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KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Výstavba „kanalizace a čistírny odpad-

ních vod“ (dále jen KČOV) v Bludově byla 
v popředí zájmu všech Obecních zastupitel-
stev a všech Rad obce, které byly po roce 
1989 zvoleny. Současná Obecní rada pojala 
akci KČOV s rozpočtovými náklady cca 140 
mil. Kč ve svém „Programovém prohlášení“ 
jako ústřední akci tohoto volebního období. 
Proto se Obecní rada zaměřila na urychlené 
dokončení všech přípravných akcí, které 
jsou pro zahájení výstavby KČOV nezbyt-
nou podmínkou.

K tomu, aby čtenář pochopil složitý 
a dlouhý proces přípravy výstavby KČOV 
v Bludově, je nezbytné, zmínit se alespoň ně-
kolika větami o historii této investiční akce.

Příprava výstavby KČOV v Bludově 
započala již v roce 1991. V té době byla 
vypracována dokumentace pro „územní 
rozhodnutí“. Aniž bylo územní rozhodnutí 
vydáno, byl v letech 1994 a 1995 vypraco-
ván další stupeň projektové dokumentace 
- dokumentace pro stavební povolení. Oba 
zmíněné stupně projektové dokumentace 
byly vypracovány pro kombinovanou ka-
nalizační síť, která nesla prvky splaškové 
i jednotné kanalizace, což se později uká-
zalo být technicky neakceptovatelné. Proto 
byla v roce 1997 vypracována další studie, 
která byla v roce 1998 přepracována a na 
jejím základě byla v roce 1999 dokončena 
nová dokumentace pro územní rozhodnutí, 
na jejímž základě bylo územní rozhodnutí 
koncem roku 1999 vydáno. Na přelomu let 
1999 a 2000 byla během dvou a půl měsíce 
vypracována dokumentace pro stavební po-
volení a v únoru 2000 bylo požádáno o vy-
dání „stavebního povolení“. Vydání tohoto 
stavebního povolení bylo negativně ovlivně-
no přerušením „vodoprávního řízení“, neboť 
chyběl jediný doklad. Tímto dokladem byl 

souhlas Pozemkového fondu ČR se stavbou 
KČOV na jednom malém pozemku, který 
se nacházel přímo pod objektem „čistírny“. 
Jednání s Pozemkovým fondem ČR, který 
měl zmíněný pozemek ve správě, se táhla 
neuvěřitelné dva roky. Mezitím byla dva-
krát podána „Žádost o poskytnutí dotace“ 
na Státní fond životního prostředí ČR (dále 
jen SFŽP) s tím, že obě žádosti byly vráce-
ny. Poté proběhla dvě jednání s pracovníky 
SFŽP, na kterých byl dohodnut postup další 
přípravy celé akce a ze strany pracovníků 
SFŽP byla učiněna vstřícná doporučení smě-
řující k tomu, aby byla celá stavba vhodně 
„napasována“ na nejvýhodnější typ dotace. 
Kvůli tomuto doporučení, které spočívalo 
v rozdělení výstavby KČOV na dvě fi nanč-
ně shodné etapy, se znovu přepracovávala 
projektová dokumentace. Při příležitosti 
přepracování dokumentace byly nově při-
projektovány veřejné části domovních pří-
pojek. Další podstatnou změnou, která byla 
v rámci nového zpracovávání projektové 
dokumentace řešena, bylo napojení lokality 
„Vlčí důl“ na kanalizační síť. Pro oblast Vlčí 
důl byla původně uvažována lokální čistírna 
odpadních vod. Tolik historie.

V současné době byly překonány veške-
ré překážky, zejména v některých případech 
velmi složitá jednání o zřízení věcného bře-
mene u stavbou dotčených pozemků, k to-
mu, aby bylo nové územní rozhodnutí pro 
stavbu vydáno. Toto rozhodnutí již nabylo 
právní moci.

V termínu do konce září t.r. bude dopra-
cována dokumentace pro vydání obnovené-
ho stavebního povolení, které bude zahrno-
vat rovněž veřejné části domovních přípojek 
a lokalitu Vlčí důl. Pro splnění tohoto cíle 
bude nezbytné znovu obeslat všechny stav-
bou dotčené orgány a organizace, protože 

platnost všech dřívějších vyjádření dávno 
vypršela. Ještě bude nutné provést novou 
identifi kaci všech stavbou dotčených parcel. 
V případech, kdy došlo ke změně vlastníka 
vzhledem k původní identifi kaci, bude nutné 
zajistit smlouvy o budoucí smlouvě na zří-
zení věcného břemene s novými vlastníky. 
Dnes již víme, že se bude jednat o dalších 
minimálně čtyřicet smluv.

Samostatnou, zřejmě nejsložitější záleži-
tostí ve výstavbě KČOV, je zajištění fi nanco-
vání akce. Stávající pravidla pro získání do-
tací ze SFŽP jsou taková, že bude-li žádosti 
o dotaci vyhověno, bude struktura zdrojů fi -
nancování akce následující: 60 % nenávratná 
dotace, 20 % návratná půjčka se splatností do 
10 let, 20 % vlastní zdroje investora. Protože 
20 %ní podíl vlastních zdrojů obec nemá, 
uvažuje vedení obce o zajištění tohoto podí-
lu formou bankovního úvěru. To by ovšem 
spolu s 20 %ním podílem dlouhodobé půjč-
ky znamenalo zadlužení obecního rozpočtu 
ve výši cca 56 mil. Kč (resp. dvakrát 28 mil. 
Kč s časovou prodlevou cca 5 let, pokud by 
se výstavba realizovala ve dvou etapách). 
Tak vysoké zadlužení obce není myslitelné, 
proto rada obce dlouhodobě usiluje o udělení 
výjimky z dotačních pravidel s tím, že celko-
vé zadlužení obce je únosné maximálně do 
20 % nákladů na tuto investiční akci.

