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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 bludovském 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 volebních 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 volební strany tolika kandidátů, kolik zbývalo do počtu
volených členů zastupitelstva po odečtení kandidátů jednotlivě označených.
Pokud tedy letos volič v Bludově označí
jednu 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.

Asfaltování Na Baloně

KOMU

Nadace Karla staršího ze Žerotína
vás zve na již třináctou přednášku
do kaple svatého Kříže, na téma

NÁLNÍ

VOLBY

2018

Volič svůj hlas označí křížkem do rámečku před jménem volební strany nebo
kandidáta. Pokud by kandidáta „odškrtl“,
zakroužkoval apod. je jeho hlas neplatný.

„Pojďme si povídat…“,
tentokrát o zdravém
životním stylu.
Host: MUDr. Vít Čajka
Přednáška se uskuteční v neděli

dne 21. října 2018 v 18:00 hodin.

Někdo by mohl říci, že v Bludově je volba
snadná – vždyť většinu kandidátů osobně
známe. Ovšem pozor! Český volební 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 kandidáta č. 6 z listiny X. Ten ovšem zvolen
není, ale Váš hlas pro ně přispěl k tomu,
že strana X získala mandát pro kanditáta
č. 2, kterému byste v životě hlas nedali.
Přesto díky Vašemu hlasu pro někoho jiného byl zvolen.
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.
autor fotografií Jaroslav Frič

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd do Polska

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hod.
/možnost nástupu Šumperk
Mototechna 6:15 hod./
Úterý
Sobota
Sobota
Úterý
Sobota
Úterý

9.10. 2018
20.10. 2018
27.10. 2018
30.10. 2018
17.11. 2018
27.11. 2018

Cena 240,- Kč
Přihlášky v KD Bludov,
583 238 177
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Autobusová doprava Zdeněk Spáčil pořádá zájezd do Polska

OBEC BLUDOV A KD BLUDOV
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Vánoční Wroclaw

OSLAVY
OBECVÝROČÍ
BLUDOV A KD BLUDOV
100.
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
ZALOENÍ REPUBLIKY

PROGRAM:
17:45 hod. SÁZENÍ LÍPY
-zahrada školy
-slavnostní sázení lípy za
doprovodu
dětského sboru při
100. VÝROČÍ
ZŠ Bludov
ZALOENÍ
REPUBLIKY
18:00
hod. KLADENÍ
VĚNCŮ
-pomník
padlých
PROGRAM:
18:20
17:45hod.
hod.SLAVNOSTNÍ
SÁZENÍ LÍPY
PRŮVOD
-zahrada školy
- průvod
do Vlčího
-slavnostní
sázenídolu
lípy za
-doprovodu
program: vystoupení
šermířské
dětského sboru
při
skupiny
Páni z Bludova, ohňová
ZŠ Bludov
show
18:00 hod. KLADENÍ VĚNCŮ
po-pomník
setměnípadlých
OHŇOSTROJ
18:20 hod. SLAVNOSTNÍ
PRŮVOD
- průvod
do Vlčího
dolu hod.
25. října
2018
od 17:45
- program: vystoupení šermířské
skupiny Páni z Bludova, ohňová
show
po setmění OHŇOSTROJ

OSLAVY

25. října 2018 od 17:45 hod.

Historická metropole Dolního Slezska, která se rozkládá
na ostrovech na řece Odře a jejích pramenech. Procházka
s průvodcem starým městem – nádherná vánoční výzdoba
a řada historických památek. Vánoční trhy,
řemeslnické výrobky, vánoční ozdoby, dárky a různě
gastronomické speciality a nápoje.

• PROHLÍDKA MĚSTA S PRŮVODCEM
• VOLNO NA VÁNOČNÍ TRHY

Sobota 1. prosince 2018
Odjezdy: 5:45 hod. Šumperk Grand
6:00 hod. KD Bludov
/a další zastávky po cestě/

Cena 500,- Kč /cesta a průvodce/
Přihlášky a informace tel.: 608 834 221 nebo v KD Bludov

ZAPOJTE SE DO
NEPETUJ!
Co je to #Nepetuj a jak se zapojit?
Není nám lhostejné životní prostředí a stále narůstající náklady za svoz
odpadů, proto jsme se rozhodli, že se staneme partnerem ekologické
kampaně #Nepetuj a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?

Kulturní dům Bludov Vás srdečně zve na
výstavu historických fotografií Bludova

Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových PET lahví a
zároveň měnit myšlení lidí kolem nás. Například tím, že si zakoupíte lahev na
více použití, nebo samotnou PET lahev několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na úřadě přichystány etikety #Nepetuj,
které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji lahev a jít příkladem
svému okolí. Poté je možné na webu www.nepetuj.cz etiketu zaregistrovat a
soutěžit o ceny. Při registraci je možné zapsat i počet naplnění lahve. Díky
tomu budeme schopni světu říci, kolik jste vy, naši občané, ušetřili PET lahví.
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším generacím.
Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest, jak jen nečinně nepřihlížet
globálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostředí, se můžete
registrací své etikety zapojit do soutěže o věcné ceny od partnerů kampaně
#Nepetuj. Více informací naleznete na webu www.nepetuj.cz.
Chcete se zasmát?
Na YouTube v rámci pořadu MOJE ODPADKY můžete zhlédnout klipy ke
kampani #Nepetuj. Najdete tam např. upravenou verzi písničky Kdepak ty
ptáčku hnízdo máš od Karla Gotta, předělané Despacito aj.

