. 
„Tchán, když na tu dobu vzpomínal, tvrdil, že letců tam bylo jen 
několik,‘‘ tvrdí.
 Tomu by odpovídalo i razítko na fotografiích z tábora, na 
němž je napsáno „Fotoautnahmegenenmigt! Dieser Prufvermerk 
gilt nich fur schriftliche Mitteilungen. Stalag VIII B, ‘‘ zajatecké 
tábory, v nichž byli umístěni letci, přitom nesly obvykle označení
Stala luft.
     Pokud máte i vy památky na anglické zajatce z Chromče, či 
znáte, byť zprostředkovaně, další podrobnosti, obraťte se prosím 
na Moravský sever.

Milan Kratochvíl

Dne 3. 9. 2014 byla vydána tato poštovní 
známka k příležitosti 450. výročí narození 

Karla Staršího ze Žerotína.

Místní informační středisko při KD Bludov 
nabízí k prodeji nové poštovní známky.

Zamyšlení nad následujícím topným obdobím v bludovské kotlině 
Na úvod několik otázek:

Jak se Vám líbí pohled na obec Bludov v topné sezoně např. od kapličky na Šumperk ?
Trápí Vás ceny plynu a elektřiny za vytápění ?

Máte obavy z nejisté dodávky plynu ? 
Máte doma starý kotel na tuhá paliva?

Nestíháte ručně přikládat každé 2 hodiny?
Vadí Vám studený dům při návratu z práce ?

Chcete ušetřit za elektřinu nebo plyn na ohřev TUV?

Máme pro Vás jednoduché řešení:
Pořiďte si nový automatický kotel na uhlí  nebo Váš stávající kotel můžete jednoduchým způsobem přestavět na  automat 
na hnědé uhlí  nebo jiná alternativní paliva  a výrazně si usnadnit život  a  ještě  ušetřit  mnoho  času. Přestavbu je možné 

realizovat  i v topné sezoně 1-2 dny. Přednosti a výhody kotle po přestavbě: 
- Nízké pořizovací náklady, proti pořízení  nového kotle

- Nízké provozní  náklady, proti plynu  a elektřině (až o 50%)
- Plně automatický provoz s výdrží až několika dnů

- Možnost ovládání  termostatem, nebo přes internet  či  GSM
- Dokonalé spalování, nezatěžuje okolí  splodinami – při pohledu na komín není vidět kouř.

- Splňuje emisní třídu 3.dle ČSN EN 303-5 – možnost používání i po roce 2022
- Při  použití kombinovaného ohřívače TUV máte v topné sezoně teplou vodu  za minimální náklady
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Nové knihy v knihovně
Beletrie pro dospělé:    
 1 Granhus, F. Vír 
 2 Lynn, J.  Jako led 
 3 Mlynářová, M. Požitkářka 
 4 Keleová-Vasilková, T.   Lék na smutek 
 5 Nahapétianová, N. Poslední píseň z Isfahánu 
 6 Stainforth, A. Pod maskou nevinnosti 
 7 Jansa, P. Záskok za pánaboha 
 8 Mankell, H. Číňan 
 9 Hanová, J. Vždycky budeme mít léto 
10 Hanová, J. Léto, kdy jsem zkrásněla 
11 Jiroutek, P. Pro hrst diamantů 
12 Müllerová, H. Nížiny  
13 Caine,R. Slavnost bláznů 
14 Dyk, V.  Krysař 
15 Vondruška, V. Smrt ve Vratislavi 
16 Ohlssonová, K. Nechtění 
17 Kelková, L. Zbožňuju New York 
18 Bloomová, T. Žádný sex, je úterý 
19 Mtawa, N. Zloděj hvězd 
20 Nellová, F. Tajný život takové normální matky 
21 Kostka, J. Deštivý den 
22 Hůlová, P. Macocha 

23 Green, J. Hledání Aljašky 
24 Larriva, B. Poppy 
25 Van Der Stapová, S. Dívka s devíti parukami 
26 Váňová, M. Sestra a sestřička 
27 Dick, M. Paměti imaginárního kamaráda 
28 Jonasson, J. Analfabetka, která uměla počítat 
29 Sarginsonová, S. Dvojčata 
30 Řeháčková, V. Návraty do lázní 
31 Robertsová, N. Srdce oceánu 
32 Robertsová, N. Měsíční perly 

Naučná pro dospělé:    
 1 Jahoda, P. Mongolsko na koních 
 2 Pinchová, G. Magie ve starém Egyptě  
 3 Horký, P.           Cuba Libre 
 4 Mueller, S.R.       Vyrábíme dárky s malými dětmi 
 5 Vítkovcová, L. Já a tropy 
 6 Glaser, P. Tanec s nepřítelem 
 7 Bickel, G. Dárky z bylinek 
 8 Karelová, M. Kam do podzemí 
 9 Šimánek, L. Cestování je můj život 
10 Burian, J. Výlet do Portugalska 