V průběhu měsíců května a června t.r. 
se objevila možnost fi nancování KČOV 
z Kohezních fondů Evropské unie. V tomto 
případě by se akce KČOV Bludov stala sou-
částí Pilotního projektu „Zlepšení systému 
úpravy odpadních vod střední a severní 
Moravy“. Aby byl tento projekt fi nanco-
vatelný z fondů EU, musí představovat 
celkově minimální fi nanční objem ve výši 
500 mil.Kč. Proto budou do výše uvedeného 
projektu zahrnuty vedle KČOV Bludov (kte-
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rou tento projekt ocenil na 244 mil. Kč, když 
rozpočtované náklady jsou cca 140 mil. Kč 
jak shora uvedeno) také tyto další investiční 
akce: Rekonstrukce stokové sítě Šumperk 
s náklady cca 152 mil. Kč, Dostavba čistír-
ny odpadních vod Šumperk s náklady cca
148 mil. Kč a Dostavbu stokové sítě Sobotín 
a Vikýřovice a napojení na čistírnu odpad-
ních vod Šumperk s náklady cca 152 mil. 
Kč. Koordinátorem a později investorem 
celého Pilotního projektu bude akciová spo-
lečnost Vodohospodářská zařízení se sídlem 
v Šumperku, jejímž je Obec Bludov 3%ním 
akcionářem.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
dne 30.6.2003 schválilo, že se obec Bludov 
s akcí KČOV připojí k Pilotnímu projektu, 
fi nancovanému z Kohezních fondů EU za 
podmínky, že fi nanční spoluúčast obce bude 
činit 10 % rozpočtovaných nákladů na stav-
bu KČOV, maximálně však 25 mil. Kč.

Tato varianta fi nancování akce KČOV 
má výhodu v poměrně vysoké fi nanční spo-
luúčasti zdrojů EU, i když v tuto chvíli ještě 
nejsou zcela vyjasněna pravidla fi nancování 

z Kohezních fondů EU. Není například jisté, 
že Pilotní projekt bude fi nancovat veřejné 
části domovních přípojek, na které by mu-
sela obec vynaložit dalších cca 10 mil. Kč. 
Další výhodou je skutečnost, že akce by byla 
fi nancována a realizována jako celek, nikoliv 
po etapách.

Nevýhodou této varianty fi nancování 
je skutečnost, že dokončené dílo nebude ve 
vlastnictví obce a obec nebude mít prakticky 
možnost (při minoritním podílu akcií v rámci 
VHZ Šumperk a.s.) mluvit do ceny stočného 
a nebude moci dílo sama provozovat, případ-
ně pronajmout a vydělat tak nějaké zdroje do 
rozpočtu obce.

Proces schvalování této varianty fi nan-
cování je dlouhodobý. Pilotní pojekt musí 
nejprve projednat a schválit Vláda ČR a po-
tom příslušné komise EU v Bruselu.

Přesto, že zastupitelstvo obce odsouhla-
silo připojení se k Pilotnímu projektu EU, 
pokračuje rada obce minimálně do konce 
měsíce října t.r. ve vlastní cestě zajištění 
fi nancování akce KČOV prostřednictvím 
výjimky z dotačních pravidel SFŽP. Situa-

ce ve SFŽP není jednoduchá. Po loňských
povodních chybí ve fondu peníze a Rada 
fondu, která o dotačních žádostech rozhodu-
je, zasedne v roce 2003 pouze dvakrát. Jedno 
zasedání se již uskutečnilo 24. dubna t.r.
a na tomto zasedání nebyla odsouhlasena ani 
jediná žádost o výjimku z dotačních pravi-
del. Druhé zasedání Rady fondu se uskuteční 
v říjnu t.r.

Co říci za závěr? Jsem přesvědčen o tom, 
že většině občanů naší obce není lhostejné, 
kde v současné době splaškové odpadní 
vody končí a že je v jejich zájmu, aby akce 
KČOV byla zahájena co možná nejdříve. 
I když je to těžké, pokusím se nastínit dva 
termíny. V případě úspěchu vlastní cesty 
a získání výjimky na SFŽP by realizace akce 
KČOV mohla být zahájena do konce 1. polo-
letí příštího roku.

V případě fi nancování akce z Kohezních 
fondů EU do konce 1. pololetí roku 2005.

Ing. Pavel Ston
starosta obce

6. jednání Zastupitelstva obce Bludov
Dne 30. června 2003 v 18:00 - 22:40 proběhlo šesté jednání zastupi-

telstva obce. Přítomno bylo 14 zastupitelů, zasedání se nezúčastnil Oto 
Böser. Starosta obce Ing. Pavel Ston pověřil Ing. Jana Šaje vyhotovením 
zápisu, ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo JUDr. Josefa Sedláčka 
a Jindřicha Matěje.

Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval 
splnění všech pěti úkolů z minulého zasedání. Kromě několika dalších 
dotazů se JUDr. Sedláček tázal, zda byly podány žádosti o dotace na 
údržbu zeleně a zahradní techniku a dále na rekonstrukci veřejného 
osvětlení ve středu obce z programu lázeňských míst. Starosta sdělil 
stanovisko vedoucího odboru výstavby a životního prostředí Jana 
Fouska, podle kterého nemohla být dotace poskytnuta. S tím JUDr. Sed-
láček nesouhlasil a uvedl, že má zjištěno, že důvody uváděné panem 
Fouskem nebrání přiznání dotace. Upozornil na to, že to byl jmenovitý 
úkol od zastupitelstva, který nebyl splněn. Ing. Janíček vznesl dotaz na 
nové složení dozorčí rady společnosti Obecní lesy. Starosta uvedl, že 
v nové dozorčí radě zasedají Ing. Kuba, Ing. Dobeš a Ing. Chlebníček.

Zpráva o činnosti rady obce
Starosta uvedl, že rada obce se od posledního jednání zastupitelstva obce 

sešla na dvou řádných zasedáních. Na svých jednáních se zabývala následujícími 
záležitostmi.

V rámci majetkoprávních záležitostí rozhodla o vyklizení obecního pozemku 
„Páťalova zahrada“. Zabývala se přípisem skupiny občanů z Lázeňské ulice, kteří 
si stěžovali na neutěšenou dopravní situaci na této ulici. Na základě úkolu ze 
zastupitelstva rada znovu projednala žádost p. Švébišové o pronájem nebytových 
prostor v MŠ a odsouhlasila tento pronájem na dobu 10 let za účelem provozování 
šicí dílny k šití těhotenských oděvů.

Rada řešila spoluvlastnické vztahy mezi obcí a Ing. Karlem Mornsteinem. Byly 
vyklizeny prostory vinárny na zámku, avšak uvolněné prostory nebyly řádně pře-
dány, neboť někdejší provozovatel Pávek pouze odevzdal klíče a nájemníci nebyli 
ochotni prostory řádně protokolárně předat. Uvolněné prostory byly fotografi cky 
zdokumentovány a bylo dohodnuto, že obě strany budou dále v řešení této kauzy 
postupovat společně v souladu s právními názory svých právníků. Manželé Morn-

steinovi potvrdili, že mají zájem rozšířit podnikatelské aktivity kolem zámku. Pokud 
jde o zahradnictví, měli by o něj zájem v případě, že by jej obec nechtěla provo-
zovat. Stejný zájem projevili i o oranžerii, kterou by si v případě, že by provozovali 
zahradnictví, pronajali. Rada i Mornsteinovi se dohodli na tom, že budou společně 
připravovat reálné rozdělení majetku, jehož jsou spoluvlastníky. Předpokládají, že 
by bylo možné předložit materiály k rozdělení majetku v letošním druhém pololetí.

Rada pozvala na své jednání Ing. Ječmínka, aby doplnil svůj podnikatelský zá-
měr. Ing. Ječmínek zdůraznil, že by rád své podnikatelské aktivity soustředil v místě 
svého bydliště. Dále uvedl, že je ochoten zavázat se obci, že celý areál vybuduje do 
dvou let. Kupní cenu uhradí v den podpisu kupní smlouvy a jako záruku je ochoten 
poskytnout vinkulaci ve výši realizačních nákladů a navíc 25 %.

V obsáhlé diskusi se mj. Marie Znojová podivila, proč dechová hudba 
Bludověnka dostala od obecní rady dar 15.000,- Kč, když na minulém jednání 
zastupitelstva nebylo jejich žádosti o dotaci z podpůrných programů vyhověno. 
K tomuto nesouhlasu se připojil i PhDr. Balík. Starosta sdělil, že poskytnutí daru je 
v kompetenci rady obce. 

Zprávu o činnosti rady obce zastupitelstvo 11 hlasy schválilo, 3 se zdrželi.

Zpráva o hospodaření obce k 31. květnu 2003 
K poslednímu dni měsíce května činily příjmy obecního rozpočtu 15 963 000 

Kč, což představuje téměř 49 % ročního objemu plánovaných příjmů. Rozhodující 
příjmy, tj. daňové příjmy, jsou ve svém úhrnu plněny lépe, než tomu bylo k tomuto 
datu v minulých letech. Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdě-
lečné činnosti je dokonce naplňován na 65 % a umožňuje již v tuto chvíli povýšit 
rozpočet obce v příjmech i výdajích o cca 800 tis. Kč. Výdaje obecního rozpočtu 
dosáhly k 31. květnu výše 14 830 000 Kč, což představuje plnění ve výši 45 % 
ročního plánu. Zůstatek peněžních prostředků na účtech obce činil ke konci května
7 100 000 Kč. Zastupitelstvo zprávu o hospodaření obce jednohlasně schválilo.

Majetkoprávní záležitosti

•  žádost Mgr. Kreinerové o koupi pozemku
Místostarosta Ing. Březina sdělil, že tento bod byl odložen na minulém jed-

nání zastupitelstva a vrácen k dořešení stavebního řízení a stanovení kupní ceny. 
Dodal, že se jedná o pozemek v ulici Špalkova (někdejší domek pana Čermáka 
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na tzv. Husím rynku), stavební komise doporučila prodej zaplocené části pozemku 
p.č. 1415 o výměře 92 m2, neboť nebude bránit řádnému užívání komunikace. 
Navrhla se prodejní cena 100,- Kč za m2. JUDr. Sedláček připomněl, že došlo ke 
zbourání rodinného domku bez demoličního výměru, tudíž porušení zákona. Do-
mnívá se, že otázka prodeje pozemku by se měla odložit až do vyřešení staveb-
ního řízení. Místostarosta uvedl, že řízení v této záležitosti vede MěstÚ Šumperk 
a jednání bude následující týden.