JE ČAS SE ZAMYSLET!
www.nepetuj.cz
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19. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 10. září 2018 se v Kulturním domě od 18:00 do 20:30
uskutečnilo 19. jednání obecního zastupitelstva, zřejmě poslední
ve volebním období 2014-2018. Přítomno bylo 14 zastupitelů,
omluvena byla Šárka Dostálová. Zasedání řídil starosta Pavel
Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Josef Ťulpík a Radek Březina. Zápis vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. Převážná
část hlasování s výjimkou několika, na něž bude upozorněno,
byla jednomyslná.
Kontrola úkolů, zpráva o činnosti rady a výboru
Starosta konstatoval splnění všech úkolů z minulých zasedání, zastupitelstvo jeho zprávu schválilo. Zprávu o činnosti rady
přednesl místostarosta J. Ťulpík. Konstatoval, že rada se od červnového zastupitelstva sešla třikrát a kromě běžné agendy a bodů,
jež předložila zastupitelstvu, se zabývala snížením nájmu za pískovnu pro Obecní lesy Bludov, schválením možnosti prohloubeného pohřbení na místním pohřebišti, jmenováním zástupců obce
do školské rady a nákupem speciálního vozidla pro bludovské
hasiče. Zastupitelstvo nemělo připomínky, zprávu o činnosti rady
schválilo. Stejně tak vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního
výboru.
Rozpočtové změny
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 4 a 5, které
schválila rada obce o prázdninách – obě představovaly vesměs
formální úpravy, příp. změny v rámci rozpočtových paragrafů.
Skutečně obsahová změna č. 6 se týká koupě speciálního požárního vozidla Tatra T 815 CAS 32 a prodeje požárního vozidla
Tatra 148. Zamýšlené nové vozidlo bude obec pro hasičskou jednotku kupovat od města Šumperk za 67.700 Kč bez DPH. Nové
vozidlo má o 3 m3 větší nádrž a je o pět let mladší. Staré vozidlo
koupí Bludovská a.s. Zastupitelstvo rozpočtovou změnu schválilo.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o odpadech
Zastupitelstvo schválilo technickou úpravu obecně závazné
vyhlášky č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bludov. Oproti
stávající jsou aktualizovány pouze články týkající se svozu
nápojových kartonů, papíru a lepenky.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě
Rada předložila zastupitelstvu návrh zcela nové obecně závazné
vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně
přístupném místě. Jejím cílem je v rámci zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku vymezit některá veřejně přístupná
místa, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje
a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na
zdraví způsobenými alkoholickými nápoji, zejména u dětí
a mladistvých. Rada tak reaguje na trend posledních let, kdy se
v centru obce – před obchody či na zastávkách – objevují lidé,
kteří, dětem na očích, neustále popíjejí alkohol.
V diskusi se Stanislav Balík zeptal, jestli má rada představu,
jak se bude vymáhat plnění této vyhlášky. Starosta odpověděl, že
schválená vyhláška bude předložena Policii ČR, která v případě
oznámení o porušení vyhlášky může postoupit danou věc MěÚ
Šumperk pro zahájení řízení o přestupku. S. Balík doporučil
informovat např. v Bludovanu občany o nové vyhlášce s podáním informace o tom, jak a koho kontaktovat v případě jejího
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porušování. Milan Klimeš reagoval, že hlášení občanů o porušování na policii není řešením. Je dle jeho názoru těžko vymahatelné dodržování OZV, s obecní policií by to bylo jednodušší.
Doporučil odložit její schválení. S. Balík doporučil schválení neodkládat – za měsíc nebude situace jiná. Dodržování této vyhlášky je vymahatelnější než dodržování vyhlášky o ochraně svátečního klidu. Starosta doplnil, že ví, že včasný zákrok policie je
diskutabilní (a to i v obcích s obecní policií), nicméně obec dělá
to, co může. Zastupitelstvo poté vyhlášku 13 hlasy (1 se zdržel)
schválilo.
Dotace na opravu varhan u kostelíčka
Zastupitelstvo již v březnu schválilo v rozpočtu dotaci na opravu
varhan v kostelíčku Božího Těla. V mezidobí vznikl Spolek pro
Kostelíček Božího Těla, z.s., který bude opravy zaštiťovat a koordinovat. Rada předložila zastupitelstvu návrh smlouvy s tímto
spolkem, na jehož základě bude moci být dotace ve výši 95.000
Kč vyplacena. Ve smlouvě bude podmínka zprovoznění varhan
nejpozději do 31.12.2021, jinak spolek dotaci vrátí.
V diskusi informoval Karel Směšný o aktuálním vývoji
a o odborném odhadu organologa, který vidí jako reálné zprovoznění varhan ne do 3 let, ale do 5 let; s tím, že oprava může
stát až 800.000 Kč. Spolek počítá s tím, že bude podstatnou část
financí shánět z jiných zdrojů. M. Klimeš konstatoval, že by zastupitelstvo mělo vědět, z čeho bude spolek hradit zbývající část
uvažovaného rozpočtu na opravu varhan. S. Balík doporučil, aby
se obec chovala ke všem stejně. Ani u jiných dotací se neptala, odkud vezmou zbytek. M. Klimeš reagoval, že investice je
hlavně věcí majitele, který by měl hrát hlavní roli v získávání
financí – a že obec jeho stanovisko nezná. S. Balík odpověděl,
že vlastníkem je Římskokatolická farnost Bludov, bludovský
farář jako statutární orgán farnosti je členem valné hromady nově
vzniklého spolku a že tedy spolek jedná s jeho plným vědomím.
Stanislav Balík st. z pléna doplnil, že nově vzniklý spolek je faktickým nástupcem po válce zaniklého Spolku sv. Rozálie, který se o kostelíček padesát let před rokem 1949 staral. J. Ťulpík
navrhl nový termín pro opravu varhan a vyúčtování dotace na
31.12.2023. Zastupitelstvo poskytnutí dotace s těmito podmínkami 13 hlasy (1 se zdržel) schválilo.
Schválení Dotačního programu obce Bludov na rok 2019
Rada obce předložila zastupitelstvu obce k projednání a schválení návrh Dotačního programu obce Bludov na rok 2019. Oproti roku 2018 navrhla komise kulturní, mládeže a sportu rozšířit
dotační titul C) podpora rozvoje sportu, o vrcholovou sportovní,
reprezentační činnost bludovských občanů tak, aby do tohoto
dotačního titulu spadaly žádosti o dotaci typu Tomáše Riedla
a Zdeňka Plháka, kteří každý rok žádají obec o dotaci na svoji
sportovní činnost, při níž reprezentují i obec. Komise životního
prostředí doporučila, aby nově bylo opět možné zahrnout do dotací i proplácení cestovného např. u pořádání výstavy.
Termíny k dotačnímu programu jsou navrženy takto: dotační
program bude vyhlášen od 1.11.2018 do 31.1.2019 – 92 dnů;
příjem žádostí pak bude od 2.1.2019 do 31.1.2019 do 15.00 hodin – 30 dnů ; vyúčtování dotací musí příjemce dotace předložit
nejpozději do 9.12.2019
V diskusi Luděk Březina požádal o prodloužení termínu pro
podání žádostí a předložení výroční zprávy hospodaření. S. Balík
se přimlouval za to, aby se termín neposouval. Konstatoval, že
už tak je čas, vyčleněný na projednání v komisích, v radě obce
a předložení v podkladech pro jednání zastupitelstva 10 dní
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dopředu, napnutý (fakticky pouze měsíc). K předkládání výroční
zprávy sdělil, že mohou být předloženy výsledky předběžné
a později doloženy konečné. Dále vysvětlil důvody, proč komise
navrhla rozšíření sportovního programu. Jde o to, že již několik
let jsou v těchto případech schvalovány dotace radou bez zastupitelstva, přičemž nejde o systémové opatření. Takto by došlo
k narovnání situace.
M. Klimeš vyjádřil souhlas s návrhem S. Balíka a navrhl
doplnění Dotačního programu obce Bludov na rok 2019 tak,
aby bylo možné nakupovat potraviny jako ceny do soutěží organizovaných žadatelem a aby bylo možné hradit nutné cestovní
náhrady. S. Balík varoval před možností proplácet cestovní příkazy osobními auty. Už nyní je možné cestovné proplácet – ale
pouze hromadnými dopravními prostředky. „Cesťáky“ na osobní
automobily jsou nejrizikovějším dokladem, kdy zřejmě docházelo u některých spolků v minulosti k jeho zneužívání, kdy není
reálné ověřit, zda vůbec a v jakém rozsahu bylo nutné autem
jezdit.
Zastupitelstvo poté hlasovalo – návrh M. Klimeše o možnosti proplácet potraviny jako ceny do soutěží nebyl schválen
(5 pro, 6 proti, 3 se zdrželi); návrh M. Klimeše, aby se mohly
proplácet cesťáky, rovněž nebyl schválen (2 pro, 10 proti, 2 se
zdrželi); návrh S. Balíka a komise kulturní, mládeže a sportu
o rozšíření dotačního titulu o vrcholovou sportovní, reprezentační
činnost byl schválen (12 pro, 2 se zdrželi), čímž byl schválen
celý dotační program na rok 2019.
Odkupy pozemků (kupní smlouva trojstranná) od fyzických
osob pro obslužná zařízení k zajištění stavby silnice
„I/44 Bludov – obchvat“
Dopravoprojekt Brno a. s., který pro Ředitelství silnic a dálnic
ČR (ŘSD) zpracovává projekt obchvatu Bludova, předložil obci
k projednání a schválení 39 kusů trojstranných kupních smluv.
Touto formou investor stavby ŘSD vykoupí přímo pro obec
potřebné pozemky od fyzických osob. Jedná se o pozemky, na
kterých budou obslužná zařízení (infrastruktura) pro zajištění stavby obchvatu, např. propustky, zelené pásy pro přístupy,
osvětlení, chodníky apod., přičemž tato obslužná zařízení a pozemky budou majetkem obce. Při odkupech bude veškeré náklady hradit ŘSD, uzavírání smluv a vklady do katastru nemovitostí budou zcela v režii Dopravoprojektu Brno. Návrh trojstranné
kupní smlouvy byl s Dopravoprojektem Brno několikrát projednán a upraven podle požadavků obce, návrh smlouvy byl také
odsouhlasen s právníkem obce. Dle vyjádření Dopravoprojektu
Brno budou obci převedeny pozemky se zajištěným přístupem,
k pozemkům se tak nebudou pro obec zřizovat věcná břemena
přístupu. Obci budou převedeny vždy jen ty pozemky, na kterých nebude váznout zástava, dluh či exekuce. Obec se uzavřením smluv zavazuje, že prostřednictvím ŘSD v případě potřeby
zřídí přes některé získané pozemky břemena chůze a jízdy pro
fyzické osoby, které budou mít potřebu dostávat se přes obecní
pozemky na pozemky své. V těchto případech bude také náklady hradit investor stavby ŘSD. Podle sdělení Dopravoprojektu
Brno se bude jednat cca o 61 kusů kupních smluv, obci budou
ke schválení předloženy vždy jen ty smlouvy, u kterých bude
pozemek bez zástav, dluhů či exekucí.
Na této schůzi schválilo zastupitelstvo návrh trojstranné
kupní smlouvy k odkupu pozemků. Poté schválilo odkupy
pozemků od 39 vlastníků s tím, že tyto pozemky budou do
majetku obce Bludov vykoupeny prostřednictvím investora
stavby – ŘSD. Seznam všech vlastníků a dotčená parcelní čísla
apod. zde z důvodu velkého rozsahu nepřetiskujeme, je k dispozici v zápisu z jednání zastupitelstva.
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Další bod na to navazoval. Pro potřeby vedlejších staveb
obchvatu smění obec s ŘSD pozemky – ze strany obce se jedná o dva pozemky o celkové výměře 1904 m2, ze strany ŘSD
o 48 pozemků o celkové výměře 15543 m2. Všechny jsou rovněž uvedeny v zápisu z jednání zastupitelstva. Tyto pozemky
bude ŘSD nejprve vykupovat od vlastníků, poté, co k pozemkům
ŘSD získá vlastnické právo, dojde k uzavření smlouvy o směně pozemků s obcí (směna pak musí být uzavřena do 6 měsíců od kolaudace posledního stavebního objektu v rámci stavby
obchvatu). Zastupitelstvo schválilo předložený návrh smlouvy
o budoucí směnné smlouvě a návrh směnné smlouvy, stejně
jako budoucí směnu pozemků.
Žádost o odprodej pozemku 558/2–manželé Lapčíkovi
Manželé Lapčíkovi, kteří vlastní dům čp. 269 v ulici Ve Slévi si
podali žádost o odprodej pozemku 558/2 – zahrada o výměře 33
m2, který sousedí s jejich pozemkem. Žádost si podali z důvodu
neuspokojivého stavebního řešení hranice mezi jejich pozemkem
555 a požadovaným pozemkem. Pan Lapčík by se rád o pozemek staral a zlepšil i jeho vzhled. Komise stavební i životního
prostředí neměly námitky. Rada navrhuje prodej za 100 Kč/m2
+ DPH s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku půjdou
na vrub kupujících. Zastupitelstvo s prodejem za těchto podmínek souhlasilo.
Žádost o odprodej části pozemku 2105/1 – Tomáš Skoumal
Tomáš Skoumal, Jiráskova 730, Bludov si podal žádost o odprodej části pozemku 2105/1 o výměře cca 3000 m2. Jedná se o pozemek u silnice I/11, kousek před lázněmi. Uvedl, že by rád na
pozemku pěstovat krmnou směs pro poníky, případně pozemek
využíval pro pastvu. Stavební komise s odprodejem nesouhlasí,
stejně jako komise životního prostředí. Rada obce prodej rovněž
nedoporučila.
V diskusi přítomný T. Skoumal z pléna informoval, že uvažovaný pozemek není pro hospodářské využití. Chce pozemek
využívat 1 x týdně pro děti k bezplatné jízdě na ponících, přístup by nebyl po silnici I/11, ale z ulice Jiráskovy/Čapkovy. Aby
mohl získat dotaci od Olomouckého kraje na provozování činnosti (a např. na oplocení apod.) je potřebný vlastní pozemek.
L. Březina upozornil, že samotný pohyb na ponících hned vedle
státní silnice je nebezpečný. Není jistota, že se poníci nesplaší
při rychlé jízdě aut či motorek. Zastupitelstvo 12 hlasy (2 se
zdrželi) se záměrem prodeje nesouhlasilo.
Udělení pamětních listů zástupcům partnerské obce
Lehota pod Vtáčnikom
Starosta připomněl, že obec Bludov udržuje dlouhodobé partnerské vztahy s Lehotou pod Vtáčnikom. Ve druhé polovině roku
2018 bude ukončena dílčí etapa těchto partnerských vztahů, která
trvala od roku 2002 až dosud. V tomto období se za rozvoj
partnerských vztahů ze slovenských přátel nejvíce zasloužili
Ján Cipov – starosta, Jozef Mendel – přednosta obecního úřadu
a Milan Turčan – zasloužilý dlouholetý předseda a velitel tamních hasičů. Starosta navrhnul, aby zásluhy výše uvedených byly
oceněny udělením Pamětního listu obce Bludova. Zastupitelstvo
s tím souhlasilo.
Diskuse
V diskusi se M. Klimeš dotázal, jestli je obec vlastníkem dvou
billboardů. Starosta odpověděl, že billboard na domě čp. 69 je
skutečně obecní, u druhého je to sporné. Ten byl totiž postaven
na soukromém pozemku v souladu s podmínkou dotační smlouvy při výstavbě ČOV a kanalizace; později na něj umístila svou
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reklamu Agrega. Když zákon zpřísnil pravidla pro umístění billboardů a zhotovitel se k němu nehlásil, stal se bezprizorním.
Po upozornění Olomouckým krajem se obec a společnost Agrega dohodly o jeho přemístění na obecní pozemek vedle ČOV,
přičemž cca za měsíc by mělo dojít k úplnému narovnání mezi
obcí a Agregou. Poté bude obec tento billboard pronajímat.
M. Klimeš dále informoval, že Spolek pro Kostelíček Božího Těla přihlásil areál kostelíčku do soutěže Olomouckého kraje
o ceny v oblasti cestovního ruchu a obdržel 4. cenu v tématu
místo s faktorem „genius loci“.
Vladislava Dostálová z pléna doporučila zabývat se pokutováním volného pobíhání psů. Starosta odpověděl, že danou věc
by mohla řešit budoucí nová vyhláška.
Paní Fialová se z pléna dotázala, jestli obec řeší zdroj nezávadné pitné vody pro čp. 69. Starosta odpověděl, že po domluvě
se ŠPVS bude navrhovat do rozpočtu obce 2019 provedení