11 Pawlovská, H. Chuť do života 
12 Felscherinow, Ch.V. Můj druhý život 

Beletrie pro děti:    
 1 Roher, M. Babička, Kuře a Drnditonda 
 2 Kinney, J, Deník malého poseroutky. 
  Fakt smůla 
 3 Smith, T.A. Bruno ve městě 
 4 Grahame, K. Žabákova dobrodružství 
 5 Braunová, P. Kuba nechce číst 
 6 Rožnovská, L. Tatínku, nezlob! 
 7 Schulz, Ch.M. Peanuts šťastný Snoopy 
 8 Goscinny, R. Asterix u Piktů 
 9 Slabý, Z.K. Strašidelné pohádky 
10 Pospíšilová, Z. Školní detektiv 
11  O princeznách a vílách 
12 Tatíčková, D. Hoď kostkou 

Naučná pro děti:    
1 Joëlová, S. Bambuláčci 
2 Obůrková, E. Kam za příšernými strašidly 
3  Vlaštovky 
4 Macholdová, T. Pohádkové tvoření 

Výtvarná soutěž ve škole
Hnutí STONOŽKA vyhlásila výtvarnou soutěž k 607. výročí 
Katedrály Svatého Víta. Tato tematická expozice zahrnovala 
kresby, malby a keramiku. Trvala do 20. Června. Vybrané práce 
budou vystaveny v prostorách národní galerie v Praze.
 První kolo soutěže bylo uspořádáno také v naší bludovské 
škole. 
 Tuto úžasnou výstavu organizovala paní učitelka Horáčková. 
Opravdu se vše povedlo , málokdo si uvědomí, kolik to stálo 
úsilí, trpělivosti a času.

Za čtenáře knihovny, Stanislava Holinková

Nadšení rodiče chodili do knihovny  
„Už jste viděla tu úžasnou výstavu 
ve škole?“
„Ne, zatím neviděla, ale určitě se půjdu podívat.“ A co jsem 
viděla-klobouk dolů před p. učitelkou Horáčkovou. Opravdu se 
vše povedlo, málokdo si uvědomí, kolik to stálo úsilí, trpělivosti 
a času.
 Některé výrobky si chtěli někteří koupit – kéž by to šlo. Ale 
i tak jsme se všichni pokochali. Prostě jednička a palec vzhůru.

Za čtenáře knihovny, Stanislava Holínková
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22. ročník Výšlapu za bludovským špekáčkem

V sobotu 6. září 2014 se na startu 22. ročníku výšlapu za blu-
dovským špekáčkem díky mimořádně příznivému počasí sešlo 
133 účastníků, což bylo o 39 více než loni. Počet zúčastněných 
psů se drží na stejném počtu, a to 6. Už potřetí jsme zvolili 
pro cíl výšlapu Vlčí Důl, jednak kvůli krásnému prostředí, ale 
i vstřícnosti Pavla Hegedüse, který nám připravil příjemné zázemí 
a sponzoroval občerstvení pro všechny účastníky. Děkuji.
 Nejstarším účastníkem byl i tentokrát  pan Karel Adam 
a nejmladších bylo tentokrát více, a sice Amálie Turková, Bořek 
Diviš, Matěj Kubíček, Milena Motyková a Tomáš Uhl.
 Většina dětí i dospělých se zapojila do soutěží a kvízů, které 
byly v cíli připraveny.
 Většina dětí zodpověděla správně /Soutěž Z POHÁDKY DO 
POHÁDKY/, někteří dospělí měli problém s některým odpověd-
mi v kvízu /JAK ZNÁŠ BLUDOV/. Níže uvádím správné odpo-
vědi na kvíz a seznam výherců dětí i dospělých, kteří se mohou 
zastavit v kulturním domě pro malou odměnu. 

Jarmila Divišová
 
Kvíz – Jak znáš Bludov?
 1.  Jak se jmenuje starosta? PAVEL STON
 2. Jak se jmenuje místostarosta? MILAN KLIMEŠ
 3. Jak se jmenuje ředitelka školy? ILONA KŘIVOHLÁVKOVÁ
 4. Počet obyvatel Bludova:  3.130 
 5. Vyjmenuj obce sousedící s Bludovem:  
 Chromeč, Bohutín, Radomilov, Hrabenov, Šumperk, 
 Sudkov, Postřelmov 
 6. Nadmořská výška Bludova: 306 m
 7. Vyjmenuj všechna pohostinství v Bludově:  
 Bludovská, U Kláry, U Šimka, U Tomášů, Vlčí Důl,
 Habermannova vila, Schauer, Pod kostelem, 
 Bludoveček, Šenk, Vinárna pod radnicí, Domino
 8. Vyjmenuj všechny obchody /s potravinami/ v Bludově:  
 Bludovská, Jednota v obch. domě, Jednota u Nealka, 
 Urban, Večerka, Cukrárna