Po krátké diskusi, ve které JUDr. Sedláček navrhl usnesení odložit prodej 
pozemku nebo alespoň podmínit podpis kupní smlouvy do pravomocného skon-
čení stavebního řízení, bylo hlasováno o tomto návrhu. Podpořilo jej 6 zastupitelů, 
6 bylo proti a 2 se zdrželi, návrh tedy nebyl přijat. Výše zmíněný návrh prodat 
parcelu schválilo zastupitelstvo 8 hlasy (6 se zdrželo).

•  žádost manželů Vařekových o koupi pozemku
Manželé Miloslav a Ludmila Vařekovi žádají o odkoupení obecního po-

zemku p.č. 1317/4 (KN) o výměře 99m2. Pozemek (zatravněná mez) je dokola 
obklopen jejich pozemky. Rada obce doporučila pozemek prodat za cenu 
50,- Kč za m2, tj. celkem 4.950,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré správní 
poplatky. Zastupitelstvo prodej jednomyslně schválilo.

•  žádost Milana Turka o koupi pozemku p.č. 798/4
Místostarosta předložil žádost pana Milana Turka o koupi obecního po-

zemku p.č. 798 v k.ú. Bludov (36 m2) - lokalita „Páťalova zahrada“. Navržená 
cena je 50,- Kč za m2. Ing. Janíček připomněl, že v minulosti platila zvyklost, 
že pokud žadatel pozemek dlouhodobě užíval, byla kupní cena poloviční z ob-
vyklé. Tím chtěl naznačit, že cena obvyklá by v tomto případě byla 100,- Kč za 
m2. JUDr. Sedláček pak navrhl prodejní cenu 200,- Kč za m2. Tento návrh pod-
pořili 2 zastupitelé, 9 bylo proti a 3 se zdrželi. A návrh místostarosty Ing. Březi-
ny (100,- Kč za m2) zastupitelstvo schválilo 11 hlasy (1 proti, 2 se zdrželi).

Komunální odpad - vyhodnocení prvního pololetí 
a návrh na další období

Starosta seznámil přítomné s rozborem nákladů na likvidaci komunálních 
odpadů a návrhem obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích. Uvedl, 
že rada navrhuje poplatek na 2. pololetí 2003 ve výši 150,- Kč za osobu. Celkem 
by to bylo tedy 250,- Kč na osobu za rok 2003 . Návrh obecně závazné vyhlášky 
počítá s touto částkou i na rok 2004, přičemž navrhuje určitá osvobození od placení 
poplatku. V následné bouřlivé diskusi Marie Znojová navrhovala vrátit se k původ-
nímu známkovému systému, protože tento systém nenutí občany třídit odpady.
Ing. Basler vysvětlil, že podíl tříděných odpadů se dle podkladů naopak zvyšuje, 
a to se odráží na příjmech od EKOKOMU, který platí za tunu vytříděného odpadu. 
Dotace obce 100 až 200 tis. Kč na třídění odpadů od občanů je dostatečně velkou 
motivací. Starosta byl nakonec nucen vzrušenou diskusi, kterou vedli občané z plé-
na, ukončit a dal hlasovat o předloženém znění, tedy poplatek za 2. pololetí 2003 
ve výši 150,- Kč na osobu. Zastupitelstvo návrh 12 hlasy schválilo (1 hlas proti,
1 se zdržel).

Na tuto část bezprostředně navázalo projednání návrhu o platbě za komunální 
odpad v roce 2004 v celkové výši za obě pololetí 250,- Kč na osobu. Ing. Janíček 
navrhl, aby se tímto problémem zastupitelstvo nezabývalo, podpořilo jej však pouze 
6 zastupitelů, proto nebyl návrh přijat. Starosta nechal hlasovat a návrh podpořilo 
10 zastupitelů (3 proti, 1 se zdržel).

Čistička odpadních vod a kanalizace
Tomuto problému je věnován samostatný článek. 

Rozpočtové změny
Starosta předložil návrh rozpočtových změn tak, jak jej projednala rada obce. 

JUDr. Sedláček navrhl, aby se do rozpočtu ve výdajích zahrnula částka 5 až
10 tisíc Kč na osvětovou kampaň ve škole o třídění odpadů. Slibuje si od toho 
zvýšení množství vytříděných odpadů a tím snížení celkových nákladů na od-
padové hospodářství. Následovala krátká a věcná diskuse k některým položkám 
navrhovaných rozpočtových změn. Starosta poté nechal hlasovat o návrhu
JUDr. Sedláčka zahrnout do rozpočtu 10 tisíc Kč na osvětovou kampaň třídění 
odpadů - 10 hlasů pro, 1 proti a 3 se zdrželi.

Zastupitelstvo následně všemi hlasy schválilo navržené rozpočtové změny 
spíše účetního charakteru. 