vodovodní přípojky z vodovodu ČOV.
Jana Holinková se z pléna dotázala, proč místní rozhlas
opět nehrál školákům při první cestě do školy po prázdninách.
Upozornila, že do podzemních kontejnerů u paneláků s komunálním odpadem vhazují odpad i občané z obce, kterým kontejnery nejsou určeny. Dále doporučila na vyhlídce na Brusné
instalovat ceduli zakazující rozdělávání ohňů (kolem vyhlídky
je řada načerno rozdělaných ohnišť). Starosta reagoval, že první připomínku na úřadě prověří, a informoval, že na uzamčení
kontejnerů u paneláků je nakoupen materiál, který bude v krátké
době instalován. S. Balík doporučil vytvořit „oficiální“ ohniště
u vyhlídky s tím, že se tím možná sníží chuť vytvářet ohniště nepovolená. Starosta se k tomu přihlásil, že ve spolupráci s ČSOP
a hasiči obec místo pro ohniště vytipuje. M. Klimeš upozornil
na nutnost nátěru vyhlídky na Brusné.
Stanislav Balík ml.

Docházka zastupitelů na jednotlivá zasedání zastupitelstva v letech 2014-2018

3.11.2014

8.12.2014

9.3.2015

8.6.2015

7.9.2015

7.12.2015

14.3.2016

13.6.2016

12.9.2016

12.12.2016

20.3.2017

12.6.2017

28.7.2017

11.9.2017

11.12.2017

12.3.2018

9.5.2018

11.6.2018

10.9.2018

Celkem

Balík Stanislav

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

19

100

Homola Jiří

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

19

100

Směšný Karel

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

Březina Luděk

A

A

A

A

A

O

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

18

95

Březina Radek

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

O

A

A

A

A

18

95

Čech Jaroslav

A

A

A

A

A

A

A

O

A

A

A

A

A

O

A

A

A

A

A

17

90

Snášel František

A

A

A

A

A

A

A

O

A

A

A

A

A

A

A

A

O

A

A

17

90

Strouhal Bohuslav

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

O

A

A

O

A

A

17

90

Ťulpík Josef

A

A

A

A

A

O

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

O

A

17

90

Balhar Jaroslav

A

O

A

A

A

A

O

A

O

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

16

85

Klimeš Milan

A

A

A

A

A

A

O

A

A

A

O

A

A

A

A

A

A

O

A

16

85

Schauer Martin

A

A

A

A

A

O

A

6

85

Bank Karel

A

A

A

O

A

A

A

A

O

A

A

A

A

A

A

A

O

O

A

15

80

Matěj Jindřich

A

A

A

A

O

O

O

A

A

A

A

A

O

O

A

A

A

A

A

14

75

A

A

A

A

A

O

A

A

O

A

A

O

9

75

Dostálová Šárka

abs.

%

Zdroj: zápisy z jednání zastupitelstva 2014-2018
A – zúčastnil se
O - omluven
Docházka zastupitelů na veřejná jednání zastupitelstva činila
v průměru 13,5 zastupitelů (tedy o něco méně než v letech
2010-2014, kdy byla 14, ale více než v letech 2006-2010, kdy
činila 13. Obecně viděno byla výborná – každý ze zastupitelů
byl alespoň na třech čtvrtinách zasedání. Čtyři byli úplně na
všech, dva chyběli na jediném, další čtyři chyběli jen na dvou
zasedáních.
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Vynikající docházka na schůze zastupitelstva svědčí
o tom, jak vážně k výkonu své funkce zvolení reprezentanti
přistupovali. 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.
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Vyhodnocení třídění odpadů za první pololetí 2018

!!! VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ PO OBCI A PSÍ VÝKALY !!!

Jelikož je první půlrok za námi, můžeme porovnat třídění odpadů v roce 2018 s rokem předcházejícím. Z níže uvedených tabulek vyplývá, že třídění papíru a plastu se v naší obci oproti roku
2017 opět zlepšilo a zároveň se výrazně snížila produkce komunálního odpadu. To byl hlavní důvod, proč byl od roku 2018
zaveden motivační systém MESOH. Motivační systém opravdu
funguje a již nyní se za půl roku sesbíralo méně komunálního
odpadu než v předešlých letech za celý rok. K 30. 6. 2018 se do
systému MESOH zapojilo 73,4 % domácností, svezlo se 3289 ks
pytlů s plasty a 887 ks pytlů s papírem.