 9. Komu patří zámek? Rodina Mornstein-Zierotin
10. Počet obyvatel penzionu: 14
11. Jaké ordinace jsou ve školce a jaké v penzionu?  
 Ve školce – rehabilitace, lékárna, praktický lékař, 
 v penzionu – zubní, gynekologická, dětská, praktický lékař
12. Jak se jmenoval film natočený podle poválečných událostí 
 v Bludově? Habermannův mlýn   
13. Vyjmenuj alespoň dva bludovské potoky:  Vesník, Vitonín
14. Na které ulici je obecní úřad? Ul. Jana Žižky
15. V kterém roce byl uveden do provozu Vlčí Důl? r. 1963
16. Zakladatel bludovských lázní: Zdeněk Pospíšil
17. Co bylo dříve v budově obecního úřadu? Základní škola
18. Vyjmenuj alespoň 3 podniky v Bludově, které zaměstnávají 
 více než 10 osob: např. Bludovská a.s., Agrega, 
 Pneucentrum Matěj
19. Vyjmenuj alespoň 10 bludovských ulic:  např. Lázeňská, 
 8. května, Stará, Masarykova, Krátká, Jiráskova, Tř. A. Kašpara, 
 Úzká, Nová Dědina, Slepá, Palackého, Nádražní….
20. Vyjmenuj alespoň dva bývalé bludovské rybníky  
 např. Špalek, Fěrtušek, Ryšán, Kozelek

Výherci – dospělí:
L. Maturová, E. Březinová, E. Špičková, P. Špička, J. Kotrlý, L. 
Motyková, M. Jílek, E. Matějíčková, J. Heděncová, A. Štolcová, 
J. Kašparová, M. Plháková, M. Matysová, P. Kubíček, I. Buch-
tová, E. Kropáčková, M. Musilová 

Výherci – děti:
Š. Buchtová, S. Jílková, R. Buchta, K. Parasková, D. Paraska, 
B. Musilová, P. Matura, P. Drozdová, M. Skoumal, J. Hlobil, 
J. Skoumalová, J. Skoumal, A. Březina, N. Mősnerová, 
V. Mősnerová, L. Karásek, M. Karásek, F. Zatloukal, 
Mo. Zatloukalová, Ma. Zatloukalová, K. Janíčková, V. Kubíček,
E. Pešáková, O. Špička, P. Frank, Z. Znojová, D. Kotrlá, 
S. Zatloukalová, O. Vojtek, T. Vojtek, K. Musil, D. Kačírková, 
N. Motyková, M. Maturová, A. Kouřil

Nový dům požehnal Charitě arcibiskup Graubner
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner 22. 9. 2014 slavnostně 
požehnal nové sídlo šumperské Charity. Na slavnostní akci 
nechyběli zástupci farností, uživatelů a lidé, kteří v budově 
pracovali nebo jí navštěvovali. Mezi hosty nechyběla ani první 
ředitelka Charity Šumperk paní Ludmila Řezáčová.  
 Organizace již od letošního května sídlí ve vile v Jeremen-
kově ulici, kam se přestěhovala z ulice Žerotínovy. Tam Charita 
byla v pronájmu a navíc prostory již byly stísněné.
 Nové sídlo charity v Jeremenkově ulici je architektonickou 
zajímavostí. V roce 1901 vilu postavil stavitel Heinrich Popp 
a až do konce války sloužila k bydlení.
 „Jednalo se o jeden z prvních secesních domů v Šumperku,“ 
upozornila Marie Vychopeňová. Po roce 1945 nemovitost pře-
vzal stát, zázemí zde měla hygienická stanice a zdravotní ústav. 
Než Charita vilu koupila, byla řadu let prázdná a pustla. „Všech-
ny opravy ještě u konce nejsou, ještě nás čeká výměna oken 
a dveří. Ale je důležité, že dům už slouží jak našim klientům, tak 
zaměstnancům,“ konstatovala Marie Vychopeňová.
 Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace, jejím 
zřizovatelem je olomoucké Arcibiskupství a působí na téměř 
celé severní části okresu Šumperk, a to od roku 1992. V sou-
časné době má kolem čtyřiceti zaměstnanců, kteří se starají 

o stovky klientů. Charita se specializuje především na poskyto-
vání ošetřovatelských a pečovatelských služeb v domácnostech 
uživatelů, včetně domácí hospicové péče. Od Charity si můžete 
půjčit zdravotnické pomůcky nebo získat základní sociální pora-
denství. Anebo se můžete také stát dobrovolníkem… 

Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk

(foto na poslední straně)
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OHLÉDNUTÍ    
Řada akcí KD se odehrávala mimo budovu kulturního domu. 
V prvé řadě to byly zájezdy za kulturou a poznáním. Každý rok 
jsme dvakrát navštěvovali premiéry operet v Moravském divadle 
Olomouc, a dvakrát ročně jsme vždy zavítali do Prahy na muzi-
kál. Několikrát jsme také navštívili činohru v Národním divadle, 
Semaforu a dalších divadlech. Dvakrát jsme zkusili divadlo 
v Brně. Pravidelně jsme  jezdili do šumperského divadla. Jeden-
krát jsme vyrazili  i do zábřežského kina.
 Největší zájem byl o zájezd na Dlouhé Stráně, který se opa-
koval asi 10x, někdy spojený s návštěvou Karlovy Studánky, 
Zámku Javorník, většinou s papírnou, lázněmi či zámkem Vel-
ké Losiny. Jeli jsme na slavnosti vína do Uherského Hradiště, 
navštívili jsme klášter v Králíkách, Osvětim, Floru Olomouc, 
Sovinec. Ve spolupráci s cestovními kancelářemi jsme cestovali 
několikrát do termálních lázní v Maďarsku, do Francie, Českého 
Krumlova. 
 Adventní zájezdy jsme směřovali na  Vídeň, Drážďany, 
Krakov a letos chystáme Wroclaw. Skanzen v Rožnově se stával 
pravidelně našim cílem na vánoční jarmark, jednou i velikonoč-
ní. Letos to byly Velikonoce na Veselém kopci a v Litomyšli 
a v květnu koncert vídeňských filharmoniků ve Vídni.
 Nejčastěji se jezdilo za nákupy do Polska, nejdříve do Nysy 
/až 10x ročně/, pak Klodzka a nyní je to Kudova Zdroj.
 Zahrada KD byla využívána k řadě akcí. Několikrát malé 
Pivní slavnosti a burzy drobného zvířectva, ve spolupráci s Pány 
z Bludova to bylo několikrát oblíbené Rytířské klání atd. Zahrada 
byla využívána také k doprovodným programům k bludovským 

rekordům a k akci Slet čarodějnic, která se později přestěhovala 
na Vlčí Důl.
 Od r. 2009 pořádá kulturní dům  Bludovské kulturní léto. 
Jedná se o několik letních kin, hudební recitál a posezení v za-
hradě s hudbou a programem pro děti. V rámci dnů otevřených 
dveří jsme už navštívili lázně, čistírnu odpadních vod a palírnu. 
Letní kino se vždy setkává s velkým zájmem a velkým ohlasem 
i díky bludovským týdeníkům. Akci kulturní léto předcházelo  
každoroční posezení v zahradě /např. s  Jarmilou Šulákovou, 
řadou dechovek a country skupin, viděli jsme ukázky práce 
s lasem, bičem a jiné atrakce/.
 Letošní  Výšlap za bludovským špekáčkem byl už 22. 
v pořadí a za tu dobu jsme poznali podrobně celé okolí Bludova. 
Někteří účastníci nezklamali a přicházeli každoročně. V poslední 
době jsme opékání špekáčků přesunuli na koupaliště Vlčí Důl 
díky dobré  spolupráci s Pavlem Hegedüsem, který v současné 
době provozuje koupaliště a restauraci Vlčí Důl.
 KD se zapojoval i do dalších akcí, jako např. Oslavy 40. 
výročí chatové oblasti, oslavy 40. výročí bludovského koupaliště
Vlčí Důl, v r. 1998 slavnostní otevření Moravské cyklistické 
stezky, oslavy k výročí J. Husa a  Evropské dny hudby. V rámci 
říjnových a květnových oslav byl několikrát uspořádán lampió-
nový průvod s ohňostrojem a programem.
 Jednou za dva roky organizuje KD akce ke Dnům evropského 
kulturního dědictví, většinou se jedná o přednášku na historické 
téma a Dny otevřených dveří památek.

Jarmila Divišová 

   8 Kulturní akce mimo budovu KD

Kladení věnců, r. 2014 Výšlap za bludovským špekáčkem, r. 2011 Jarmila Šuláková 
a Fleret, r. 2010

Hudební koktejl, r. 2013

Pálení čarodějnic, r. 2006 Zábavné odpoledne, 
pohled z horkovzdušného balonu, r. 2011

Zábavné odpoledne, r. 2011

Slet čarodějnic, r. 2004 Slavnostní otevření Moravské 
cyklistické stezky, r. 1998

Výšlap za bludovským špekáčkem, r. 1998
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FOTO KROUŽEK
Koncert KPH, Wihanovo kvarteto,  7. 9. 2014

22. ročník VÝŠLAPU ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Milena MotykováMatěj  KubíčekBořek Diviš

Amálie Turková Karel Adam


