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Slavnostní otevření znovuobnovené kapličky – projev starosty obce
Vážení spoluobčané,
podobných událostí, jako je tato dnešní,
jsme asi mnoho nezažili. Poměrně často
se postaví něco nového nebo se opraví
něco zchátralého a potom se to slavnostně otevře. Avšak obnovit stavbu již několik
desetiletí zbořenou, tak to se stává opravdu
jedenkrát za život.
Stojíme před obnovenou kaplí svatého
Kříže, která na naší návsi stávala snad půldruhého století. Sloužívala při průvodech
Božího Těla a také pro pohřby chudých,
kteří neměli vlastní dům, z něhož by mohli
být vyneseni. Když se změnily církevní obřady, kaple byla opuštěna a začala chátrat.
Zbořena byla poté, co nebyla pro potěchu,
ale pro ostudu - těsně před pádem bezbožého komunismu, který se vyznačoval mj.
tím, že připomínky vertikálního rozměru
našeho bytí potlačoval a ničil. Tak zmizela
z našeho veřejného prostoru i ona kaplička.
Kaple byla obnovena nápadem a péčí naší
obce v rámci dotačního programu Evropské
unie.
Co jejím znovu postavením sledujeme?
Jsou to přinejmenším tři cíle:
Poprvé - chceme zkrášlovat prostředí, v němž
žijeme. Nevím, zda dnešní doba umí stavět
budovy, které jsou hezké a potěší oko. Já
vlastně ani žádnou takovou budovu neznám. Zcela jistě však vím, že naši předkové to uměli.
Přesvědčili jsme se o tom také v uplynulých

týdnech, když se zaskvěla v plné kráse tato
kaple, ale také když jsme obnovili fasádu
na více než sto let staré budově základní
školy. Myslím si, že je dobře, když nás obklopují krásné věci, protože pak je velká naděje, že působící krása bude proměňovat
a zkrášlovat i naše charaktery.
Druhý cíl, s nímž jsme přistoupili k obnovení kaple, spočívá v připomenutí, že život
člověka nelze zredukovat pouze na plné
břicho a na nákup. Je proto symbolické, že
se dnes kaplička nachází v těsném sousedství obchodního domu.
Kaple, kostely, sochy, kříže, boží muka
a obrázky – to vše nám připomíná nejen základní etické principy lásky k Bohu
a k bližnímu svému, ale také to, že jsou
v životě hodnoty, které nelze ničím zaplatit. Jsou to: láska, přátelství, oběť, milosrdenství. Na těchto hodnotách stavěly svou
existenci nespočetné generace našich
předků a žily v tomto ohledu krásné životy.
Co kdybychom je zkusili napodobit?
No a konečně tím třetím cílem je úcta
k dědictví předků, k níž se v Bludově hrdě
hlásíme. Vzpomeňme proto v tuto chvíli
na všechny ty, kteří budovali původní kapli
– na Antonína Jáně z protější Krčmy, který
ji postavil, na sedláky z čp. 36 a 37, kteří na
ni kdysi věnovali své pozemky. Vzpomeňme i na ty, kteří ji dlouhá léta udržovali.
Mám radost, že nám při vybavení interiéru obnovené kaple vyšel vstříc místní pan
farář Otto Sekanina, kterému jménem obce
děkuji.
Kéž tato kaple odolá vandalům a kéž by
jí ti, kteří přijdou po nás, věnovali dostatek
péče tak, aby přečkala věky.
Ing Pavel Ston, starosta obce
Ještě mně, prosím, dovolte pár slov. Myslím, že je v tuto chvíli užitečné sdělit, že
projekt na obnovenou kapli zajišťovala
firma Stavoprojekt, s.r.o., jmenovitě pak
Ing. Ondřej Nováček.
Náklady obnovení kapličky a jejího okolí
činily 1 200 tis. Kč a zhotovitelem díla byla
společnost s ručením omezením MANAX
ze Zlína.
Samostatné poděkování si pak určitě zaslouží pracovnice obecního úřadu paní Eva
Kosslerová, která nejen že zajišťovala pro
obec náročný technický dozor na stavbě,
ale která se se svým smyslem pro detail
zasloužila o to, že výsledný obraz obnovené kapličky je tak harmonický a dokonalý.
Děkujeme!

Slavnostní otevření vyhlídky
na Brusné – projev starosty obce
Vážení spoluobčané,
je to zvláštní víkend, v němž se sešlo hned
několik zajímavých bludovských událostí.
V pátek jsme otevírali nově obnovenou
kapli sv. Kříže na naší návsi a dnes se
scházíme proto, abychom slavnostně otevřeli vyhlídku na Brusné. Obě tyto stavby
spojuje stejný dotační projekt podpořený
financemi z Evropské unie.
Každá z těchto dvou staveb přitom
poukazuje na jiný rozměr našich životů
a na jiný rozměr našeho uvažování. Kaplička odkazuje k úctě k dědictví předků, ke
zkrášlení obce a k základním etickým principům. Vyhlídka zde na Brusné nás vede
k ocenění krásy celé naší krajiny – krásy
kouzelného kraje na zlomu Hané a Jeseníků.
Stavba vyhlídky nám rovněž připomíná, že nic není zadarmo! Tedy například
- abychom mohli zažít nevšední zážitek,
musíme nejprve něco obětovat – v našem
případě třeba vystoupat na kopec.
Vyhlídka má ale s kapličkou společného
víc, nejenom společného investora, kterým
je obec Bludov, ale i dotační peníze, za něž
byla postavena. Obě stavby společně poukazují na vertikální rozměr našich životů.
Vzkazují nám, že v životě jsou hodnoty, které
přesahují materialismus. Mezi ně patří třeba
i krása, která nás zušlechťuje.
Kéž toto místo setkávání a místo výhledů
slouží co nejdéle a kéž nás vede k vděčnosti
ke kráse místa, ve kterém můžeme žít.
Ing. Pavel Ston, starosta obce
Ještě mně, prosím, dovolte pár slov. Myslím, že je užitečné v tuto chvíli sdělit, že
projekt na vyhlídku na Brusné zpracovala
firma Stavoprojekt, s.r.o., jmenovitě pak
Ing. arch. Jiří Valert. Náklady na vybudování vyhlídky činily cca 2 mil. Kč a zhotovitelem díla byla společnost s ručením omezeným MANAX ze Zlína.
Poděkování patří pracovnici obecního
úřadu paní Evě Kosslerové, která na této
stavbě zajišťovala náročný technický dozor.
Děkujeme!

Bludovan 8/2015

- pravopis psaní velkých písmen v názvech neupravován -

Mapa Stabilního katastru z roku 1834
Máme před sebou asi nejzajímavější list mapy
stabilního katastru, který navazuje na předchozí
na jeho jižní straně. Ukazuje hlavní části intravilánu obce – horní konec, střed, Novou dědinu.
Nejprve ale krátce k území mimo zastavěnou
plochu. Ve Vlčím dole vidíme pozemek po zrušeném Petrovickém rybníku, který byl vysušen
jen čtyři roky před pořízením mapy, v roce 1830.
Jeho tvar byl vlastně téměř totožný s dnešním
koupalištěm, jinými slovy koupaliště bylo před
více než půl stoletím postaveno na půdorysu
starého rybníka. Vitonín tehdy netekl kolem,
ale přímo přes dnešní budovy bývalého hotelu
a přes koupaliště. Cesty ve Vlčím dole, stejně
jako třeba cesta do Bohutína, vedla týmiž místy,
jako vede dnes. U cesty do Vlčího dolu bylo
několik lomů na kámen, jižně od Vlčího dolu
vidíme název Gebirgsried (Na horách), ještě
jižněji pole Na farském (Pfarried). U křižovatky,
kde odbočuje v Nové dědině cesta na Bohutín,
leží hřbitov (mnohem později zde byla postavena
tzv. Leharova vila). V době pořízení mapy zde
hřbitov existoval už půl století, měl ale před sebou poslední necelé desetiletí, kdy byl na počátku čtyřicátých let zřízen nový na dnešním místě.
V Nové dědině už stálo všech 33 chalup na
místě někdejšího Tónovského gruntu, který koupili Žerotínové, rozparcelovali část jeho pozemků
a usadili na nich tzv. panské chalupníky. V době
pořizování mapy to byla z právního pohledu