Rada obce dále navrhuje pokrýt předpokládané zvýšené náklady o 400 tis. 
Kč a rekonstrukci obecních bytů v čp. 69 (bludovský mlýn) z důvodu vybudování 
samostatné čističky odpadních vod půjčkou obce z FRB. Po krátkém uvedení do 
problému se rozvinula široká diskuse, ve které byla zpochybněna výše nákladů 
na rekonstrukci, zejména pak na odvádění vyčištěných odpadních vod do Moravy. 
JUDr. Sedláček doporučil hledat jiný lacinější způsob, např. tzv. dočišťovací rybník. 

PhDr. Balík se však dotázal, zda by náhodou nebylo vybudování takového rybníku 
ještě dražší než čistička. JUDr. Sedláček dále podpořil návrh občana Drásala 
z pléna, který připomněl, že likvidaci odpadních vod by bylo možno řešit v součin-
nosti s firmou Sulas, která má svoji provozovnu umístěnou v areálu mlýna.

Různé
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo půjčku z Fondu rozvoje bydlení Miladě 

Habichové, pověřilo kontrolní a finanční výbor zastupitelstva výkonem funkce 
interního auditu.

Starosta uvedl, že podle §4, odst. 2, nařízení vlády č. 37/2003Sb., o od-
měnách za výkon funkce členům zastupitelstev může být neuvolněným členům 
zastupitelstva obce poskytnuta další odměna po schválení zastupitelstvem obce. 
Další odměna náleží za každé kalendářní pololetí, ve kterém člen zastupitelstva 
skutečně vykonával funkci alespoň 90 kalendářních dnů a neskončil-li výkon 
funkce. Další odměna se poskytuje ve výši poloviny měsíční odměny. PhDr. Balík 
navrhl, aby se těchto odměn zastupitelé vzdali. Jeho návrh byl 9 hlasy schválen 
(1 proti, 4 se zdrželi).

Starosta předložil zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 2. června 2003. 
K problematice zveřejnění směny lesa resp. vypořádání společného vlastnictví 
se spoluvlastníkem, jak o tom jednalo zastupitelstvo na předchozí schůzi, jsou 
2 nezávislé právní výklady, přičemž jeden je z Ministerstva vnitra ČR, odboru pro 
místní správu, oddělení dozoru Olomouc, a druhý od smluvní advokátní kanceláře 
JUDr. Martinák. Z obou vyplývá, že obci není dána výslovně povinnost zveřejnit 
vypořádání spoluvlastnických vztahů, jak se domníval kontrolní výbor.

K problematice střetu zájmů Ing. Balhara jsou rovněž 2 právní výklady, které 
se shodují v tom, že je pouze na zastupitelstvu obce, aby vyloučilo Ing. Balhara 
z hlasování ve věci, kdy se na něho vztahuje ustanovení odst. 2 § 83 zákona 128/
2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na tuto výtku kontrolního výboru reagoval 
Ing. Balhar dopisem, v němž poukazoval na to, že by z hlasování v problematice 
Obecních lesů měl být vyloučen i místostarosta Ing. Březina, neboť jednatel spo-
lečnosti Stanislav Balík je s ním v blízkém příbuzenském vztahu. Stanislav Balík 
k tomu z pléna připomněl, že má v zastupitelstvu ještě jednoho synovce, na něhož 
Ing. Balhar zapomněl. Starosta posléze sdělil, že rada obce konstatuje, že ve 
věci uvedené v zápise z jednání KV nedošlo k porušení zákona ve smyslu střetu 
zájmů Ing. Balhara. Ing. Petr Ston z pléna sdělil, že se distancuje od rozhodnutí 
kontrolního výboru, neboť ačkoli je členem tohoto orgánu, nebyl na jednání vůbec 
přizván. Zastupitelstvo přešlo toto závažné upozornění mlčením.

JUDr. Sedláček se zeptal, zda se letos vybudují inženýrské sítě v lokalitě 
„Kostelní vrch“, konkrétně kanalizace. Informace, které má ze stavební komise, 
nesvědčí o tom, že by se zde mělo letos úspěšně pokračovat. Stavebníci byli 
z obecního úřadu informováni, že na to nejsou peníze. K tomu starosta uvedl, že 
proběhlo jednání a jeho výsledkem je to, že se ještě letos bude kanalizace dělat. 
Nato se však ozval pan Měrka z pléna, jeden ze stavebníků rodinných domků 
v dané lokalitě, který podrobně popsal situaci a uvedl, že informaci o tom, že na 
akci nejsou peníze, opravdu stavebníci dostali od vedoucího odboru výstavby a ži-
votního prostředí Jana Fouska. Pan Měrka uvedl, že zde hrozí škody přívalovými 
dešti. Zastupitelstvo obce následně všemi hlasy uložilo radě obce neprodleně, 
ve spolupráci se stavebníky řešit postup při realizaci inženýrských sítí v lokalitě 
„Kostelní vrch“, zejména odvod dešťových vod, a požádat o dotace na tyto inže-
nýrské sítě. Zastupitelstvo dále souhlasilo s přesunem 1 mil. Kč z položky ČOV 
a kanalizace na realizaci inženýrských sítí v lokalitě „Kostelní vrch“.