V naší obci se velmi často vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují
a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky.
Upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili
a neporušovali zákon č. 264/1992 Sb. na ochranu zvířat proti
týrání. Dle § 13 odstavce 1 se ten, kdo nezajistí zvíře proti úniku,
dopouští dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona přestupku.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále upozorňujeme všechny majitele psů, kteří neuklízí po
svých psech jejich výkaly, že se dle § 47 odstavce 1, písmena
e) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích dopouští přestupku tím,
že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství. Za tento přestupek lze uložit pokutu
do 20 000 Kč. Každý občan má možnost si na obecním úřadě
vyzvedávat plastové pytlíky určené na psí exkrementy.
Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků
a doufáme, že majitelé těchto psů zajistí nápravu a umožní ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný pohyb na všech
veřejných prostranstvích, které nejsou znečištěny výkaly těchto
psů.
Lucie Šoupalová, referent ŽP OÚ Bludov

PAPÍR

2017
2,04
3,085
2,05
2,29
3,415
3,01
15,89

2018
4,48
3,5
3,01
4,93
5,8
5,23
26,95

rozdíl 2017/2018
+2,44
+ 0,415
+ 0,96
+ 2,64
+ 2,385
+ 2,22
+ 11,06

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
CELKEM

2017
3,239
2,675
3,155
3,086
3,9
3,594
19,649

2018
4,16
3,62
3,64
4,17
5,49
5,17
26,25

rozdíl 2017/2018
+ 0,921
+ 0,945
+ 0,485
+ 1,084
+ 1,59
+ 1,576
+ 6,601

KOMUNÁL
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
CELKEM

2017
57,92
54,88
65
49,14
56,38
72
355,32

2018
45,25
40,55
43,87
46,96
52,15
32,53
261,31

rozdíl 2017/2018
-12,67
-14,33
-21,13
-2,18
-4,23
-39,47
-94,01

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
CELKEM

PLAST

Chceme apelovat na občany, kteří se do systému MESOH
zapojili, aby si na svých odpadových účtech vyplnili odpadový
dotazník a potvrdili inventuru stanoviště. Následně Vám
vznikne nárok na eko body za efektivní využívání nádob
a pytlů (BV) a eko body za snižování produkce odpadů (BS),
a tím budete mít nárok na větší úlevu na poplatku. Odpadový
dotazník a inventuru stanoviště je možné vyplnit přímo
na obecním úřadě u paní Šoupalové, ta následně údaje
vyplní do příslušného odpadového účtu.

Možnost svozu papíru a plastu od domu z popelnic
Obecní úřad Bludov informuje, že z důvodu zájmu občanů
v obci Bludov je možné si na vlastní náklady pořídit popelnici
na plast nebo papír místo doposud používaných pytlů. Je možné
si zakoupit 120 l nebo 240 l popelnici barvy žluté (na plast) nebo
modré (na papír). Velikost si prosím volte dle množství papíru
a plastu, které máte za měsíc, aby se nevyvážela poloprázdná
popelnice. Ke svozu přistavujte pouze řádně naplněnou popelnici. Pokud si popelnici pořídíte, je nutné ji načipovat, proto
kontaktujte paní Šoupalovou na telefonním čísle 605 254 426.
Svoz těchto popelnic bude probíhat při svozu papíru či plastu
v pytlích, tj. papír ve stanovenou středu a plast v sobotu. Pro
bližší informace můžete kontaktovat paní Šoupalovou na výše
uvedeném telefonním čísle nebo osobně na obecním úřadě.

KAM S ODPADEM OBSAHUJÍCÍ AZBEST

Odpad obsahující azbest se dle katalogu odpadů řadí mezi
stavební odpady a takové odpady dle platné obecně závazné
vyhlášky č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bludov,
si každý občan dle článku 14 odstraňuje sám na vlastní náklady. Stavební odpad obsahující azbest lze za úplatu, vlastními
prostředky či v pronajatém kontejneru dovést na skládku do

Bludovan 6

Rapotína, kterou provozuje společnost SUEZ Využití zdrojů
a.s. Před samotným dovozem odpadu, je nutné sepsat objednávku, na základě které je tento odpad následně odstraněn
zákonem stanoveným způsobem. Za likvidaci se neplatí hotově,
ale je vystavována faktura se splatností. Při dovozu je nutné
odpad na vozíku zaplachtovat. Pokud budete mít nějaké připomínky či dotazy, můžete kontaktovat paní Šoupalovou na
telefonním čísle 605 254 426.

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

ŽIJEME TU S VÁMI! VOLTE ČÍSLO 1!

Mgr. Miloslav Jakub

Jaroslav Trachta

Mgr. Miloslav Jakub

Jaroslav Trachta

38 let, IT manažer,
Karel
Bank
Králův Dvůr

49 let, zastupitel, referent státní správy,
Ing. Dvůr,
Milam Klimeš
Králův

38 let, IT manažer,
Jaroslav
Králův
Dvůr Hudlík, DiS

49 let, zastupitel, referent státní správy,
Bohuslav
Straka
Králův
Dvůr,

„Hlasy voličů jsou pro mne především závazek

„Preferuji primárně bezpečnost obyvatel,
63 let, dopravní
náměstek
hejtmana
zlepšení
obslužnosti,
obchvat okolo
měst Karlův Dvůr a Beroun, bezpečnou likvidaci
„Veškerou
energii odpadu
budu věnovat
skládky
nebezpečného
Beroun Lištice.“

„Hlasy voličů jsou pro mne především závazek
let, politiku
programátor
– 27
vnímám
jako službu občanům
a snahu o naplňování jejich zájmů. Chci pomoci
„Moderní
rychlý
řešit
problémytechnologie
našeho regionuaa kraje
co

„Preferuji primárně bezpečnost obyvatel,
65 let,
dělníkobslužnosti, obchvat okolo
zlepšení
dopravní
měst Karlův Dvůr a Beroun, bezpečnou likvidaci
„Většinu svého života věnuji
práci
oun Lištice.“

Ing. Petr Karban

Jan Rogos

Ing. Petr Karban

Jan Rogos

49 let, zastupitel, podnikatel,
Hořovice

49 let, projektový manažer,
Hořovice

49 let, zastupitel, podnikatel,
Hořovice

ojektový manažer,
Hořovice

„Podporuji zkvalitnění dopravní infrastruktury,
vybavenosti obcí, zlepšení životního prostředí

„Proč jsem vstoupil do politiky? Protože to
dlužím všem čestným a služným lidem, kteří
Ing.věří,
Ivo že
Skokan
stále
se věci dají změnit k lepšímu.“

„Podporuji zkvalitnění dopravní infrastruktury,
vybavenosti obcí, zlepšení životního prostředí
a Věra
pomocIndrová
rozvoji volnočasových aktivit v regionu
s využitím potenciálu CHKO Brdy.“
65 let, důchodce

„Proč jsem vstoupil do politiky? Protože to

59
let, ředitel
– vnímám
politikuspolečnosti
jako službu občanům

a snahu o naplňování jejich zájmů. Chci pomoci

„Mám
rád svoji
rodnou
řešit problémy
našeho
regionu vesnici,
a kraje co
proto se chci podílet na budování
její prosperity a zajistit podporu
malým podnikatelům v Bludově.“

Kamila
DiS
a pomocBanková,
rozvoji volnočasových
aktivit v regionu
s využitím potenciálu CHKO Brdy.“

rozvoji obce, zvlášť v oblasti
dopravní bezpečnosti (křižovatka
u zámku) a výstavbě cyklostezek.“

internet pro každého - předpoklad
pro rozvoj obce.“

na zahradě a ochraně přírody. Práci
pro obec chci vykonávat stejně
zodpovědně.“

Vlastislav
stále
věří, že seKubíček
věci dají změnit k lepšímu.“

33 let, obchodní manažerka

58 let, jednatel společnosti

„Záleží mi na naší vesnici, nechci
jen přihlížet. Ráda bych aktivně
řešila záležitosti, které se týkají
mládeže a využití volného času.“

„ANO - s rozumem jde uskutečnit
vše na světě.“

„Budu podporovat všechny
rozumné projekty a vize bez
ohledu na politickou příslušnost
navrhovatele.“

„Poctivá práce je předpokladem pro
poctivou službu pro občany.“

Mgr. Marie Turková

Bc. Jana Klimešová

Miroslava Straková

Mgr. Jiřina Klimešová

33 let, inženýr materiálové výroby

60 let, podnikatelka

61 let, důchodce

65 let, důchodce

„Specialista v zaměstnání může
být také specialista v komunální
politice.“

„Chtěla bych pracovat ve finanční
komisi a dále se zaměřit na
zlepšení kulturního a společenského
života v obci“

„Práce pro krásnou zdravou přírodu
je nerozlučně spjata s prací pro
občany.“

„Chtěla bych podpořit aktivní život
seniorů v Bludově.“

47 let, mistr výroby

• Bezpečnostní prvky
na křižovatce u zámku
a na bludovském kopci
• Výstavbu cyklostezek
na území obce

Tomáš Skoumal

Jana Divišová

Dagmar Banková

45 let, dělník

45 let, prodavačka

59 let, manažerka

„Budu podporovat spolkovou,
sportovní a kulturní činnost v obci,
především pro mládež.“

„Čas mezi péčí o rodinu
a zaměstnáním chci věnovat péči
o prosperitu obce.“

„Chci se podílet na rozvoji naší
vesnice a použít své manažerské
schopnosti ve prospěch naší obce.“

• Zrušení poplatku za
svoz komunálního
odpadu pro děti
a seniory
• Podporu bludovským
podnikatelům

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: KartoTisk, s.r.o.