Oblast Na hradě a střed obce
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samostatná osada. Osmnáct domků Nové
dědiny bylo ještě dřevěných. Zajímavé je, že
téměř všechny měly dnešní dispozici. Naproti
dnešní škole, která tehdy samozřejmě nestála,
mezi dnešními domy paní Večeřové a Feitových
ústí cesta – dnešní ulice Školní – která vedla
vlastně v dnešním tvaru až směrem k zámku.
Jen tehdy nebyla lemována žádnými domy, jen
poli a zahradami. Pole jsou pojmenována jako
Malá strana.
Posuňme se na sever, na konec horního konce. Obec tam končí na dnešní křižovatce pod
Baštou, před dnešním domem Tichých stojí nějaká boží muka, o nichž z písemných pramenů
nevíme nic, snad to byl symbol konce obce. Stojí
už i většina domků celé dnešní ulice Pod Baštou, stejně jako dům, v němž dnes bydlí Zaoralovi. Neexistoval dnešní rybníček „Zmrzlé moře“.
Většina dnešních statků horního konce měla
stejnou dispozici, většina z nich už měla zděnou
alespoň obytnou budovu. Zděný statek i výměnek byl pouze na čp. 118 (už tehdy tam žil rod
Březinů) a na čp. 127 (Vlkův statek). Stála už
i většina chalup v ulici ve Sléví. Směrem jižním
ale zděné statky ubývají a převládají dřevěné.
Rybníček „u Bartůňků“ existoval, jen nebylo jeho
okolí tolik zaplněno malými domky jako dnes.
Existovala i dnešní ulice Družstevní, oddělená
zahradou od ulice Jana Žižky.
Domky mezi farou a vjezdem do statků u Jánětů (čp. 139) už také stály a byly zděné, včetně
těch, které byly zbořeny v uplynulém půlstoletí. Hustě zastavěná byla i oblast dnešní ulice
Ztracené. Mapa zachycuje farní dvůr a velkou
zahradu před poslední přestavbou fary – hlavní
budova už je zděná (přízemí, patro bylo dřevěné, to ale mapa nezachycuje), celý farní dvůr
čtvercového tvaru je obklopen hospodářskými
budovami, zcela mimo stojí stodola (zhruba
v místech dnešního volejbalového či tenisového
hřiště. Nějaká malinká dřevěná budova stojí na
místě pozdějšího obecního či hasičského domu,
pozdějšího Rossa. Naproti faře už stojí zděná
škola (dnešní radnice), svůj dnešní tvar (převážně zděné domky) už má i oblast Na Hradě, kde
úplně vpravo vidíme řadu statků (spíše zděných),
jež končí jediným dřevěným (dnešní statek Březinových, čp. 104), který byl dřevěný až do svého
vyhoření v roce 1912. Pod těmito statky směrem západním k ulici Jana Žižky je změť chalup
obývaných obecními chalupníky. I ty, které nám
dnes přijdou svou dispozicí zvláštní (např. domek Bláhových čp. 278), dispozičně navazují na
své předchůdce.
Vraťme se ke kostelu. Ten je zachycen
v posledních letech své staré existence před poslední přestavbou. V zásadě vidíme dnešní šířku,
i severní oratoř. Schází oratoř jižní a prodloužení
směrem východním. Kostelní návrší, na němž se
tehdy rozkládal již nepoužívaný hřbitov (jeho poslední připomínky byly odstraněny dva roky před
pořízením mapy), muselo být obehnáno nějakou
zdí či plotem. Jihovýchodně od kostela vidíme
velkou (Páťalovu) zahradu s velkým domem
– hostincem.
Snad nejvíce změněná proti dnešku je situace na dnešní Třídě Adolfa Kašpara. Tam totiž
ještě vůbec nestojí kulturní dům ani rodinné
domy s obchody, obchodní dům, kapličky, sokolovna, nic… „Jenom“ velká rychta, která tam
bude stát ještě další půlstoletí, než v roce 1884
vyhoří. Z větší části byla dřevěná, což bylo také
příčinou pozdějšího zničujícího požáru – z mapy
také vidíme, že stála osamoceně, takže pozdější
požár nezničil víc domů.

část V.

Oblast horního konce, vpravo dole Kulhajův dům
čp. 106 (na mapě číslo 51)

Na svém místě stojí pozdější Róčildův grunt
(dnes tam stojí obchodní dům) – jen před ním
ještě není postavena kaplička sv. Kříže, kterou
letos obec obnovila. Poněkud zvláštní tvar má
Krčma. Jižně od Krčmy už stojí dnešní dům Soldátových, k němuž patří obrovská zahrada, na
níž je dnes vystavěna řada domků.
Změněná je i situace u zámku – tam, kde
dnes vede císařská silnice od Chromče na Šumperk (která byla stavěna až několik let po pořízení mapy), stojí statek (později na tom místě byla
Bezděkova kovárna) a vedle něj pozdější Ženožičkův statek, kolem nějž teprve vede cesta směrem do polí, k rybníkům – cesta tedy šla zhruba
přes dnešní Agregu. Plno domků stojí před řadou těchto statků – v místech dnešního pomníku Adolfa Kašpara, Parku pionýrů, dokonce na
samotné křižovatce (nedávno zbořená Hrochova
chalupa nestála osamoceně, ale přimknutá k jinému domku). Stojí už i dnešní Kohoutův dům
čp. 82, který má záhadné číslování – jeho číslo
popisné nasvědčuje tomu, že bylo v roce 1770
přiděleno domku stojícímu mezi zámkem (čp.
81) a tehdejším Březinovým (dnes Snášelovým)
gruntem (čp. 83). Krátce poté musel být ale asi
zbořen a postaven na malém panském pozemku za chalupou čp. 162.
Podíváme-li se na tok potoka Vesníku, v oblasti, kde dnes říkáme v Potokách, teče kolem domků, které tam stojí dodnes. Do centra obce přitéká
kolem dodnes stojícího Šturmova domku a teče
dál prostorem, kde se říká na Hrázkách a kde je
od třicátých let 20. století schován do potrubí.
Na jižním okraji mapového listu vidíme kousek rybníka, který se jmenoval Veselý. Více rybníků, včetně legendárního Špalku, uvidíme na
příští mapě.
Stanislav Balík ml.
Celý mapový list bude otištěn v příštím čísle.
Pokračování příště.
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5. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 7. září 2015 se v Kulturním domě od 18:00 do 19:30
uskutečnilo 5. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno bylo 14
zastupitelů, omluven byl Jindřich Matěj. Zasedání řídil starosta
Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Radek Březina a Josef
Ťulpík. Převážná většina usnesení byla přijímána jednomyslně
(v odlišných případech to bude výslovně zmíněno). Zastupitelstvo
na úvod schválilo starostovu zprávu o splnění a plnění všech úkolů
z minulých zasedání. V diskusi k tomuto bodu se Martin Schauer
zeptal, jak to vypadá s pracovním poměrem vedoucí kulturního
domu Heleny Zavadilové. Starosta odpověděl, že pracovní poměr
skončí dohodou k 30.11.2015 a o řešení nastalé situace bude rozhodnuto do 30.9.2015. Posléze třinácti hlasy (1 se zdržel) schválilo zastupitelstvo zprávu o činnosti rady přednesenou J. Ťulpíkem.
Rada se za uplynulý čtvrtrok sešla pětkrát, kromě běžné agendy
a záležitostí předložených zastupitelstvu se zabývala přípravou
dotační žádosti na pokračování revitalizace obce a situací v činnosti kulturního domu. Později také zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru.