Poté Ing. Basler apeloval na zastupitelstvo, aby přijalo nějaké usnesení, 
které by zajistilo sjednání nápravy při provádění odstřelů v lomu. Odstřely v lomu 
nejsou dle něj nijak signalizovány a přímo ohrožují zdraví lidí, především malých 
dětí. Navrhuje odstřel v lese hlásit sirénou a v této lokalitě rozmístit cedulky s upo-
zorněním na tyto signály. I k tomuto tématu se rozvinula dlouhá výměna názorů. 
Jednatel Obecních lesů Stanislav Balík z pléna vysvětlil, jak se dělají odstřely 
v pískovně, a upozornil, že není třeba vymýšlet nová opatření, neboť platné normy 
řeší dostatečně bezpečnost při odstřelech. Musí být ovšem dodržovány. To se
v ním řízené pískovně děje a jaká je situace ve wollastonitovém lomu, neví.
JUDr. Sedláček navrhuje asistenci zaměstnance obecního úřadu při odstřelech, 
čímž se bude moci evidovat i množství odváženého materiálu. Formuloval návrh 
usnesení, o kterém bylo hlasováno. Tento návrh však nebyl přijat.

PhDr. Balík požadoval, aby po dnešních zkušenostech, kdy nemohla být celá 
řada otázek kvalifikovaně zodpovězena a kdy si řada občanů stěžovala na práci 
obecních úředníků, byla nařízena účast vedoucích zaměstnanců obecního úřadu 
na jednáních zastupitelstva obce.

V posledním bodě zastupitelstvo pověřilo JUDr. Sedláčka zastupováním obce 
Bludov v mikroregionech Hanušovicko a Šumpersko.

PhDr. Stanislav Balík
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Krajský úřad Olomouckého kraje 
- odbor strategického rozvoje kraje 
se obrátil na obecní úřad se žádostí 
o zveřejnění informací o „Radono-
vém programu ČR„. Jedná se o akci 
vyhledávání budov se zvýšeným 
obsahem radonu v jejich vnitřním 
ovzduší. Účelem toho opatření je 
ochrana obyvatelstva před ozářením 
z přírodních radionuklidů.

Měření radonu se provádí 
stopovými detektory za je-
jichž umístění se neplatí.

MĚŘENÍ 
RADONU 

Rn
RADON

Měřeny mohou být:

1.  byty v rodinných nebo bytových domech 
(přednostně staré budovy)

2.  dětská, předškolská a školská zařízení a bu-
dovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo 
zdravotních služeb

Měřeny nebudou:

1. Komerčně využívané budovy

2. Budovy, kde již v minulosti proběhlo měření 
nebo tam již byla provedena protiradonová 
opatření. (Takové případy už v Bludově máme).

Informace o tom, proč měříme radon a kde 
se umisťují detektory, jsou zveřejněny od 
1. 8. 2003 na úřední desce.

Pokud má někdo z občanů zájem o provedení měření 
v jeho bytě, může si vyzvednout žádost o umístění 
stopových detektorů na obecním úřadě nebo se 
přímo obrátit na Krajský úřad Olomouckého kraje, 
odbor strategického rozvoje, oddělení územního plánu
a stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, 
tel. 585 508 315 paní Skalková.

Vyplněné žádosti se zasílají na výše uvedenou 
adresu do Olomouce.

Za OÚ Bludov 
Ing. Šaj

,
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OBECNÍ ÚŘAD BLUDOV

Úřední hodiny:
pondělí a čtvrtek 07:30 - 11:30     a    12:30 - 16:30  hodin

Pokladní hodiny:
pondělí a čtvrtek    07:30 - 11:30        a    12:30 - 16:00  hodin

Pracovní doba v ostatní dny:
úterý    07:00 - 11:30        a    12:00 - 15:15  hodin

středa   07:00 - 11:30        a    12:00 - 15:15  hodin

pátek    07:00 - 11:30        a    12:00 - 14:00  hodin

Polední přestávka:
pondělí a čtvrtek   11:30 - 12:30 hodin

úterý, středa, pátek   11:30 - 12.00 hodin

Ve stanovených úředních hodinách Vás ochotně 
obsloužíme.

Vyhovíme Vám dle možností i mimo úřední dny, 
avšak po předchozí telefonické dohodě, aby mohla 
být zajištěna přítomnost zodpovědného pracovníka.

VÝŠE POPLATKŮ ZA HLÁŠENÍ MÍSTNÍM 
ROZHLASEM A STANOVENÍ DOBY HLÁŠENÍ
Rada obce stanovuje výši poplatku za provedení hlášení míst-
ním rozhlasem takto:
1) pro spolky a kulturní akce 10,- Kč / hlášení
2) pro poskytovatele řemeslných služeb 20,- Kč / hlášení
3) pro komerční účel (prodejci apod.) 100,- Kč / hlášení

Hlášení mimo stanovenou dobu pro 1) a 2)   50,- Kč / hlášení
Hlášení mimo stanovenou dobu pro 3) 200,- Kč / hlášení

Rada obce stanovuje dobu hlášení místním rozhlasem takto:
Pondělí 11:00 hodin 16:15 hodin
Úterý 11:00 hodin 15:00 hodin  (14:00 - v měsících 07,08)
středa 11:00 hodin 15:00 hodin  (14:00 - v měsících 07,08)
čtvrtek 11:00 hodin 16:15 hodin
pátek 10:00 hodin 13:30 hodin  (12:45 - v měsících 07,08)
sobota nehlásí se
neděle nehlásí se

s tím, že:
l  Požádat o vyhlášení rozhlasem je třeba nejpozději 15 minut před 

stanovenou dobou hlášení.
l  Poplatek za hlášení jsou žadatelé povinni uhradit před provedením 

hlášení.
l  V případě telefonického objednání hlášení (např. žadatel je ze vzdá-

lené obce či města) může být žadateli vystavena faktura, nepřijde-li 
zaplatit poplatek osobně.

l  Obecní úřad si vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout 
provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost 
hlášení, odmítnutí z důvodu konání pohřbu apod.).