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

1

2

Ing. František Snášel
předseda představenstva

6

3

Jaroslav Čech
technik

7

Petr Zaoral
řezník

11

Vladislava Dostálová
účetní

8

Pavla Eliášová
prodavačka

12

Jana Kulilová
účetní

4

Andrea Matějčková
kuchařka

5

Mgr. Jakub Jelínek
advokátní koncipient

9

Miroslav Plhák
stavební technik

13

Jitka Souralová
důchodce

Marcela Březinová
účetní

10

Ing. Milan Osladil
technik elektro

14

Aleš Jarýn
OSVČ

15

Jiří Diviš
agronom

Josef Kotrlý
řidič

Prioritou zástupců politické strany NEZÁVISLÁ VOLBA v následujícím volebním období jsou běžné věci,
které povedou ke zlepšení bydlení v naší obci a okolí.
dokončit výstavbu místních a účelových komunikací
budovat další síť chodníků včetně cyklostezek pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů
modernizace osvětlení z bludovského vlakového nádraží směrem do obce
usilovat o co nejrychlejší zahájení stavby obchvatu, na křižovatce u zámku umístit zrcadlo
zaměřit se na zadržení vody v krajině formou budování biokoridorů, mokřadů, tůni a výsadou zeleně na pozemcích k tomu vhodných
vypracovat vyhlášku o volném pohybu zvířat včetně sankcí za porušení
podporovat rozvoj mateřské školy, základní školy, podpora sportovců a kulturních akcí pro občany, podpora aktivit pro volný
čas našich starších spoluobčanů
jednat s bankami o možnosti zřízení bankomatu

Chceme v Bludově žít a ne v něm jen bydlet.

Mgr. Karel Směšný

Ing. Jaroslav Balhar MBA

MVDr. Pavel Jílek

Ing. Jiří Juránek

Marie Balharová

Mgr. Jitka Snášelová DiS.

Bc. Jan Juránek

Ing. Jiří Znoj

copywriter
41 let

ekonom
62 let

IT technik
30 let

technik
55 let

ekonomka
51 let

sw. developer
28 let

Karolína Kotrlá

Petr Švéda

studentka
18 let

důchodce
71 let

personalista
46 let

vyšší soudní úřednice
39 let

vyšší soudní úřednice
38 let

Marie Jánětová

Mgr. Barbora Sedláčková

Mgr. Pavla Juřinová

Ludmila Švestáková

Bc. Jan Pavlík

vedoucí dětského muzea
36 let

Vážení voliči,
představujeme hlavní priority ze svého
programu v naší obci Bludov.
• podpoříme výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Vršku
• podpoříme rekonstrukci bytového domu Na Nové
i koncept družstevního bydlení
• dořešíme nedokončenou kanalizaci obce
v lokalitě Habeš
• zřídíme nová parkovací místa na obecním pozemku
za OD Jednota a pod Brusnou
• vyřešíme parkování lékařů a návštěvníků zdravotního
střediska a penzionu pro důchodce
• navrátíme poutím a hodům v Bludově jejich tradiční
podobu
• udržíme nadále vyrovnaný rozpočet obce
• zviditelníme činnost bludovských podnikatelů i mimo
naši obec
• pro větší bezpečnost občanů podpoříme rozšíření
obecního kamerového systému
• zřídíme internet zdarma na veřejných místech v obci
• budeme rozvíjet kulturní život v Bludově
• podpoříme péči o církevní a obecní památky
• podpoříme další kroky k efektivnějšímu třídění odpadu
• napomůžeme dalšímu rozvoji lokality Vlčí důl

3

nákupčí
31 let

sociální pracovnice
40 let

programátor
25 let

• podpoříme rekonstrukci dosud neopravených
komunikací v Bludově
• podpoříme co nejrychlejší vybudování obchvatu obce
• zajistíme efektivnější komunikaci mezi OÚ a občany
Bludova
• aktivně občanům pomůžeme při řešení koniktů
se státními subjekty
• podpoříme vybudování chodníků v lokalitách od
Panenky Marie k Habermannově vile, v ulici Nádražní
a od Léharovy vily až po odbočku na koupaliště
• navrhneme výstavbu singletrailových cyklistických tras
v katastru obce Bludov
• podpoříme poskytování nančních darů obcí
při narození dítěte

BLUDOV, NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV
Svěřte obec do zodpovědných rukou

č. 4

ODS Bludov 2018
1

2

3

Ing. Josef Ťulpík, 60 let,
podnikatel, výroba
zemědělských strojů, palírna

prof. PhDr. Stanislav Balík,
Ph.D., 40 let, univerzitní
profesor, skautský činovník

6

7

8

Bohuslav Strouhal, 54 let,
profesionální hasič, velitel
zásah. jednotky SDH Bludov

Bc. Roman Holinka, 46 let,
IT technik Úřadu práce,
sekretář fotbalového oddílu

Ing. Pavel Ston, 64 let,
ekonom, starosta
Bludova

11

12

Ing. Petr Ston, 65 let,
technik

4

Ing. Kateřina Juránková,
44 let, stavební projektantka

9

14

Mgr. Vladimír Vlček, 71 let,
emeritní ředitel
Gymnázia Šumperk

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

10

Bc. Dana Mikulášová,
58 let, zdravotní sestra

Jindřich Matěj,
70 let, zakladatel firmy
Pneucentrum Matěj

13

Pavel Matěj, 46 let,
spolumajitel Pneucentra
Matěj

5

František Špička, 65 let,
podnikatel – malíř, natěrač

15

Radek Špička, 39 let,
provozovatel restaurace
Habermannova vila

Zdeňka Musílková,
42 let, účetní

Uplynulé čtyři roky naše obec nepromarnila. Neseděli jsme se založenýma rukama, nevedli jsme prázdné řeči, ale pracovali jsme. Nesli jsme velkou zodpovědnost za Bludov a jsme
přesvědčeni, že jsme ji využili ve prospěch dalšího a dobrého rozvoje naší obce.
Bludov je hezký a upravený jako snad nikdy dříve. Opravují se staré památky a vznikají nové. Rozvíjí se sportovní a spolkové zázemí. Snažíme se, abychom nebyli zahlceni
odpadky. Obnovujeme veřejná prostranství – náves, hřbitov, kultivují se prostory s kontejnery. To vše a spoustu dalšího jsme dokázali bez nových dluhů – naopak, staré dluhy mažeme. Obci se daří shánět dotace – od roku 2002, kdy obec vede starosta z ODS, získala obec skoro čtvrt miliardy korun na dotacích – v uplynulém období to bylo přes 29 milionů.
Po čtyřech letech znovu předstupujeme před vás – voliče. Zhodnoťte naši práci, a uznáte-li, že byla dobrá a poctivá, podpořte nás i pro další čtyři roky. Každý z nás patnácti
kandidátů má chuť, sílu a nápady, jak Bludov dále rozvíjet. Všichni se již nyní aktivně do dění v Bludově zapojujeme. Každý z nás má ze svých zaměstnání či dobrovolnických aktivit
schopnosti a zkušenosti, které se hodí při správě obce.

Výtah z našeho programu
• Obec pod naším vedením bude věnovat maximum energie tomu, aby se podařilo
vybudovat obchvat Bludova. Vybudování obchvatu není v pravomoci obce, obec ale
může vstřícným postojem hodně napomoci.
• Zrekonstruujeme starou školní kotelnu na zázemí pro přilehlý sportovní areál. Úpravy dozná i přilehlé prostranství a příjezd k hasičárně.
• Tak, jako jsme obnovili historizující fasády kulturního domu a měšťanky, chceme
navrátit hezkou podobu i zdravotnímu středisku/penzionu důchodců.
• Budeme nadále pokračovat ve výstavbě a opravách chodníků a místních komunikací.
• Obec nebude pod naším vedením vstupovat do života občanů víc, než je nezbytně
nutné – hájíme lidskou svobodu a zodpovědnost.
• Budeme zodpovědně hospodařit. Nebudeme se chovat jako populisté, kteří v dobrých časech dělají dluhy, rozdávají veřejné peníze a nemyslí na budoucnost. Dobře
víme, že opět přijdou ekonomicky horší časy, proto budeme i nadále pečlivě posuzovat každý výdaj, zda je smysluplný, a budeme chránit všechny důležité obecní
příjmy.
• Naším cílem je, aby na konci volebního období neměla obec žádné dluhy.
• Opět navrhneme výrazné snížení odměn pro zastupitele. Chápeme svou práci pro
obec jako čestnou službu, ne jako příležitost k obohacení. Díky našemu návrhu obec
jen v uplynulých letech ušetřila více než milion korun.