Dotační program obce Bludov na rok 2016
V únoru 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., který mj.
nově upravuje proces poskytování obecních dotací, aby tak došlo ke sjednocení používaných postupů a pojmů v praxi obcí
a měst. Od roku 2016 tak musí Bludov upravit dosavadní praxi
tzv. podpůrných programů obce. Nově se bude jmenovat Dotační program obce Bludov. Snahou tvůrců znění nového programu
(Stanislav Balík a Hana Činková) bylo, aby zůstala zachována
co největší část funkčních věcí z programů minulých let, také
aby tato změna měla co nejmenší dopad na organizace, které
dotační program čerpají. Samotné dotační tituly jsou zcela beze
změny. Dle požadavků zákona bylo do dotačního programu pro
rok 2016 doplněno zejména následující. Předpokládaný celkový
objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na dotační
program je 700.000 Kč. Maximální výše dotace může činit maximálně polovinu celkového objemu peněžních prostředků. Nově
se budou na internetu zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy
o dotacích (včetně dodatků), ačkoli zákon tak striktní není. Celé
znění dotačního programu bude zveřejněno v prosincovém Bludovanu, příjem žádostí bude pro příští rok od 4.1. do 2.2.2016.
Zastupitelstvo nový dotační program schválilo.
Rozpočtové změny, financování projektu Blížíme se do finále
Rada předložila zastupitelstvu na vědomí dvě rozpočtové změny
z června a srpna, které řeší změny v rámci paragrafů. Zastupitelstvo
vzalo změny na vědomí.
Ke schválení byla zastupitelstvu předložena rozpočtová
změna č. 5, která řeší částečně dofinancování projektu obsahující
výhlídku na Brusné a především obecní spoluúčast na projektu
Blížíme se do finále aneb Pokračování revitalizace obce Bludov,
o němž psal starosta v minulém Bludovanu. Starosta informoval
o nejnovějším vývoji tohoto projektu, zastupitelstvo zvažovalo
rizika s tím spojená (především krátký čas na jeho provedení).
Zastupitelstvo s touto rozpočtovou změnou souhlasilo.
V průběhu jednání se tento velký projekt řešil ještě dvakrát
– pro přehlednost vše shrňme na tomto místě. Zastupitelstvo
schválilo vyčlenění finančních prostředků na zajištění dofinancování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 572 410,16 Kč.
Obec dále oslovila Českou spořitelnu, u které má zřízen účet,
k předložení nabídky na poskytnutí krátkodobého překlenovacího úvěru na profinancování této investiční akce, kdy rozhodující část nákladů na tuto akci bude hrazena z dotace ROP. Celkové náklady na uvažovanou akci činí dle rozpočtu k projektové
dokumentaci cca 11,5 mil. Kč. Smlouva bude obsahovat podmínku, že dotaci obec použije na splátku úvěru do deseti dnů od připsání dotace na účet obce (splatnost do 31.3.2016). Zastupitelstvo
přijetí tohoto překlenovacího úvěru schválilo.
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Žádost o odkup části pozemku 911/1
Manželé Skoumalovi, 8. května 160 si podali žádost o odkup
části obecního pozemku 911/1 – ostatní plocha o výměře cca
14 m2. Část pozemku potřebují při rozšíření svého novinového
stánku. Stavební komise nemá proti odprodeji námitek. Rada
doporučila zastupitelstvu cenu 200,-Kč/m2 + DPH s tím, že
náklady spojené s odprodejem části pozemku půjdou na vrub
kupujícího. Nikdo jiný neprojevil zájem o odkup pozemku.
Zastupitelstvo s prodejem 13 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo.
Návrh na zpracování Změny č. 1 územního plánu obce Bludov
Zastupitelstvo se vrátilo k problematice změny územního plánu,
kterou začalo řešit na minulém zasedání, kdy vyvstala obava, zda
by vyřazení některých pozemků z ploch pro výstavbu (kvůli zařazení jiných) nebylo důvodem pro žaloby a následná odškodnění.
Městský úřad Šumperk, jako pořizovatel, se vyjádřil mj. takto:
„Vzhledem ke skutečnosti, že v Bludově je zcela pasívní výstavba nových rodinných domů (od roku 2012 do dneška byly zkolaudovány 4 domy z celkově plánovaných 140 domů), je vyjmutí
stávajících ploch pro výstavbu a záměna za plochy nové, zcela neodůvodnitelná. Změnu č. 1 územního plánu doporučuje řešit jako
celek bez ploch pro výstavbu k bydlení.
S. Balík se zamyslel, že vzhledem ke skutečnosti, že za rok
a půl nemusí být vyřízena změna územního plánu č. 1, může
být tlak na změnu č. 2, jestli by nebylo lepší se vším počkat
a změnu č. 1 zahájit v lednu 2017, tedy už ani ne za rok a půl.
Dále se zeptal, u kterých pozemků je žádána změna územního plánu. Starosta odpověděl, že případů je zatím 5-7 s dovětkem, že určitě vše schváleno nebude. M. Schauer informoval, že na Nádražní ulici se zaváží štěrkem od železničních kolejí jeden pozemek
prodaný k výstavbě, a vznesl dotaz, jestli je to povoleno. Starosta
odpověděl, že je to věc stavebního povolení a Městského úřadu
Šumperk, který povolení vydal.
Zastupitelstvo nakonec 10 hlasy (1 proti, 3 se zdrželi) schválilo pořízení Změny č. 1 územního plánu obce Bludov bez ploch
pro výstavbu k bydlení. Dále jmenovalo starostu jako osobu zodpovědnou pro tvorbu Změny č. 1.
Rekonstrukce místní komunikace „K Zámečku“
Osada „Zámeček“ doznala za několik málo posledních let výrazných pozitivních změn. Stala se významnou turistickou atrakcí
a s tím ruku v ruce prudce narůstá počet návštěvníků této lokality.
Místní komunikace „K Zámečku“ je mimo intravilán obce (od
křižovatky u Ženčáků dál) v nevyhovujícím technickém stavu.
Rada předložila zastupitelstvu k projednání nejrychlejší a cenově
nejvýhodnější variantu její celkové opravy. Výhodnost kromě
nejlevnější ceny spočívá v tom, že splatnost provedeného díla
je rozložena do pravidelných splátek po dobu 3 let ve výši
544.000 Kč ročně a tyto splátky nejsou úročeny. V diskusi se
Karel Bank zeptal, jestli se tedy budou prohlubovat a čistit
příkopy. Starosta odpověděl, že ano, je to záležitost obce.
Milan Klimeš se dotázal, jestli mají dodavatelé oprávnění realizovat uvažované práce. Starosta odpověděl, že určitě, jinak by
do toho nešli. František Balát z pléna upozornil na rekonstrukci
vtokových zařízení do kanalizace. Jaroslav Poprach z pléna
doplnil, že vtoky na horním konci Bludova jsou špatné a voda
při deštích přetéká na šesti místech z jedné strany silnice na druhou. Zastupitelstvo s rekonstrukcí uvedeným způsobem 13 hlasy
(1 se zdržel) souhlasilo.
Žádost o vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. – nové
projednání
Zastupitelstvo se po tři čtvrtě roku vrátilo k projednání vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií VHZ Šumperk. Za
tuto dobu došlo k navýšení pohledávky Starého Města a přibyla

Bludovan 7/2015

pohledávka Zábřehu, které se budou řešit vydáním nových akcií,
u nichž se počítá s tím, že připadnou těmto dvěma městům.
Zastupitelstvo se přednostního práva úpisu těchto akcií vzdalo.

Různé
Starosta pozval všechny občany na Žerotínské slavnosti a slavnostní
otevření rozhledny na Brusné.
Roman Jašek z pléna zpochybnil tři chybně vybudované propustky dešťových vod při rekonstrukci tratě Bludov – Jeseník, kdy
voda při větším množství srážek poteče z Moravy do Bludova.
Starosta odpověděl, že vpusti nejsou nové, ale původní opravené.
J. Ťulpík připomněl, že první dvě jsou záležitostí SŽDC - zhotovitele rekonstruované tratě - a třetí, nejblíž k lázním, je na žádost
obce osazena zpětnou klapkou. Takže naopak - přebytečná voda
poteče z Bludova do Moravy.
R. Jašek dále upozornil na, dle jeho názoru, nevhodné provedení dešťové kanalizace na ulici Nerudova, není dle jeho názoru řešena podle stavebního a vodního zákona. Kritizoval, že na

Obec Bludov

oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
Tajemník Obecního úřadu Bludov vyhlašuje
dle §6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
veřejnou výzvu na obsazení místa referenta životního prostředí
Obecního úřadu Bludov.
Místo výkonu práce:
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
Druh práce:
Vedení agendy životního prostředí
- odpady, údržba zeleně a koncepční práce s ní, zimní údržba,
správa agendy lesního a vodního hospodářství,
- problematika dotací
Platové zařazení:
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb.,
o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Pracovní místo je zařazeno do 8. platové třídy.
Pracovní poměr:
Na dobu neurčitou, s tříměsíční zkušební lhůtou,
s předpokládaným nástupem od 1.12.2015.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství ČR (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR),
- minimální věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
Požadavky pro podání přihlášky:
- střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- praxe ve veřejné správě, příp. praxe v oblasti životního prostředí
minimálně 3 roky
- orientace v systému veřejné správy a v právních předpisech,
a to zejména: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších přepisů;
- samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, práce
i v týmu - flexibilita, koncepčnost
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost práce na PC- řidičské oprávnění skupiny „B“
- dobrý zdravotní stav

jedné straně komunikace chybí vpusti pro dešťovou vodu. Starosta
reagoval, že rekonstrukce komunikace byla řešena na základě projektu vypracovaného autorizovanou projekční kanceláří.
R. Jašek odpověděl, že provedení rekonstrukce dá odborně prověřit.
K. Bank se dotázal, jestli obec uvažuje o nějakém řešení
křižovatky u zámku, když bylo zrušeno omezení rychlosti.
Výjezd od cukrárny je velmi nebezpečný. Starosta odpověděl,
že komunikace je krajská, odpovědnost za řešení provozu na
komunikaci má Olomoucký kraj. Snížení rychlosti zrušila policie.
M. Klimeš připomněl, že dříve bylo navrženo a policií schváleno
osazení křižovatky zrcadlem, z nějakého důvodu to neproběhlo,
doporučoval by prověřit a zrcadlo případně osadit.
J. Poprach se dotázal, jestli je přechod u radnice oficiální.
Vodorovné značení funguje, svislé značení neexistuje. Starosta
reagoval, že komunikace je krajská, ale danou věc prověří.
Stanislav Balík ml.
Ostatní požadavky pro podání přihlášky:
- absolvované vzdělávání úředníků (zkouška zvláštní odborné
způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb. obecná část, příp. zvláštní
část pro správní činnost na úseku ochrany přírody a krajiny - rozhodnutí
o povolení kácení dřevin), výhodou
- orientace a zkušenosti s administrací dotací výhodou
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
- kontakty - telefon, email
K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný životopis, vč. údajů o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech
- výpis z evidence rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia
Po vyhodnocení došlých nabídek budou na ústní pohovory dne
10.11.2015 od 8.00 hod. na obecním úřadě písemně (e-mailem)
pozváni ti uchazeči, kteří splňují požadovaná kritéria vypsaná
ve veřejné výzvě dle výše uvedených požadavků.
Lhůta pro podání přihlášek: 30.10.2015 do 11.00 hodin
Místo podání:
podatelna Obecního úřadu Bludov, Jana Žižky 195, Bludov
Adresa pro zasílání:
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
Označení obálky:
obálku označte „Veřejná výzva - referent životního prostředí“
Informace podá:
Ing.Zdeněk Kolínek, tajemník obecního úřadu, tel.583301432
Výhrada:
Obec Bludov si vyhrazuje právo veřejnou výzvu kdykoliv
zrušit bez udání důvodu nebo místo neobsadit.
Vrácení dokladů:
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Obecní úřad
Bludov bude pro potřeby veřejné výzvy nakládat s jeho osobními údaji.
Pokud nebude dohodou s účastníkem sjednáno jinak, budou doklady
poskytnuté k veřejné výzvě uchazečům, kteří nebudou vybráni,
neprodleně vráceny.
Ing. Zdeněk Kolínek, tajemník OÚ Bludov, v.r.

Oznámení občanům
Obecní úřad oznamuje, že velké kontejnery na bioodpad
budou přistaveny v obci dle následujícího rozpisu:

1x kontejner BLUDOVEČEK
1x kontejner HASIČÁRNA
1x kontejner OBCHOD JIRÁSKOVA
1x kontejner OBCHOD NA VISKÁCH
1x kontejner ULICE DR.BŔEZINY
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v termínu 6. – 9. 11. 2015
v termínu 6. – 9. 11. 2015
v termínu 13. – 16. 11. 2015
v termínu 13. – 16. 11. 2015
v termínu 13. – 16. 11. 2015

Státní léčebné lázně Bludov, s.p.,
Lázeňská 572, Bludov, 789 61, IČ: 14450241
Přijmou do pracovního poměru pracovníka na pozici

„Prodavač v občerstvení“.