KULTURNÍ OKÉNKO

V září 2003 oslaví:
Šulová Zdeňka Školní 690 70

Straka Karel Žerotínova 175 70

Večeř Václav Bludoveček 547 70

Balatková Zlata Rudolfa Kordase 667 75

Klimešová Marie Lázeňská 646 75

Berka Josef  Nádražní 596 81

Ston František Polní 651 82

Dostálová Marie Školní 688 83

Navrátilová Marie Lázeňská 321 83

Štotová Josefa Družstevní 509 84

Klemšová Marie Lázeňská 359 84

Dvořáková Květoslava Lázeňská 367 86

Matějová Josefa Jana Žižky 261 88

Kronichová Josefa Nová Dědina 2 91

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

Ne  31. 8. 15 hodin Oslavy 40. výročí otevření koupaliště - Vlčí důl

So 6. 9. 8-9 hodin XI. ročník výšlapu Za bludovským špekáčkem

Ne 7. 9. 14 hodin Posezení v zahradě

Ne 7. 9. 18 hodin Koncert KPH -České mužské vokální kvarteto 
   -zámek

Pá 12. 9. 19 hodin Koncert KPH - Klavírní kvarteto Martinů

Ne 14. 9. 16 hodin Přednáška „Méně známé bludovské   
   pamětihodnosti“

Út  16. 9. 6 hodin Zájezd do Polska - Klodzko

Pá 26. 9 17:30 hod. Zájezd do Morav. divadla  Olomouc   
   „Čardášová  princezna“

So 27.  9. 20 hodin Vinobraní

Pá 3. 10. 16 hodin Dětská diskotéka

So 4. 10. 19 hodin Zájezd do Divadla Šumperk „Kráska a zvíře“

Pozvánka na září 2003
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Jubilanti
Sbor dobrovolných hasičů v Bludově blahopřeje 

svým čestným členkám.

3. září 2003 oslaví své 83. narozeniny sestra Marie Dostálová
a sestra Josefa Kronichová oslaví 13. září 2003 svých 91 let.

Členové sboru přejí oslavenkyním do dalších let hodně zdraví 
a spokojenosti.

Vzpomínka
Dne 19. srpna 2003 uplynuly 2 roky 
ode dne, kdy nás opustil pan

Antonín Matějček

Kdo jste  ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka, dcera 
a syn s rodinami a vnoučata Lucka
a Jindra.

Dne 7. září 2003 vzpomeneme 8.výročí úmrtí naší 
maminky, babičky a prababičky, paní

Anny Kubíčkové

S láskou vzpomínají syn s rodinou a snacha s rodinou.

Dne 22. září 2003 vzpomínáme 8. výročí úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka a dědečka, pana

Františka Kubíčka

Dne 12. října by oslavil své 55. narozeniny.
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami.

Kulturní dům Bludov  a  SPOZ Bludov pořádají

XI. ročník  
VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM 
ŠPEKÁČKEM

Trasy: 7 a 20 km

Start ze zahrady za KD v 8 - 9 hodin

Při návratu opékání špekáčků, 
dárek pro nejmladšího a nejstaršího účastníka, koná se za každého počasí.

-  VSTUP VOLNÝ  -

Sobota 6. září  2003

Program:
Vystoupení Jany Kotvové, vicemistryně Evropy v trikovém lasování pro rok 
2000 a několikanásobné mistryně republiky v trikovém lasování a ovládální 
honáckého biče 

Ukázky modelové železnice pro děti • hudba k poslechu i tanci „Bludověnka“ •
bohaté občerstvení • kolo štěstí

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov 
a SPOZ Bludov  Vás zvou 

na

Posezení 
v zahradě

Neděle 7. září 2003 
začátek ve 14 hodin

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Koncert 
V neděli 7. září   2003 v 18 hod.

v sále zámku Bludov

Účinkují:

České mužské vokální kvarteto
- vstupné 20,- Kč -

Kruh přátel hudby Bludov 
uvádí 

Klavírní kvarteto 
Martinů 

Pátek 12. září 2003 v 19 hodin
v sále zámku Bludov

- vstupné 20,– Kč -

Kulturní dům Bludov 
Vás zve 

v rámci Dnů evropského kulturního dědictví 2003 

na přednášku PhDr. Stanislava Balíka

Méně známé bludovské 
pamětihodnosti

Sobota 6. září 2003 v 16:00 hodin
Kulturní dům Bludov 

- vstup volný -
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Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd do Polska

K L O D Z K O  
Úterý 16.  zář í  2003        

Odjezdy od KD Bludov v  6:00 hodin

Cena 110,- Kč

Př ih lášky v  Kul turn ím domě Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc

na premiéru operety Imre Kálmána

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
v pátek 26. září 2003

Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin.
Cena za cestu a vstupné  170,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Režie – Martin Dubovic
Dirigent – Tomáš Hanák