• V rámci územního plánu jsou vymezeny oblasti pro novou výstavbu. Ačkoli jsou
všechny ve vlastnictví soukromých osob, a nikoli obce, bude se obec pod naším vedením snažit pozemky vykoupit, zasíťovat a následně je nabídne k odprodeji.
• Nebude nám líto peněz na udržení čistoty a upravenosti naší obce.
• Budeme hledat všechny možnosti, jak zabránit zbytečnému mizení vody z krajiny,
abychom, pokud to bude možné, zabránili vysychání bludovských studní.
• Budeme rozvíjet motivační systém sběru a třídění odpadů tak, aby se obec připravila
na blízkou dobu, kdy se zavřou skládky komunálního odpadu.
• Vyhodnotíme účinnost vyhlášky o ochraně veřejného pořádku a budeme hledat další
nástroje jak zamezit tomu, aby děti měly neustále na očích posedávající opilce.
• Vysoce oceňujeme společensky přínosnou činnost hasičů, z jejichž úspěchů se
upřímně radujeme. Místní hasičský sbor musí vždy stát v popředí zájmu obce.
• Budeme podporovat sportovní činnost mládežnických i dospělých fotbalových družstev SK Bludov, stejně jako další zájmovou činnost dětských i ostatních spolků.
• Budeme podporovat iniciativy, které povedou k dalšímu zapojování bludovských
seniorů do společenského života.
• Vybudujeme spojnici dolního konce a Habermannova mlýna – kolem domků u silnice chodník, dále pak zpevněnou stezku podél silnice na Postřelmov.
• Vyznačíme cyklookruh (a trasu pro pěší) kolem celého Bludova.
• Budeme prosazovat, aby byl starostou obce opět zvolen Ing. Pavel Ston. Jeho
schopnosti, zkušenosti, osobní vlastnosti a sportovního ducha by bylo škoda nevyužít.

Nabízíme vám realistický program, který sice neslibuje všechno všem, který je ale zodpovědný a uskutečnitelný v příštích čtyřech letech. Nestavíme
vzdušné zámky, předkládáme vám jen to, o čem víme, že obec může dělat – a o čem jsme přesvědčeni, že obec má dělat. Umíme hospodařit. Nerozhazujeme, dokážeme sehnat pro Bludov peníze navíc. Nejsme populisté, nechceme rozdávat plnými hrstmi všem všechno zadarmo. Chceme, aby obec
hospodařila rozumně. Podpořte nás!

Bludovan 8/2018

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 účetní Obecního úřadu Bludov
Místo výkonu práce:
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
Druh práce:
zaměstnanec na této pozici odpovídá za řádné vedení ekonomických agend obecního úřadu (komplexní účetní evidence obce,
účetnictví dle pomocných analytických přehledů - PAP, daňová
evidence pro účely DPH, měsíční účetní závěrky, zpracování
a kontrola plnění rozpočtu obce, sestavení závěrečného účtu
obce, evidence majetku a inventur) a dále odpovídá za dodržování rozpočtových pravidel a platných předpisů.
Platové zařazení:
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.,
o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění
pozdějších předpisů je pracovní místo zařazeno do 9. platové
třídy
Pracovní poměr:
Na dobu neurčitou s možností okamžitého nástupu
do pracovního poměru, s tříměsíční zkušební lhůtou.
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 účetní minimálně 5 let (není nutností v případě
absolventů se středním vzděláním ekonomického
směru ukončeného maturitní zkouškou)
- praxe účetní ve veřejné správě, samosprávě, znalost
programu GORDIC, absolvované vzdělávání úředníků
(zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost
při finančním hospodaření územních samosprávných celků
a jeho přezkumu) dle zákona č. 312/2002 Sb., výhodou,
- samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti,
koncepčnost, práce i v týmu - flexibilita,
- občanská a morální bezúhonnost,
- znalost práce na PC,
- dobrý zdravotní stav
Ostatní požadavky pro podání přihlášky: nejsou
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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
16.10.2018 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:
10.10.2018 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 - účetní“
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.
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ZŠ Bludov
Příměstský tábor 2018 – HARRY POTTER a kámen mudrců

První věc, která se stala – přišel nám dopis ze Školy čar a kouzel
v Bradavicích. V pondělí 27.srpna jsme šli do ZŠ Bludov, a tam
začal náš příměstský tábor. Bylo to tam super!!! Druhý den se
ukázal ještě lepší. Jelo se do Pekla – Čertoviny u Hlinska. Viděli
jsme téměř opravdové peklo se zábavným čertovským doprovodem a mohli jsme se vyřádit na 3 nafukovacích hradech.
V následujících dnech se hrály různé hry. Například : Famfrpál, vybíjenou, hledali jsme Trolla a pak se s ním přetlačovali.
Na závěr jsme dostali ceny a přišel kouzelník, který nás naučil
pár kouzel a triků.					
Amálie Vojteková 4.třída
účastnice tábora

Poprvé do školy

Zvládli jsme to! Noví prvňáčci ZŠ Bludov si můžou poblahopřát. Úspěšně zahájili školní docházku a přidali se tak k ostatním
žákům místní školy. 38 dětí se společně s rodiči shromáždilo
v jídelně. Žáci si vyslechli své první zvonění a byli oficiálně
přivítáni panem starostou i paní ředitelkou. Převzali si medaili, dárek od Spolku pro občanské záležitosti a seznámili se se
svou paní učitelkou. První, a zároveň jeden z nejtěžších kroků,
se vydařil na 1*. Jen tak dál! Přejeme hodně štěstí a stále takové
nadšení, se kterým jste nastoupili!
tř. učitelky I. A a I.B
D. Králová, I. Dokoupilová

Podzimní sběr papíru

Tradiční podzimní sběr papíru, který organizuje Základní
škola Karla staršího ze Žerotína Bludov, se uskuteční od
15. do 19. října 2018.
Přijďte podpořit děti a dovezte nepotřebný papír do
přistaveného kontejneru, který bude umístěn u budovy
stravovny. Za dovezený papír už teď děkujeme.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, nezemřel.
Dne 28.10.2018 by se dožil 90 let pan

JAN STON

stále vzpomíná rodina.

Přidej se k nám!
Vykroč s námi vstříc dobrodružství!

- placená inzerce -

Rádi v oddíle přivítáme nové kluky a holky
od 1. do 4. třídy. Přijďte se podívat
na naše schůzky každý pátek od 15.30
v klubovně za zdravotním střediskem.
Více informací naleznete na našich stránkách:
http://junak.bludov.cz/
Vůdce 2. oddílu: Martin Dostál – Roy
(tel.: 605 019 251)

Mladá rodina hledá ke koupi byt
nebo malý domek v Bludově.
Platba v hotovosti.
Tel.: 737 64 88 44
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Kdo v srdci žije, nezemřel.
Dne 3. října 2018 si vzpomeneme
na 1. smutné výročí úmrtí paní

Josefy Snášelové

Za tichou vzpomínku děkujeme všem,
kdo jste ji znali a měli rádi.
S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Kdo v srdci žije, nezemřel...
Dne 12. října uplyne už rok ode dne, kdy nás opustil
pan Karel Kotrlý
S láskou vzpomíná manželka Anežka s rodinou.

1.října letošního roku by oslavila 73 let
paní Marta Špičková
27. října uplynou čtyři roky od jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.
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Mistrovství České Republiky hry plamen a dorostu Plzeň 2018 - dorostenky
Po absolvování spousty tréninků a výhře kola okresního a poté
kola krajského jsme se ve dnech 4.-5.7 2018 zúčastnili Mistrovství České Republiky hry plamen a dorostu na krásném atletickém stadionu v městě Plzni.
Po dlouhé a úmorné cestě jsme dojely na místo činu. První
den nás čekalo slavnostní zahájení celého mistrovství a poté
pro nás nejobávanější disciplína a to běh na 100m s překážkami. Přes nepříjemné vedro jsme se s touto disciplínou popraly
a vyšlo z toho krásné 6. místo. Poté následovala méně oblíbená
,,disciplína´´ a to psaní testových otázek, u kterých holky naštěstí neudělaly žádnou chybu, díky tomu jsme si mohly připsat
místo 1. Což byl pro nás skvělý start do celkového pořadí. Den
byl završen tréninky požárního útoku, holkám vše klapalo a časy
byly lepší, jak při trénincích u nás doma. To pro nás bylo dobrým znamením a věřily jsme, že takové časy padnou i další den
při samotném závodu.
Následující den jsme začínaly disciplínou, do které jsme
vkládaly velké naděje a to štafetou 4*100m. První naše štafeta
byla velice dobře rozběhlá, ale po chybě na 3. úseku z toho bohužel vyšel čas neplatný. Musely jsme tedy vše vsadit na pokus
druhý. Opět bylo vše skvěle rozběhnuté, ale štěstí nám nepřálo
a hadice se naší závodnici zamotaly pod překážku, což znamenalo
obrovské zdržení, čas 69:80 a ztrátu naděje na dosažení lepšího
umístění z této disciplíny. To vše pro nás bohužel znamenalo až
místo 11.
Ze zklamání jsem se rychle dostaly a soustředily se na poslední disciplínu, kterou byl požární útok. Otázkou bylo, podaří
se nám obhájit loňské 3.místo z této disciplíny? Napětí a nervozita rostla. Holky nastoupily na startovní čáru, zazněl výstřel
startovací pistole a všichni jsme plni očekávání ztuhly. Nádhera! Rychlá voda, sehrané sestřiky a na tabuli svítil čas 27:16,
což pro nás znamenalo prozatímní vedení této disciplíny. Nic

ale nebylo rozhodnuto, startovní listina nekončila a následovaly
ještě pokusy druhé. Opět vše klaplo a časem 27:49 bylo potvrzeno jasné prvenství v této disciplíně. Zlato je doma a k tomu
náležitý titul Mistryně České Republiky v požárního útoku pro
rok 2018!!! V celkovém pořadí nám to velmi pomohlo a o pouhý
jeden bod jsme skončily na krásném 4. místě.
Družstvo tvořila: Lenka Strouhalová, Eliška Březinová,
Štěpánka Březinová, Tereza Tylová, Dagmar Fialová, Karolína
Becková, Marie Macková a Marie Schubertová.
Velké díky patří všem našim fanouškům a sponzorům, bez
kterých by to prostě nešlo. Našemu řidiči Bobovi Strouhalovi,
který nás vždy, včas a všude dopravil. Jirkovi Krejčímu st. za
vzácné rady a pomoc při trénincích. A samozřejmě vám, holky!!!
Dokázaly jste, že společně všechno zvládneme a věřím, že jste
si celé mistrovství, i vše s tím spojené, náramně užily a odnesly
jste si spoustu zážitků a hezkých vzpomínek. Ještě jednou velké
DÍKY.
Trenérka Lucie Strouhalová
			