Podmínkou je vyučení v oboru, praxe vítána.
Nástupní plat 11.000 Kč.
Bližší informace – p. Alena Pospíšilová, tel. 583 301 217.
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Starosta obce Bludov

vypisuje výběrové řízení na funkci
vedoucí/ho Kulturního domu Bludov,
organizační složky obce Bludov
pracovní poměr na dobu určitou 1.12.2015 – 31.12.2016
s šestiměsíční zkušební dobou, platová třída 9, v případě
jeho bezproblémového průběhu od 1.1.2017 pracovní poměr
na dobu neurčitou.
Informace na tel.: 583 301 442 starosta obce Ing. Ston
583 301 432 tajemník obecního úřadu Ing. Kolínek
e-mail: ston@ou.bludov.cz
kolinek@ou.bludov.cz
Předpoklady:
• vzdělání vysokoškolské nebo střední ukončené maturitní zkouškou
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka

Ostatní předpoklady:
• praxe v oblasti kultury a cestovního ruchu
• zkušenosti s vedením pracovního týmu a organizační schopnosti
• orientace v sestavování rozpočtu a v dalších ekonomických
činnostech
• ŘP sk.B a praxe v řízení automobilu
Přihlášení:
P ř i h l á š k u, ve které bude uvedeno: jméno a příjmení, datum
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP,
datum a podpis uchazeče doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti,
dovednosti a zkušenosti )
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
4. vize rozvoje kultury, činnosti kulturního domu a obecního klubu
v nejbližších letech (na stránku A4)
5. výčet vámi realizovaných aktivit z oblasti kultury a cestovního ruchu

předat nebo zaslat do 11.00 hodin dne 30.10.2015 na adresu Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
Vybraní kandidáti na místo vedoucí(ho) kulturního domu budou pozváni k ústnímu pohovoru dne 11.11.2015 od 8.00 hod.,
který proběhne na obecním úřadě v Bludově.

VÝZVA A PROSBA
Prosím všechny bludovské živnostníky, podnikatele
a majitele firem, svazy, organizace a spolky, aby
si zkontrolovali svoje údaje na web. stránkách obce.
Zaktualizovat údaje je možné v KD Bludov nebo
přes email: kulturni.dum@bludov.cz.
Údaje, které nebudou aktualizovány a jejichž
správnost nebude potvrzena ( email, telefon,
osobně), budou na konci roku 2015 smazány.
Děkuji. A.Z.
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VYCHÁZKY SENIORŮ
Říjen

7.10.2015
21.10.2015

Listopad

4.11.2015
18.11.2015

Vlakem z Bludova lázně v 9.25 do Chrastic
- Hynčice p.Suš. - Staré Město. Délka trasy 9km.
Osikov - Městské skály - Kokeš - Šumperk.
Délka trasy 9 km. Odjezd autobusem od cukrárny
v 9.03 (dol.konec 8.57), přestup u Mototechny
směr Bratrušov (9.24 hod). Zóny autobusu 12,1,14.3.
Sudkov - Postřelmov - muzeum p.Mináře
(arch. vykopávky, minerály, mince, známky,
modely, brouci). Sraz v 9.00 u cukrárny.
Sraz v 10.00 u KD - Tonovská - Bludov lázně
- Habermannova vila - Brusná. Délka trasy 8km.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Vzpomínka

Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 1. 10. 2015 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí našeho tatínka

Františka Kašpara

S láskou vzpomínají dcera a syn se svými
rodinami.

V říjnu 2015 oslaví
Jašková Alena
Krmelová Vlasta
Froleková Dašenka
Matějíček Josef
Souralová Anna
Tomešková Božena
Muroň Zdeněk
Kulhaj Ferdinand
Strouhalová Růžena

POZVÁNKA
3.10.
13.10.
24.10.
31.10.

Nerudova
Lázeňská
Hrabenovská
8. května
Jana Žižky
V Potokách
Za Školou
Ztracená
Lázeňská

70
70
75
84
85
85
88
88
92

Dne 29.10.2015 vzpomeneme páté
výročí úmrtí paní

Jaroslavy Jílkové

ulice Hrabenovská 430.
Připomínáme si též 20 let od úmrtí pana

Josefa Jílka

ulice Hrabenovská 430.
Vzpomíná syn s rodinami.

na akce říjen:
„Umře-li otec, umře chleba,
umře-li matka, umře všechno.“
Letos, 23. září, jsme si připomněli 20 výročí,
kdy nás předešla na Věčnost naše milovaná
maminka, babička a prababička

Divadelní představení JEDNOTAKTOVKY A. P. ČECHOVA KD
Přednáška „Mami, tati, rozumíš mi?“ Obecní klub
Štrůblobraní KD
Divadelní představení AMANT KD

Zdeňka Stonová

Žila jako poslušná křesťanka, plnila Boží vůli a v její duši byl
klid a mír. Vždy myslela na své bližní a pomáhala jim nést
břemena, nést kříž. Ale ne ukřivděně a ublíženě, nýbrž konala
to vše s úsměvem, poskytovala útěchu prostým a skromným
způsobem, bez velkých gest, zato s velkou důvěrou v Boha.
V našich srdcích zůstává jako Žena a velká dobračka.
Prosím, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku.
Za celé početné příbuzenstvo syn František Ston s rodinou.

1. října letošního roku by oslavila 70 let paní

Marta Špičková

27. října uplyne rok od jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Dne 14.8. vzpomeneme 110. výročí
narození pana

Antonína Skoumala

který celý život strávil jako kovář a podkovář
na zdejší kovárně v Bludově čp. 558.
Vzpomínají syn a dcery s rodinami.

OMLUVA

Omlouváme se panu Antonínu Skoumalovi
za špatně uvedenou vzpomínku na otce v zářijovém
čísle Bludovanu.
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A.Z.
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Mami, tati, rozumíš mi?
Aneb jak provést děti
silnými emocemi.
Mgr. Martina Hušková

Máma dvou dětí s pedagogickým
a psychoterapeutickým vzděláním i praxí.

13.10.2015 v 17:00 hodin
v Obecním klubu Bludov

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY
NA ČESKÉ KROUHANÉ ZELÍ A CIBULI
NA USKLADNĚNÍ
Příjem objednávek do: 10.10. 2015
Termín odběru: 17.10. 2015

Kontakt: Irena Feitová, Nová Dědina 30,
+420 723 547 206
Dále na prodej: králíci (130 Kč/kg),
husy (150 Kč/kg), husokačeny (120 Kč/kg)

Restaurace
HABERMANNOVA VILA
vás zve na

SVATOMARTINSKÉ
HODY

Vstupné 30,- korun.
Přihlašování na emailu: kulturni.dum@bludov.cz
tel: 583 238 177

CVIČENÍ S MÍČEM

Cvičení pro dříve narozené i mladší
se koná v SOKOLOVNĚ každou středu
od 18 hod. do 19 hod.
Lekce 25 Kč/hod.
Začínáme 23.9. 2015. Karimatku,
pití a dobrou náladu s sebou.
Zve Alena Fazorová

Autobusová doprava Zdeněk Spáčil
pořádá zájezdy
Moravské divadlo Olomouc: opereta J. Offenbacha

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na tradiční české menu
- ’’Pečenou husičku se zelím červeným i bílým
a variací tří knedlíků a jiné“

Rytíř Modrovous. So 17. 10. 2015, odjezd od zámku v 17.30 hod.
Cena 490.- Kč – vstupenka a cesta

a to ve dnech od soboty 7. listopadu
do neděle 15. listopadu 2015.

So 28. 11. 2015, odjezd od zámku v 6.00 hod.
Cena 450,- Kč – cesta a průvodce

od 11.11.2015 včetně ochutnávky
svatomartinského vína
Počet porcí nutno nahlásit předem.
Vaše rezervace a objednávky rádi přijmeme
na tel.: 583 550 170, 737 084 475
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Adventní zájezd na Slovensko BRATISLAVA:
POLSKO – KUDOVA ZDROJ:

Út 20. 10., So 31. 10. a 14. 11., Út /svátek/ 17. 11.
Cena 200.- Kč, odjezd od KD v 6.30 hod.

Přihlášky a informace – tel.608834221,
SMS 724479797
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Ohlédnutí za Žerotínskými slavnostmi aneb Páni z Bludova slavili 15. narozeniny
S přípravou slavností jsme začali už na počátku letošního roku
– jednání s rodinou Mornstein-Zierotin, výběr vhodného termínu, skladba programu, hledání účinkujících a sponzorů atd.
Do funkce manažera byla určena Martina Schauerová, která se
této role zhostila na výbornou. Do našeho realizačního týmu se
ochotně zapojila i Mgr. Jarmila Divišová. Kdo jiný, než bývalá
dloholetá vedoucí KD, mohl pomoci a poradit s přípravou takové akce.
Termín jsme určili s ohledem na akce plánované v Bludově
a okolí na druhý zářijový víkend. Nemohli jsme ovšem tušit,
že lázně přesunou své tradiční srpnové dřevosochání na stejné
datum. Nakonec se však ukázalo, že naše obavy byly zbytečné
a lidé si našli cestu na obě místa.
Jako každému pořadateli, tak i nám, se nevyhnuly určité problémy. Půl roku domluvený Šermířský spolek Šumperk kývl na
lukrativnější nabídku a účast na naší akci odmítl. Tím pádem
jsme museli zrušit i plánované soutěže a hry pro děti. Také moderátorka akce na poslední chvíli onemocněla a přišla o hlas,
takže jsme vedle stavění stanů a stánků, přípravy areálu, zásobování atd. sháněli moderátora. Tzv. „profesionální“ moderátoři
však požadovali honorář kolem 7.000.- Kč a to jsme s naším
omezeným rozpočtem museli odmítnout. A tak nezbývalo, než
abych se role moderátora ujal já sám spolu s Liborem Bryxem
ml., který v minulosti exceloval jako moderátor na školních
akcích. Ještě jednou Liborovi velké díky.
Děkuji také Taneční skupině Pohodáři, kteří tak jako Páni
z Bludova vysoupili bez nároku na honorář, bludovským hasičům za zastavení dopravy a požární hlídku, bývalému SPOZu
za pořadatelskou službu. V neposlední řadě velké poděkování
rodině Mornstein – Zierotín. Z desítek oslovených sponzorů
byli ochotni přispět finančně nebo materiálně následující, kterým tímto upřímně děkujeme: TDK Šumperk, Pneucentrum

Matěj, Jaroslav Janko – elektrosystémy, Radek Sadil – parapety,
MO ČSSD Bludov, Kouřil a synové, Brusivo Strnad, EXPRES
COMMERCIO s.r.o. - Petr Nevařil, Pekařství a cukrářství
Vašíček Zábřeh, Bludovská a.s., Nuget Šumperk, Pivovar Holba
Hanušovice, Autojeřáby Olomouc - M. Fiala, Catering Moravia
– M. Schauerová.
To, že akce přilákala tolik účastníků, nebyla náhoda. Velký
důraz jsme kladli na propagaci a reklamu. Nejen fenomén dnešní doby facebook, ale i noviny, živé vstupy v rozhlase, plakáty,
pozvánky, rozhovory atd. udělaly svoje. Jen pro zajímavost, při
rozvozu plakátů jsme najezdili přes 400 km.
Celkový rozpočet dvoudenní akce byl 83.000.- Kč. /Běžně
činí rozpočet srovnatelné akce 150.000.- Kč./
Vydání:
Účinkující – 56.000.- Kč /Díky dlouhodobé spolupráci
se všemi účinkujícími byla cena oproti normálu výrazně nižší./
Reklama – 7.000.- Kč
Pronájmy /stany, stánky, lavice, WC.../ 20.000.- Kč
Příjmy:
Sponzoři – 25.000.- Kč
Obec Bludov – 30.000.- Kč
Dobrovolné vstupné – 13.500.- Kč
/Bohužel, největší sponzor nemohl dostát svému slibu,
a proto jsme museli přistoupit k vybírání dobrovolného
vstupného, s čímž jsme původně nepočítali./
Zbývající rozdíl byl pokryt z tržby za občerstvení.
Děkujeme všem účinkujícím a návštěvníkům.
Martin Schauer, hejtman Pánů z Bludova
PS. Není pravda, že lidé v Bludově nemají o kulturu zájem
a na akce nechodí. Stačí se podívat na přiložené fotografie.

Žerotínské slavnosti
Snad jen prvomájové průvody před r. 1989 mohly počtem účastníků konkurovat slavnostnímu dobovému průvodu, kterým Páni
z Bludova zahájili velkolepou oslavu svých 15. narozenin. Odhadem více než tisícovka bludovských i přespolních dorazila
v pátek 11. září 2015 k Žerotínské hrobce, kde Páni z Bludova
vzdali hold žerotínským předkům. Přesně v 19 hodin se průvod
vydal Třídou A. Kašpara k zámku se zastávkou u znovuobnovené kapličky sv. Kříže, kterou slavnostně otevřel starosta obce
Pavel Ston.
Na zahajovacích ceremoniích v zámeckém parku, kromě
vedoucího Pánů z Bludova Martina Schauera, vystoupili
i starosta obce Pavel Ston a Karel Mornstein-Zierotin. Ti po
zahájení slavností popřáli Pánům z Bludova do dalších let
hodně úspěchů.
Během dvoudenních oslav narozenin se v zámeckém parku
v programu vystřídali následující účinkující:
Skupina historického šermu Páni z Bludova
Skupina historického šermu Mohelnická sebranka
Skupina historického šermu Conducti z Valašského Meziříčí
Dobová hudba Codex z Přerova
Doboví bubeníci Tambour z Nepomuku
Kejklíř Tomáš Křupala
Flašinetáři z Prahy
Country skupina Pohodáři z Bludova
Módní přehlídka z Mohelnice
Bludovan 8

Kapela Zbořec
Akáda – meče, blesky
Celkovou atmosféru slavností doplňoval dobový jarmark
a v pestré nabídce občerstvení se objevil i výborný burčák
a placky přímo z pece. Obrovský zájem byl o komentovanou prohlídku bludovského zámku a také přednáška Mgr. D.
Polácha na téma „Žerotínové na severozápadní Moravě“ se
těšila velké návštěvnosti.
Poděkování si zaslouží vedle sponzorů také Rodina Mornstein – Zierotín za poskytnutí prostor zámeckého parku a zázemí, dále všichni účinkující a pořadatelé, moderátor Libor Bryx,
fotograf Josef Baslar a všichni, kteří pomáhali s přípravou, realizací a následným úklidem po ukončení celé akce.
Hlavně ale poděkování patří Martinu Schauerovi a celé skupině Páni z Bludova za to, že pro Bludov a okolí tuto akci naplánovali a uskutečnili. Jen ten, kdo někdy pořádal podobnou akci,
si umí představit, kolik práce, starostí a nervů je s tím spojeno.
Páni z Bludova patří už 15 let neodmyslitelně ke kulturnímu dění v obci a jen díky nim mohla být řada akcí v Bludově
i v minulosti uskutečněna. Málokterá obec se může pochlubit
podobnými nadšenci a Bludov může být na ně právem pyšný.
Páni z Bludova oslavili své 15. narozeniny opravdu stylově
a ukázkově. Také já jim přeji hodně úspěšných vystoupení
a hodně nadšených účastníků budoucích akcí.
Jarmila Divišová
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Foto J. Baslar
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Slavnostní otevření „Místa setkávání s vyhlídkou na Brusné“
Krásné slunečné, i když větrné počasí, přilákalo na slavnostní
zahájení provozu vyhlídky na Brusné velké množství turistů
a přátel Bludova. Odhady říkají, že se v průběhu odpoledne
u vyhlídky vystřídalo na 500 návštěvníků. Podporu této akci přišli vyjádřit také zástupci okolních obcí - Mgr. Tomáš Spurný,
místostarosta Šumperka, Jaroslav Nimrichtr, starosta Postřelmova, Ing. František Brdečka, starosta Chromče a Václav Mazánek, starosta Vikýřovic. Nechyběl ani autor stavby, Ing. arch. Jiří
Valert.
O historii výstavby vyhlídky se již v Bludovanu psalo
a i v projevu předsedy ČSOP Bludov Ing. Milana Klimeše
a následně i v projevu pana starosty Ing. Pavla Stona o ní byla
zmínka.