MISTROVSTVÍ ČR V POŽÁRNÍM SPORTU MUŽŮ A ŽEN LIBEREC 2018
Poslední srpnový víkend patřil všem příznivcům požárního sportu. Konalo se jako každý rok společné mistrovství mužů, žen
a profesionálních hasičů v požárním sportu. I zde nás reprezentovalo družstvo mužů, které zvítězilo v kole okresním, tak v kole
krajském a počtvrté v řadě se probojovalo na mistrovství ČR.
Do Liberce jsme odjeli s jasným cílem, zlepšit loňské umístění
a konečně se zařadit mezi 5 top týmů v republice. První den probíhaly tréninky a musíme říci, že smůla se nám lepila na paty od
prvního vkročení na stadion. Trénink požárních útoků a zlomená
savice. Věc, která se stane snad jednou za 3 roky nás postihla na největší akci letošního roku. Následovala rychlá výměna
v nedalekém obchodě SDHPlus, za což jim velice děkujeme.
Den druhý pro nás začal v osm hodin ráno disciplínou běh
na sto metrů s překážkami. Zde pokračovalo naše trápení, 3 pády
a nezapojené rozdělovače nám i přes bojovný výkon zajistilo
9. místo. Odpoledne následovaly štafety 4x100m. Věděli jsme,
že tato disciplína by nám měla pomoci a vynést nás do předních
pozic. První tři úseky fantastické a štafeta rozběhlá na medaili.
Bohužel pád při poslední předávce a konec nadějím. I přes tento
pád jsme brali díky skvělým prvním třem úsekům na štafetě neuvěřitelné 7. místo. Třetí den patřil požárním útokům, před kterými jsme drželi průběžné 8. místo. Řekli jsme si, že už nemáme
co ztratit a vše půjdeme na plný plyn. Upadnutý košík, ovšem
jedny z nejrychlejších nástřiků, pro nás znamenalo 6. místo
v disciplíně a co víc katapultovalo nás to na celkovou 5. příčku.
Nikdo z nás tomu nemohl uvěřit, že i s takovou smůlou, která
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nás letošní mistrovství provázela, jsme se dostali mezi 5 nejlepších týmů v republice. A co za tím stálo! Neuvěřitelná dřina na
trénincích a hlavně skvělá parta týmu, která držela celé mistrovství při sobě a věřila, že to společně může dokázat. Parta, která
udělala historicky nejlepší výsledek a která si může říci, že je
5. nejlepší v republice.
Za muže závodili: Tomáš Riedl, Lukáš Riedl, Tomáš Weidinger,
Jiří Červinka, Vojtěch Kotrlý, Pavel Orel, Martin Dušek, Jakub
Vondra, Michal Krobot, Martin Paťha a Miroslav Hél.
Trenér Sobotka Martin ml.
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Bludovská hasičská mládež stále na vrcholu
Liga mladých hasičů okresu Šumperk

Liga MH se skládá z osmi kol. Náš sbor reprezentovalo
v letošním ročníku pět družstev a to 2 v kategorii mladší
i starší a jedno družstvo našich nejmenších, kteří v letošním roce sbírali cenné zkušenosti. V kategorii mladší se
celkem ligy MH účastnilo 30 týmu a v kategorii starších
21 týmů. V obou kategoriích skončila bludovská družstva
na 1. místě a to s pohodlnými náskoky. Neztratila se ani
druhá družstva, kdy druhé družstvo mladších skončilo na
patnáctém místě a starší na místě osmém.

Okresní, krajské a republikové kolo ve hře Plamen

Vyvrcholení okresního kola hry Plamen se v letošním
roce uskutečnilo v Dolních Studénkách, kde se plnila
poslední disciplína z šesti, a to požární útok. Naši mladší žáci tentokrát hráli vabank. S jistotou druhého místa se rozhodli, že zariskují a i přesto, že nemuseli svůj
pokus absolvovat, chtěli příčku nejvyšší i s rizikem,
že skončí až čtvrtí. Bohužel se jim opakovaný pokus
v požárním útoku nezdařil a opravdu nás po několika
letech čekala příčka čtvrtá. Starší žáci si své vítězství
nenechali ujít a bezproblémově postoupili na krajské
kolo, které se uskutečnilo 8.-9. června v Lipníku nad
Bečvou. Věděli jsme, že krajské kolo pro nás nebude tak
jednoduché vzhledem k tomu, že v letošním roce většina našich závodníků přišla z kategorie mladších. Všichni, ale k závodům přistoupili naprosto zodpovědně a nic
nemohlo nahradit ohromnou radost, když našim mladým hasičům byly zavěšeny na krk medaile nejcennější.
S odhodláním co nejlépe uspět jsme se vydali na cestu do
Plzně, kde se konalo Mistrovstvím ČR. Čekala nás velká
konkurence a našim cílem bylo uspět co nejlépe, protože
i na MČR jsme patřili věkově k nejmladšímu družstvu.
Bohužel nás již od prvních dnů potrápilo zranění, kdy se
David Matějček zranil těsně před startem závodu požární
všestrannosti. I přesto jsme obsadili pěkné 5. místo v této
disciplíně. Další den nás čekaly 3 disciplíny. Ve štafetě
CTIF jsme obsadili 6. místo. Na požární útok CTIF jsme
si věřili, ale bohužel se nám nevydařily tak, jak jsme si
představovali a obsadili jsme v této disciplíně 4. místo.
Následovala štafeta dvojic, kde jsme tentokrát věděli, že
patří k našim nejslabším, což se také potvrdilo a 10. místo toho bylo důkazem. Před posledním dnem jsme se pořád pohybovali kolem celkového čtvrtého a pátého místa,
což vůbec nebylo špatné vzhledem k našemu průměrnému věku. Čekala nás štafeta 4x60, kde jsme skončili na
5. místě a královská disciplína, tou byl požární útok. Zde
se nám podařil vynikající výkon a obsadili jsme překrásné druhé místo, čímž jsme si vylepšili skóre a celkově
nás tento vydařený útok posunul na překrásné 3. místo. Je to neuvěřitelné, ale podařilo se nám něco, s čím
jsme počítali jen ve snu, a to udržet krok v tak vysoké
konkurenci a dokonce stát na stupních vítězů i s jedním
z nejmladších týmů šampionátu. Děkujeme fanouškům
za vynikající podporu, obci Bludov, HZS Šumperk, Olomouckému kraji a všem, kteří nám byli při letošní sezóně
nápomocni. Na MČR závodili: Vendula Čermáková,
Vendula Jílková, David Matějček, Markéta Hrabkovská,
Ondřej Jašek, Natálie Kulhajová, Lucie Ženčáková, Martin
Renda, Martin Žižka, Daniel Vykoupil a Patrik Soural.
Trenéři: Martin Sobotka ml., Martin Sobotka st., Jiří
Krejčí st., Milena Sobotková, Karolína Kotrlá, Monika
Sobotková.
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Dorostenci postoupili na Mistrovství ČR do Plzně