Děkovalo se všem, kteří se o vznik této vyhlídky zasloužili - projektantům, stavitelům, zaměstnancům Obecního úřadu,
ale nikde nezaznělo, jak se na celé akci podíleli členové ČSOP.
A přiznám se, to jsem v projevu pana starosty čekala.
Všichni jmenovaní dělali svoji práci, to, co mají ve své pracovní náplni. Ale ochranáři odvedli nemalý kus práce ve svém
volném čase, a zadarmo. Po celá dlouhá léta přesvědčovali
všechny zainteresované, že by taková rozhledna na Brusné byla
pro bludovské občany i ostatní turisty krásným cílem cesty.
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Také příprava a organizace celého nedělního odpoledne byla
zcela v režii bludovských ochranářů (s finanční podporou OÚ
Bludov). Bylo třeba nechat vyrobit turistické známky, vizitky,
razítka, vytisknout a rozeslat pozvánky, zajistit lavice, občerstvení a během odpoledne vlastní prodej, obstarat hudebníky.
Turisté si také mohli koupit knihu Květena Bludova a okolí
a knihu Poznej orchideje.
A toto všechno zajišťovali členové ČSOP Bludov.
Za to bych jim chtěla určitě nejen já, ale i všichni účastníci
tohoto úspěšného setkání, PODĚKOVAT.
Marie Krejčová
Pozn.: Turistické známky, vizitky a razítka jsou k dispozici
v cukrárně.
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Začátek nového skautského roku
Zahajovací výprava
Konec prázdnin je spojen se začátkem nejen nového roku školního, ale pro nás také skautského. Září je měsícem, kdy se opět
rozjíždí každotýdenní schůzky a víkendové akce. Abychom náš
nový rok patřičně společně zahájili, vydali jsme se první zářijovou sobotu na zahajovací výpravu zakončenou zahajovacím
táborovým ohněm. Trasu jsem naplánoval do těsného okolí Bludova přes místa, kde je možné spatřit ty nejhezčí výhledy na
Bludov, nebo třeba na krásné pohoří Jeseníků. Už ranní roztažení žaluzií zahnalo moje obavy, že náš rozhled bude omezen
počasím. Byl pěkný den, oblohu sice zdobily mraky, sluníčku
však nijak nebránily.
Vyrazili jsme od klubovny směrem na horizont mezi
Bludovem a Šumperkem, kde se při stoupání na kopec začínají
postupně zjevovat kopce Jeseníků. Zde dostali účastníci první
z úkolů, které se zaměřovaly na práci s mapou. Museli podle
mapy a busoly zakreslit mapku s významnými body a zapsat
azimut, pod kterým by k nim došli. Dále jsme pokračovali cestou vedoucí pod Hradisko, do třešňového sadu s výhledem na
Zábřeh. Určili jsme podle mapy okolní vesnice a zahráli si hru.
Při výhledu nad pískovnou prověřili účastníci svoje schopnosti
práce s měřítkem mapy a určováním vzdáleností. Naše další kroky vedly do lesa kolem Vlčího dolu a dále směrem ke Kostelíčku. Cestou jsme se zastavili, abychom si opekli špekáčky, jinak
jsme se příliš nezdržovali. Od Kostelíčka jsme se po hře vydali k poslednímu výhledu, dle většiny účastníků nejlepšímu, na
Chocholík. Šumperk jako na dlani a Jeseníky v pozadí.
Pomalu jsme se přiblížili k Jezírkům, místu, kde míváme
vždy zahajovací ohně (na tomto místě hořely bludovské skautské táborové ohně už před sedmdesáti lety, po druhé světové
válce), a tak jsme se dali do příprav. Za hodinu a půl již první
plameny vyskakovaly z připravené pagody a náš skautský rok
byl se vší parádou slavnostně zahájen. Uvidíme, co nám přinese.
Určitě i nějaká dobrodružství, nová přátelství, neopakovatelné
zážitky či mnohá překvapení.
Nábor
Stále máme v oddíle místo pro další kluky a holky a stále nám
nechybí přesvědčení, že máme dětem i jejich rodičům co nabídnout. V sobotu 19. září 2015 jsme proto uspořádali zábavné
odpoledne pro děti spojené s náborem. Děti se mohly těšit na
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další dobrodružství nesmrtelného archeologa Indiana Jonese. Při
snaze získat zpět sošku přinášející štěstí chudé indické vesnici,
jež byla odcizena a ukryta v Chrámu zkázy, musely překonat
nejednu překážku. První dostaly za úkol ukrást spícímu strážci
roztrhanou mapu, poskládat ji a zorientovat se v ní, aby nalezly
vstup do chrámu. Musely rozluštit zašifrovaný nápis z Vesnice
stavitelů, aby věděly, kudy se dát na rozcestí v jeho spletitých
chodbách. Překonat propast, chodbu plnou hadů či pasti a nástrahy proti zlodějům. Nakonec když dorazily až do poslední
komnaty se soškou, bylo potřeba přesně vyvážit sošku, aby se
nespustily ochranné mechanismy vedoucí až ke zřícení celého
chrámu. Všem účastníkům se nakonec podařilo sošku vrátit
a získat tak odměnu od vesničanů.
Děkujeme všem, rodičům i dětem, kteří dorazili, a věříme,
že si odpoledne užili. Nebylo jich sice mnoho, ale o to více dětí
projevilo zájem se k nám připojit, z čehož máme velikou radost
a už se těšíme na nové tváře v oddíle.
Pokud máte zájem i vy, přijďte. Termíny schůzek:
holky + kluci (6 - 11 let) pátek 15.30 - 17.00
holky + kluci (od 11 let) středa 16.00 - 18.00
Klubovna se nachází za zdravotním střediskem a rádi vás uvidíme na schůzce, neváhejte se přijít podívat. Pro další informace
můžete kontaktovat přímo mě (tel. 720 300 880).
Ondřej Daniel – Rys
vůdce 2. oddílu Bludovit
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Žáci SDH Bludov získali na Mistrovství republiky v Praze bronzové medaile !!!
Ve dnech 8. - 10. července se konalo v Praze na atletickém stadionu Slavie Praha Mistrovství České republiky mladých hasičů.
Bludovští žáci nastoupili do šampionátu v roli obhájců loňského
mistrovského titulu.
Začátek mistrovství byl z našeho pohledu hodně vyhecovaný.
Do první disciplíny, závodu požárnické všestrannosti, jsme
nemohli díky zranění jednoho člena týmu nastoupit v nejsilnějším složení. Vzhledem k obrovskému výpadku na první kontrole
– střelbě ze vzduchovky jsme obsadili až 11. místo a naděje na
celkové dobré umístění byla v tu chvíli hodně malá.
Nejdůležitějším okamžikem druhého dne bylo zapomenout
na nezdar z první disciplíny. Druhou disciplínou byl požární
útok CTIF, ve větrné loterii jsme dokázali získat bronzové medaile a zlepšit náladu v celém týmu.Třetí v pořadí následovala
štafeta 400m CTIF, kde se nám podařilo ve velmi vyrovnaném
průběhu získat 5. místo.
Do třetího dne jsme nastupovali s cílem vybojovat další medaile z disciplín, protože šance na ty celkové byly pouze teoretické. Čtvrtou disciplínou v pořadí byla štafeta 4x60m s překážkami, skončili jsme na 7. místě a ještě více se vzdálili bojům
o celkové medailové příčky.
Předposlední disciplínou byla štafeta požárních dvojic, ze
které jsme pravidelně vozili medaile.
Také letos jsme ji získali, a to bronzovou.Díky tomuto umístění jsme se posunuli na průběžné páté místo s možností zaútočit
na celkové medaile. Požární útok, královská disciplína požárního sportu všech kategorií, se proměnila v obrovské drama. První
pokusy nezaznamenaly žádný špičkový čas až po startovní číslo
10 našeho družstva.
Požární útok se nám v posledních letech podařilo natrénovat
opravdu skvěle a časem 22,89s jsme se dostali do vedení a čekali,
co na to řeknou soupeři.V následujícím průběhu nás dokázalo
překonat těsně jen družstvo Pískové Lhoty, které je už několik
let držitelem národního rekordu. Jejich čas 22,82s znamenal pro
nás stříbro z požárního útoku, ale hlavně celkový bronz z tohoto
mistrovství.

MČR Praha 2015 - 3. místo - žáci SDH Bludov s fanoušky

MČR Praha 2015 - 3. místo - žáci SDH Bludov
Dolní řada zleva: Pavel Weidinger, Vojtěch Kotrlý
Střední řada zleva: Eliška Březinová, Štěpánka Březinová,
Tereza Tylová, Karolina Kotrlá, Lenka Strouhalová
Horní řada zleva: Antonín Pekr, Michal Krobot, Jiří Červinka,
Patrik Šíbl

K překvapení celého stadionu v Edenu propukla v naších
řadách tak obrovská radost, jako bychom jsme obhájili titul.
Radost oprávněná, protože jen málo mistrům se podařilo v dalším
roce získat některou z medailí. Navíc nám končí v této kategorii
většina družstva a dostat se na příští mistrovství po šestiletém
období, ve kterém jsme chyběli pouze jednou a to už v roce
2010, bude velice těžké.
Ale to už bude boj úplně nového týmu, kterému je třeba
popřát hodně štěstí.
Bronz je nádhernou tečkou za působením jedné hasičské
generace, vždyť trenérem loňských mistrů a letošních bronzových bludovských žáků je Martin Sobotka ml., který byl členem
družstva při první účasti na mistrovství v roce 2009.
Letošní bronzové družstvo tvořili:
Lenka Strouhalová, Michal Krobot, Antonín Pekr,
Pavel Weidinger, Tereza Tylová, Štěpánka Březinová,
Karolína Kotrlá, Vojta Kotrlý, Eliška Březinová,
Patrik Šíbl a náhradník Jiří Červinka.
O přípravu a zázemí týmu se starali:
Martin a Milena Sobotkovi, Marcela Březinová, Jiří Krejčí,
Martin Sobotka ml. a Bohuslav Strouhal.
Srdečné poděkování celé výpravy patří všem sponzorům
a především našim věrným fanouškům, kteří nás po celý šampionát podporovali jak přímo na stadionu, tak i doma v průběhu
internetového přenosu.
Dobyli jsme loni Brno, letos Prahu, příští rok čekají České
Budějovice .......... budeme tam?
Vždy se najde další sen, nový cíl.
Vaši mladí hasiči Bludov

Mladí hasiči se zúčastnili Junior univerzity
30 dětí z celého Olomouckého kraje se účastnilo v Ústřední hasičské škole Jánské koupele projektu „ Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů“. Tento projekt byl již v minulosti
velmi úspěšně realizován v Moravskoslezském kraji a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR. V letošním roce je zabezpečován KSH Olomouckého kraje
ve spolupráci s ÚHŠ Jánské koupele , VŠB - TU Ostrava, SPŠ
Hranice a SŠTaS Karviná. Za SDH Bludov se tohoto projektu
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účastnili: Štěpánka Březinová, Vojta Kotrlý a Vojta Kubíček.
Cílem projektu je blíže seznámit žáky s formou vysokoškolského studia, ale přitom praktickým a dle možností i zábavným
způsobem s přírodovědnou a technickou oblastí. Junior univerzita má za cíl přesvědčit žáky, že přírodní vědy a technika, odborné předměty jako je matematika, chemie, fyzika, nebo biologie
jsou velice lákavé a perspektivní a jsou využitelné v praxi. Navíc
probíraná témata souvisejí s činností záchranářů, kteří mají ve
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společnosti nejvyšší kredit. Tím, že Junior univerzita je realizována ve spolupráci se středními školami a vysokou školou,
kde se studují záchranářské obory, se tak žákům otevírá možnost
seznámení se s prostředím na těchto školách a tato zkušenost
může být pro žáky rozhodující i při výběru budoucího studia
a zaměstnání.
Cílovou skupinou jsou členové kolektivů mladých hasičů
SH ČMS na území Olomouckého kraje. Junior univerzita je
koncipována jako multidisciplinární, jelikož oblast zaměřená
na záchranářství spojuje mnoho z techniky a přírodovědných
oblastí. Během studia Junior univerzity se žáci seznámí s celou
řadou témat. Výuka je plánována s důrazem na praktickou činnost
a je využito i laboratoří VŠB-TU Ostrava a zařízení a dílen SPŠ
v Hranicích a SŠTaS v Karviné. Výuka je doplněna o zajímavé exkurze např. na pracovištích Hasičského záchranného sboru
MSK, Dolní oblasti Vítkovic (expozice Svět techniky).
Koncept projektu simuluje průběh studia na vysoké škole
způsobem odpovídajícím úrovni cílové skupiny. Studium je zabezpečeno formou víkendových soustředění a týdenního prázdninového soustředění. Před zahájením studia se uskutečnila slavnostní imatrikulace, mladí studenti složili slib. Každý student
Junior univerzity obdržel svůj studijní průkaz. Hodnocení studentů probíhá jako na vysoké škole prostřednictvím kreditního

Absolventi Junior univerzity z SDH Bludov s vedoucím
Zleva dole: Vojtěch Kubíček,vedoucí Martin Sobotka ml.,
Štěpánka Březinová
Nahoře: Vojtěch Kotrlý

systému. Na základě obdržených kreditů žáci získali titul „Inženýrek“. Slavnostní promoce a předání diplomů proběhla na akademické půdě VŠB-TU Ostrava. Projekt je zásadním způsobem
financován ústředím Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
z finanční dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Na zabezpečení projektu přispíval i Olomoucký kraj. Studenty Junior univerzity navštívil hejtman
Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil v doprovodu ředitele
HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karla Kolaříka, vedoucí oddělení krizového řízení Olomouckého kraje Mgr. Aleny Hložkové, vedoucího krizového řízení města Olomouce Ing. Jana
Langera, zastupitelky města Olomouce Mgr. Evy Machové, ,starostky KSH Olomouckého kraje Vlastimily Švubové se svými
náměstky, vedoucí Krajské odborné rady mládeže Olomouckého
kraje Mileny Sobotkové a také doc.dr. Ing. Miloše Kvarčáka za
VŠB - TU Ostrava.
O děti se po tři víkendy, od května do září, a týden o letních
prázdninách, starali a zajišťovali program ve volném čase vedoucí mládeže Martin Sobotka ml. z SDH Bludov a Martin Mach
z SDH Sudkov.
Naše děti byly velice nadšené tímto projektem. Pro nás
vedoucí je nejlepší pochvalu, že mezi třemi nejlepšími
studenty projektu byli dva z Bludova, a to Štěpánka Březinová
a Vojta Kubíček.

Absolventi Junior univerzity mladých hasičů 2015

Mistři České republiky v požárním sportu pro rok 2015 – dorostenci SDH Bludov.
11. - 12. července probíhalo v Praze na atletickém stadionu
v Edenu Mistrovství České republiky družstev dorostu a jednotlivců v požárním sportu.
Bludov měl zastoupení v kategorii dorostenců a premiérově
v kategorii jednotlivců mladších dorostenců a dorostenek. Tým
bludovských dorostenců je už zkušeným účastníkem republikových šampionátů, přestože každý rok dochází k obměnám ve
složení týmu.
I letos naše družstvo patřilo k širšímu okruhu adeptů na medaile. Dva dny před odjezdem do Prahy přišlo družstvo z důvodu nemoci o jednoho člena a museli jsme neprodleně sehnat
náhradu. Nakonec se vše podařilo a do bojů o medaile jsme nastoupili s cílem předvádět co nejlepší výkony bez zbytečných
výkyvů.
Za obrovského vedra jsme v sobotu nastoupili k první disciplíně, běhu na 100m s překážkami. Nádherně rozběhl závod
Ondra Navrátil, právě on byl doplněn do družstva těsně před
mistrovstvím, jeho čas 18,29s všechny zdravě nakopl. Mira Hél
přidal 17,70s, Míša Brodacký 17,51s a vše završil Peťa Kováč
17,02s.Peťa byl jedním z favoritů hodnocení jednotlivců, přesto
neriskoval a zaběhl důležitý pokus pro družstvo, součet doplnil
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nejmladší z týmu Tomáš Riedl časem 18,76s. Výsledek předčil
naše očekávání, v konkurenci spousty reprezentantů v jednotlivých družstvech jsme po výborně odvedených výkonech pro
tým obsadili 3. místo a získali psychickou podporu do dalších
bojů.
Následující disciplína, štafeta 4x100m s překážkami byla
obrovskou diváckou lahůdkou.Ve štafetách jednotlivých týmů
startovali reprezentanti, medailisté z MS (na letošním světovém
mistrovství zaběhla česká štafeta světový rekord) a výkony
byly velmi vyrovnané. Zaslouženě a s převahou zvítězila štafeta
Oznice (Zlínský kraj) složená právě z reprezentantů. Jejich čas
57,21s byl vynikající. Další čtyři štafety se vešly do 97 setin
sekundy. Stříbro získaly Kostomlátky (Středočeský) čas 59,20s,
bronz za obrovského aplauzu našich fandů získal Bludov časem
60,13s, až 4.místo výborné Michálkovice (Moravskoslezský)
časem 60,17s.
Testy z požární ochrany, které byly třetí disciplínou, zvládli
všichni favorité vyjma Kostomlátek, před poslední disciplínou
požárním útokem bylo vše otevřené. Nevýhodou dorosteneckých
družstev je jen jeden pokus v této disciplíně.
První na start se postavily Michálkovice a dosáhly času
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29,53s. Se startovním číslem osm se představily Kvasiny (Královéhradecký) a dosáhly výkonu 31,42s. Bylo jasné, že na medaile je
potřeba předvést výkon pod 30s. Startovní číslo deset, náš tým, jak
se později ukázalo, čekal nejdůležitější pokus v historii sboru.
Při přípravě základny (dřevěná podlážka 2x2m určená pro uložení nářadí) ale moc klidu nebylo, obrovské vedro způsobilo,
že savice (široká plastová hadice přivádějící vodu do čerpadla)
nedržela tvar a dotýkala se země. To pravidla zakazují.
Muselo dojít k úpravě umístění nářadí na základně, po startu
to zapříčinilo pád sacího koše a zdržení 1 -2s. V tuto kritickou
chvíli předvedl obrovské nervy a zkušenost Libor Matějček,
bleskově sací koš zvedl a dokončil určenou práci. Vodu tlačilo
čerpadlo hadicemi k terčům a zbytek už byl na klucích u nástřikových terčů. Velice rychlé naplnění 10 litrů do terčů znamenalo
čas 28,91s a vedení v disciplíně. Každý další pokus mohl měnit
všechno. Nejlepší pokus dne 27,88s předvedl Mistřín (Jihomoravský). Největší favorit, Oznice, svůj pokus pokazil. V tu chvíli
začaly bludovské oslavy na tribuně. Družstvo samo včetně trenérů stále nevěřili, co se vlastně stalo, čekali jsme na poslední
pokus a teprve potom propukla ta pravá radost. Slovy se nedá
popsat, co probíhá v hlavách členů družstva, trenérů, realizačního
týmu, fanoušků.
Bludov je po loňském titulu mistrů republiky žáků v roce
letošním mistrem v kategorii dorostenců !!! Radost, gratulace, rozhovor do televize, prostě vše, co patří Mistrům České
republiky 2015.

Mistři ČR v požárním sportu Praha 2015
Zleva: Jaromír Laštuvička, Libor Matějček, Michal Brodacký, Ondřej
Navrátil, Tomáš Riedl, Petr Kováč, Radomír Bureš, Miroslav Hél

Poděkování za hasičskou sezónu
Rok se s rokem sešel a je na čase zbilancovat sezónu 2014/2015, pro
některé z nás poslední sezónu za starší žáky. Po loňském úžasném
umístění, kdy jsme jako družstvo starších žáku vybojovali 1. místo
v celostátní soutěži „hry Plamen“, se letos v tvrdé konkurenci, kdy každý
tým měl na titul „Mistrů České Republiky“ skončili na krásném 3. místě.
A že to bylo těžké obhajovat!
Za to vše patří velký dík našim trenérům. Ne každý by svůj volný čas
strávil se skupinou “puberťáků“. Děkujeme za váš volný čas, který jste
využili na naše tréninky.
Moc děkujeme Matesovi Sobotkovi, Marcele Březinové, Jirkovi
Krejčímu, Mileně Sobotkové, Martinovi Sobotkovi, našemu řidiči
Bobanovi Strouhalovi, celému SDH Bludov za podporu a fanouškům.
Za tým starších žáků Karolína Kotrlá
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MČR Praha - mistři ČR - dorostenci SDH Bludov

Členové týmu:
Libor Matějček, Miroslav Hél, Petr Kováč, Ondřej Navrátil,
Michal Brodacký, Tomáš Riedl, Radomír Bureš,
Jaromír Laštuvička.
Trenér: Sobotka Martin ml., Weidinger Tomáš
Tým děkuje všem sponzorům, fanouškům a celému realizačnímu
týmu za pomoc a podporu.
Hasičské mládí uspělo na Mistrovství ČR v Praze.
Zastoupení měli bludovští hasiči na pražském mistrovství
i v kategoriích jednotlivců dorostenek a dorostenců.V kategoriích jednotlivců startují na šampionátu pouze vítězové krajských
kol. Ve startovní listině mladších dorostenek bojovala o co nejlepší umístění přebornice Olomouckého kraje Štěpánka Březinová, mezi mladšími dorostenci přeborník Olomouckého kraje
Vojtěch Kotrlý.
Pro oba byl tento start hlavně obrovskou zkušeností. Na rozdíl od ostatních startujících měli oba za sebou už start v družstvu
žáků a zisk bronzu a dalších medailí z disciplín.
Přes velkou únavu odevzdali oba své maximum, zaběhli si
osobní rekordy a podpořili vynikající jméno Bludova na letošním mistrovství. V konkurenci starších závodníků obsadila Štěpánka Březinová 11. místo a Vojta Kotrlý 9. místo. Při jejich
mládí je to výborný výsledek s ohledem na stovky startujících
v jednotlivých postupových kolech.
Gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.
Celá bludovská výprava děkuje SDH Bludov, OÚ Bludov,
SDH Praha-Cholupice, všem spolupracujícím SDH, SH ČMS
Praha, Olomouckému kraji, KSH Olomouc, OSH Šumperk,
všem sponzorům, rodičům, fanouškům za podporu.
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ZŠ Bludov
Příměstský tábor 2015 –indiáni z Bludova