I v letošním roce se podařilo našim dorostencům zvítězit v okresním
kole, které se konalo v dubnu v Bludově. Díky tomuto vítězství jsme se
probojovali na krajské kolo, které se uskutečnilo 10. června v Lipníku
nad Bečvou. Zde jsme zvítězili ve všech čtyřech disciplínách a tím
jsme si zajistili postup na Mistrovství ČR do Plzně, které se uskutečnilo
začátkem července. Po výborném výsledku našich mladých hasičů chtěli
i dorostenci získat to nejlepší umístění. Největší stresovou disciplínou
jsou testy, které musí dorostenci splnit bez jediné chybičky. Vždy se
nám to v předešlých letech dařilo, na rozdíl od jiných týmů. Bohužel
i nám se letos podařilo jednu chybu v testech udělat a tímto se nám
vytratil sen na umístění na bedně. I když se kluci snažili, tak zklamání
z nepovedených testů bylo tak velké, že se jim i přes veškerou snahu
nedařilo. V běhu na 100 m s překážkami obsadili 8. místo, ve štafetě
4x100 m si vybojovali 4. místo a v požárním útoku skončili na 10. místě. Celkově tedy obsadili 9. místo z celkem 15. družstev. I přes tento
nezdar můžeme být na naše dorostence patřičně hrdí. Na MČR našim
dorostencům přišli poděkovat rozhodčí, že se zachovali fair play, když
přišli nahlásit, že jim byl zapsán ve štafetě čas jiného družstva, který by
naše chlapce posunul v této disciplíně na bednu. Takže kluci, velké díky
za dobré jméno, které našemu sboru i obci děláte.
Na MČR nás reprezentovali: Vojtěch Kotrlý, Patrik Šíbl, Marek
Koutný, Michal Prokop, Michal Krobot, Martin Kondler, Filip
Matějček, Pavel Orel.
Trenéři: Martin Sobotka ml., Tomáš Weidinger
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Mladší žákyně dosáhly velkého úspěchu
v Polabských šedesátkách

V sobotu 8. září se ve středních Čechách, v Pískové Lhotě konala
soutěž v běhu na 60 m s překážkami. Nejdříve nastupovala
kategorie mladších, kde jsme měly několik želízek v ohni, což
se potvrdilo. Na 3. místě se umístila Deniska Šustková, na místě
druhém Lilča Kulhajová a vítězkou se stala Eliška Zaoralová.
Je to již potřetí za sebou, kdy si dívky z této soutěže odvezly
stupně nejvyšší.
Děvčata, všem moc gratulujeme.
Starší žáci se také neztratili, když se většina z nich umístila mezi
prvních nejlepších 10. účastníků.

V říjnu čeká mladé hasiče kvalifikace o postup
na dětskou olympiádu do Švýcarska

Již rok se dvě družstva mladých hasičů, a to družstvo dívek
a družstvo chlapců, pilně připravuje na kvalifikace v disciplínách
CTIF o postup na olympiádu, která by se měla uskutečnit v roce
2019 ve Švýcarsku. Proběhl výběr dívek i chlapců nejen z našeho sboru, ale také ze sborů v našem okrese. Na výběr se přihlásilo přes 20 dívek a 20 chlapců. Bohužel této kvalifikace se
může zúčastnit pouze 10 dívek a 10 chlapců, čímž musí docházet
postupně k vyřazování jednotlivých dětí až na nejlepší desítku.
Věřte, že vyřazování patří k tomu nejtěžšímu, co trenér musí
udělat, protože ať jsou děti šikovné méně či více, vždy si trenéři
ke každému dítěti utvoří kamarádský, rodičovských vztah.
Kvalifikace se kvapem blíží a doufáme, že naši dřinu zúročíme 21. října na stadionu v Litomyšli, kde se mezi sebou utkají
družstva z celé České republiky. Závodit se bude ve štafetě CTIF
a v požárním útoku CTIF, kdy každé družstvo bude mít pouze
jeden pokus. Postoupit na olympiádu mohou pouze dvě družstva
chlapců a jedno dívek, tak nám prosím držte palce, ať se nám
postup podaří.
Trenéři: Martin Sobotka ml., Vojtěch Kotrlý ml.,
Milena Sobotková

- placená inzerce -

VINNÝ SKLEP POD RADNICÍ
- NOVÝ PROVOZ
- NOVĚ OPRAVENO
- KVALITNÍ VÍNA OD PŘEDNÍCH VINAŘŮ Z JIŽNÍ MORAVY

OTEVÍRÁME V ŘÍJNU !!
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10 let naučné stezky „Bludovská stráň“ a 3 roky od otevření vyhlídky Brusinka
To, že čas pádí jako jelen, je otřepanou frází. Ale v tomto případě ji neváhám použít. Zdá se mi, jako by to bylo včera, kdy
jsme společně 9.11.2008 slavnostně otevírali naučnou stezku
„Bludovská stráň“. Dovolím si to připomenout několika, dnes už
pamětnickými, fotografiemi. Nemohu nevzpomenout podstatnou
finanční pomoc ústředí Českého svazu ochránců přírody a několika sponzorů, ale především nadšení všech členů naší Základní
organizace Českého svazu ochránců přírody v Bludově.
S výstavbou místa pro setkávání, jak se oficiálně jmenuje
vyhlídka na Brusné (364 m.n.m.), to bylo jinak. Zde bylo třeba některým odpůrcům trpělivě vysvětlovat, že panoramatický
rozhled z Brusné je něco skutečně výjimečného. Kýženého výsledku bylo dosaženo a zásluhou Obce Bludov byla v září 2015
ukončena výstavba Brusinky – jak jsme si hned po otevření
pokřtili tuto malou rozhlednu. Jelikož se návštěvnost Brusinky
ukázala neočekávaně vysoká, rozhodli se členové Českého svazu
ochránců přírody Bludov, že budou dobrovolně, bez nároku na
odměnu, sloužit návštěvníkům Brusinky o víkendech a o svátcích a poskytovat jim informační službu spojenou s prodejem turistických suvenýrů a drobného občerstvení. Po delším jednání s
majitelem stavby (Obcí Bludov) jsme uzavřeli smlouvu na nájem
skladu a každý víkend v letní sezoně v době od 10:00 hodin do
16:00 hodin docházíme na Brusinku. Předpovědi zlých jazyků,
že návštěvnost jak naučné stezky, tak Brusinky bude brzy klesat
se zatím nevyplnily. Provádíme laickou statistiku návštěvnosti
v době našich služeb. Služeb jsme v období od 4. dubna do
9. září uskutečnili 56 a evidujeme 3560 návštěvníků, z toho asi
360 cyklistů, dále koloběžky, motorky, výjimečně auta a také
4 jezdce na koních.
Většina návštěvníků se na vyhlídce chová velmi slušně, přesto
jsme zrušili schránku s návštěvní knihou. Nestačili jsme totiž
doplňovat odcizené knihy. Do samostatné skupiny patří milovníci ohňů, kteří přes zákaz rozdělávání ohňů jsou schopni založit
ohníček přímo pod Brusinkou.
Velkou propagaci naučné stezce a Brusince prokazují samostatné akce jako je Slavnost Slunovratu, Zpívání koled a Silvestr

na Brusince. Konaly se zde také dva svatební obřady. Letos
bychom ještě chtěli v rámci oslav 100 let založení republiky
vysadit v blízkosti Brusinky dvě lípy svobody.
Jsme přesvědčeni, že jak naučná stezka, tak Brusinka
a s ní spojená činnost členů Českého svazu ochránců přírody,
propagují naši obec nejen v nejbližším okolí, ale v celém regionu
a republice. O tom svědčí opakované návštěvy turistů a milovníků
přírody nejen ze všech koutů naší krásné země, ale i ciziny.
Milan Klimeš, předseda ZO ČSOP Bludova

SEDMIHORKY
Český svaz ochránců přírody pořádá každoročně pro své členy a příznivce začátkem září celostátní setkání. Letošní bylo
v Českém ráji. I když je to „trochu z ruky“ vyrazili zástupci naší
základní organizace do kempu v Sedmihorkách, který je opakovaně vyhodnocován jako nejlepší v ČR.
Pořadatelé připravili zajímavý program od pátečního odpoledne. Ještě před slavnostním zahájením nám představili CHKO
Český ráj jako nejstarší chráněné území České republiky, jako
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globální geopark UNESCO a poskytli nám nejnovější informace
z posledních výzkumů vulkanologů o sopkách v Českém ráji.
Předseda ČSOP, bývalý ministr životního prostředí, Libor
Ambrozek společně s předsedy pořádajících organizací ZO Sedmihorky a ZO Bukovina večer přivítali všechny účastníky a zahájili tak letošní již 17. ročník setkání.
V sobotu jsme vyrazili do přírody. Rozdělili jsme se na
4 skupiny, které se seznamovaly s historií Hruboskalska,
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mineralogií Českého ráje, květenou Podtroseckých údolí
a poslední skupina navštívila Dům přírody – návštěvnické
centrum CHKO Českého ráje.
V neděli pořadatelé připravili pro účastníky setkání exkurzi
do rezervace Příhrazské skály, kde jsme se věnovali pískovcovému fenoménu zdejších skal. Navštívili jsme i známé Drábské
světničky.
Po celou dobu setkání probíhal souběžný program pro děti.
Ani večer se nelenošilo. Sledovali jsme výsledky podvečerního
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odchytu ptáků u Mokřadu Libuňka, v rámci Mezinárodní
noci pro netopýry jsme se seznamovali s odchytem netopýrů
a zájemci vyrazili do skal rozeznávat houkání sov.
Na programu nebyly jen odborné semináře a exkurze, ale
večery byly věnovány společnému posezení u táboráku a výměně
zkušeností i zajímavých zážitků z celoroční práce jednotlivých
organizací.
Jana Holinková
Autoři fotografií: Roman Procházka a Bohuslav Straka

Autor fotografií: A. Znojová
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