Letos již pošesté patřil poslední prázdninový týden příměstskému táboru, tentokrát pod názvem „Indiáni z Bludova“. Děti si
v průběhu táborových her a soutěží mohly vyzkoušet například
stavění tee pee, vyrábění totemů a čelenek, a přitom se seznamovat se životem indiánů.
Celodenní výlet byl tentokrát zpestřen projížďkou na koni
na ranči „Mustang“ v Loučné nad Desnou. Po prohlídce stezky
dřevěných soch v Koutech nad Desnou se děti mohly vydovádět
na dětském hřišti Kociánov.
Poděkování za spolupráci patří paní vychovatelce Zuzaně
Měrkové, za metodickou přípravu paní vychovatelce Soně

Nikolovové a za malování na obličej Lucii Nikolovové, Evě
Procházkové a Marcele Vepřkové.
Alena Mikulová, vychovatelka ŠD

1.září

Sluníčko tento zářijový den krásně zazářilo 44 prvňáčkům,
kteří se vydali do bludovské školy. Ve školní jídelně děti a jejich
rodiče přivítali paní učitelky i paní ředitelka, starosta obce
i usměvavé paní ze SPOZu. Všichni osobně každému statečnému
prvňáčkovi potřásli rukou, popřáli jim hodně štěstí a věnovali
malé dárky. Sladká tečka na konec, kterou skvěle nachystaly paní
kuchařky, zakončila příjemně jejich první chvíle školního roku.

SBĚR PET VÍČEK A KŮRY V MŠ
I letos jsme zapojeni do ekologické soutěže „Nakrmte Plastožrouta,“ kde sbíráme víčka od pet láhví. Proto prosíme rodiče
a děti, aby vršky sbírali, nosili je vždy poslední týden v měsíci do MŠ a předali učitelce v dané třídě. V posledním týdnu
v měsíci bude pro připomenutí vyvěšen informační list o sběru
na nástěnce u hlavních dveří. Pet víčka nesmí být špinavá, od
saponátů a chemikálií a také namíchaná s různými věcmi jako
jsou kaštany, železo a další nežádoucí předměty. Jinak by byla
váha víček zavádějící a peníze tím pádem odečteny.
A protože jsme škola s environmentálním zaměřením, tak již
několik let sbíráme pomerančovou, mandarinkovou a citronovou
kůru. Prosíme rodiče a děti, aby kůru řádně nasušili a očištěnou
ji nosili do MŠ poslední týden v měsíci, stejně jako pet víčka.
Kůra nesmí být plesnivá a plná molů. Pomerančová a mandarinková kůra může být namíchaná, ale citronová kůra musí být
zvlášť.
Minulý školní rok jsme dostali za sběr pet víček 1 260Kč,
za sběr kůry 2 789 Kč a tyto peníze vhodně investujeme dle

zájmu a potřeb dětí. Z obdržených peněz v předešlých letech
jsme koupili dětem čepice s logem naší školy.
Všem rodičům i dětem za sběr děkujeme a věříme, že
i nadále budete sbírat kůru a pet víčka v hojném počtu.
Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ

OZNÁMENÍ: SBĚR PAPÍRU
Základní škola Karla staršího ze Žerotína
Bludov organizuje podzimní sběr papíru
do přistaveného kontejneru. Kontejner
bude umístěn u budovy stravovny
od 19. do 23. října 2015.
Přijďte podpořit děti a dovezte přebytečný
papír. Za dovezený papír už teď děkujeme.

OHLAS NA VÝSTAVU ZAHRÁDKÁŘŮ V BLUDOVĚ
Jsem pravidelným návštěvníkem zahrádkářských výstav ve vaší
obci Bludov již několik let. Vždy jsem překvapen, že výstava
je pojatá na určité téma a příprava je organizována technicky
i organizačně tak, aby návštěvník pochopil význam a smysl
zahrádkářské činnosti.
Letošní výstava měla téma „ Zelenina a ovoce z vlastního
pěstování“. Výstava byla takto koncipována a vyjadřovala, že
i za složitých povětrnostních podmínek letošního roku se podařilo na zahrádkách vypěstovat překrásné plodiny a květiny.
Především mě uchvátily vzorky paprik od pěstitelů Vyhňáka
a Straky.
Pěkné plody rajčat představila paní Konečná.
Vystavované zdravé a velké výpěstky česneku-paličáku
a cibule, umocňovaly náročnou práci pěstitele těchto vzorků
pana Albrechta.
Kolekce bonsají a okrasných dřevin, kterými se prezentoval
pan Breckel, je málokdy kde k vidění i na velkých regionálních
výstavách.
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Nelze se vyjádřit ke všem vystavovaným vzorkům, je hlavně nutné si uvědomit, co práce a lásky je zapotřebí, aby člověk
pochopil, co nám příroda nabízí a dává, a jak toho dokážeme
využít.
A to vše zahrádkáři v obci Bludov dokáží vrchovatě a prezentovali to 5. a 6. září 2015 na své výstavě.
Na výstavě byla také možnost si prohlédnout zahradní techniku, kterou zapůjčila firma Mountfield- Šumperk, což bylo
zpestřením pro všechny návštěvníky.
Velice jsem ocenil aranžerii výstavy, kterou navrhla a realizovala paní Vepřková.
Vím, co práce a úsilí mnoha lidí se za touto prací skrývá,
neboť poslední čtyři okresní výstavy zahrádkářů v Šumperku
jsem organizoval se svým kolektivem.
Je potěšitelné, že výbor Základní organizace a zahrádkáři
v Bludově se svojí výstavou vždy řadili a řadí k nejlepším
v rámci okresu Šumperk a Jeseník.
Mám za to, že občané Bludova výstavu hodnotili jako
úspěšnou a přesvědčili se, že zahrádkáři pro obec a občany
připravili krásnou kulturní akci.
Děkuji vám, občané zahrádkáři, za milou a krásnou podívanou a těším se na výstavu ve vaší obci opět v roce 2016, kdy
Český zahrádkářský svaz slaví své 60. výročí vzniku.
Marek Antonín- expředseda zahrádkářů
okresu Šumperk-Jeseník
V Bludově 20.9.2015
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Příměstský tábor 2015 – indiáni z Bludova

Slavnostní vítání prvňáčků

Zahrádkáři výstava
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Zpráva o slavnostním otevření „Místa setkávání s vyhlídkou – Brusná“
Slavnostní otevření vyhlídky na Brusné se konalo za krásného,
leč větrného počasí, v neděli 13.září v odpoledních hodinách přímo na Brusné. Za velkého zájmu občanů, turistů a příznivců
z Bludova a okolí byl zahájen program otevření vyhlídky krátkými projevy. Milan Klimeš, předseda ZO ČSOP, se zmínil především
o historii a vzniku vyhlídky, starosta Bludova, Pavel Ston, pohovořil
o podmínkách, které bylo nutno splnit, aby akce proběhla úspěšně.
Poté s pozdravnými projevy vystoupili místostarosta Šumperka Tomáš
Spurný, starosta Posřelmova Jaroslav Nimrichtr a starosta Vikýřovic
Václav Mazánek. Následovalo přestřižení pásky a slavnostní přípitek
šampaňským vínem. Členky Českého svazu ochránců přírody rozdaly návštěvníkům domácí koláčky a drobné slané pečivo. Po vyřešení
malých technických problémů zahrála kapela Zbořec a s kapelou si
společně zazpívali i návštěvníci. K dostání byly turistické suvenýry
(známky, vizitky, nálepky, průvodce stezkou, atd…) a občerstvení.
Současně probíhala anketa o název nové vyhlídky, které se zúčastnilo
cca 80 přítomných návštěvníků. V anketě s převahou zvítězil název
„Brusinka“. Byl vylosován jeden účastník ankety – pan Radek Horníček ze Šumperka, který obdrží od organizátorů drobný dárek.
Celou akci připravili členové a příznivci Českého svazu
ochránců přírody v Bludově za finančního přispění Obce Bludov a za podpory sponzorů, především Lesů ČR, Kartotisku Šumpek, DOLS Šumperk a Stavoprojektu Šumperk. Všem patří velké
poděkování.
Členové ČSOP se se souhlasem Obce Bludov rozhodli, že
budou o víkendech a státních svátcích v době od 10:00 do 16:00
hodin poskytovat na vyhlídce služby obvyklé na obdobných
zařízeních a rozhlednách, tj. nabídka turistických suvenýrů
a drobného občerstvení, a to až do neděle 4. října. Turistické
suvenýry jsou také k dostání v cukrárně u zámku (Rýmařovská
pekárna) a v Informačním centru v Kulturním domě.
„Místo setkávání s vyhlídkou – Brusná“ - BRUSINKA
Investor a technický dozor: Obec Bludov
Projektant: Stavoprojekt Šumperk, spol. s r.o.
Autor návrhu: Ing. arch. Jiří Valert
Generální dodavatel: Manax s.r.o. Zlín
Dodavatel stavby na Brusné: Ing. Miroslav Ondráček, Šumperk
Investiční náklad stavební části: 1,45 mil. Kč
(financováno z fondů EU – ROP)

Program oslav 28. října
97. výročí vzniku samostatného Československa
uctění památky bludovských občanů zesnulých
v uplynulém roce

Úterý 27. 10. 2015 - 18.00 hod.
KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/
Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov
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