Čardášová princezna Kálmánovy operety je venkovskému folklóru 
na hony vzdálená. Sylva Varescu, hlavní hrdinka nejslavnější 
Kálmánovy operety, je zpěvačkou nočního podniku a středem 
pozornosti pánského publika. Mezi její obdivovatele patří i knížecí 
syn, což samozřejmě není bez problémů. O tom, jak se svatební sliby 
knížete Edvina přes všechny překážky nakonec stanou skutkem, 
vypráví a zpívá opereta přímo přeplněná efektními melodiemi.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do 
Severomoravského divadla Šumperk na hru

Františka Hrubína

Kráska a zvíře
V sobotu 4. října 2003

Odjezd od KD Bludov v 19:00 hodin.
Cena za vstupenku a cestu  120,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

„Kráska a zvíře“ je příběhem o lásce, která je silnější než smrt.
Je to obraz lidského života jako takového, života, jehož 
každodenností je napětí mezi utrpením a štěstím, láskou a smrtí. 
Je lyrickým dílem, které nás stále znovu přesvědčuje, že bez lásky 
je život marný a nesmyslný. Pro uvedení na šumperské scéně 
divadlo k režii opět přizvalo osvědčeného leadera olomouckých 
„Hořících žiraf“ Davida Drábka. Hudební doprovod inscenace 
můžeme šťastně očekávat z pera Darka Krále.

Kulturní dům Bludov vás zve na

VINOBRANÍ
Sobota 27. září 2003 ve 20:00 hodin

K tanci a poslechu hraje folklorní kapela
„Šajtar“

• Bohaté občerstvení, teplá kuchyně
• Výběr jihomoravských vín ze tří sklípků
• Burčák

Předprodej v KD od 5. září 2003

 Srdečně zvou pořadatelé:
Firma pro nákup a prodej sudového vína

a Kulturní dům Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Prahy 
na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku 

a fitness družstvech

NOKIA WORLD AEROBIC 
PRAGUE 2003 FISAF

V sobotu 8. listopadu 2003
Odjezd: od KD Bludov v 8:10 hodin  
Cena za cestu a vstupné  710,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

„Český svaz aerobiku pořádá ve dnech 6. - 8. 11. 2003 šam-
pionát NOKIA WORLD AEROBIC - Prague 2003, Mistrovství 
světa ve sportovním aerobiku FISAF a Mistrovství fi tness 
družstev FISAF.Prestižní světová událost, která se bude konat v 
Kongresovém centru Praha proběhne pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Očekávaná účast se po-
hybuje kolem 800 závodníků z celého světa. Česká republika 
počítá s účastí  3 závodníků v každé kategorii.
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Prahy na 
muzikál

Rebelové
Odjezd v sobotu 22. listopadu 2003

v 8 hodin od KD Bludov

Cena za cestu a vstupenku
v 3. a 4. řadě v Divadle Broadway/ -  790,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Námět, scénář a režie: Filip Renč, Zdeněk Zelenka
Jeden z nejúspěšnějších českých hudebních fi lmů se  objeví 
v pražském Divadle Broadway jako divadelní muzikál. 
Roli Terezy, kterou ve fi lmu hrála Zuzana Norisová, bude 
alternovat slovenské duo Tweens, dvojčata Veronika
a Daniela Nízlovy. Dále vystupují M. Absolonová, K. Brožová, 
J. Hrušinský, M.Dejdar, A. Háma, L. Vaculík, P Vítek a další.

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Kde se vzal 
nápad vybudovat 
v Bludově
koupaliště?

V minulém čísle Bludovanu jsem vel-
mi stručně zachytila historii bludovského 
koupaliště „Vlčí důl“, které letos oslavilo 
40.výročí zahájení provozu. Článek se 
setkal s ohlasem, a také jsem se dozvědě-
la, kdo byl vlastně iniciátorem myšlenky.
Je to paní učitelka Zorka Fričová - Blažková. 
Vypravovala mi:

„Když jsem byla v r.1950 na vlastí žádost 
přeložena po velmi úspěšné tělovýchovné 
činnosti v Šumperku do rodného Bludova, 
chtěla jsem i zdejší školní mládeži umožnit 
potřebný plavecký výcvik. Většina dětí se 
chodila koupat na „Starou Moravu“- slepé 
rameno Moravy nedaleko Kordasova mlýna 
u Chromče. Někteří odvážlivci se koupali 
mezi utopenými koťaty a psy v zámeckém 
rybníku. Probrala jsem otázku koupaliště se 

svým otcem Václavem Blažkem, učitelem
v důchodu, jehož kantorskýma rukama prošly 
zdejší čtyři generace. Přišel sem v r.1908 ze 
Soběslavi v Jižních Čechách po maturitě na uči-
telském ústavu a zůstal Bludovu věrný po celý 
život. Znal velmi dobře místní poměry. Za nej-
vhodnější považoval Vlčí důl. Nastala pro mne 
doba přesvědčování členů MNV a jednotlivých 
složek veřejného života. Byla to mravenčí usi-
lovná práce, která nedopadla vždy úspěšně. Tak 
např. když jsem přijela za fotbalisty, odbyli mne 
s poznámkou, že mají bazén v zahradě parku, 
po paní hraběnce. Přece se našla skupina nad-
šenců, která se dobrovolně pustila „v akci Z“ 
do práce. Byla ustavena komise pro výstavbu 
koupaliště, která se pravidelně scházela téměř 
každý týden. Odborné stavební práce obětavě 
vedli p. Kvapil a p. Sedláček. Spolupracovníků 

přibývalo. Já jsem měla na starosti zajišťování 
brigád. Začátky byly těžké. Jednou zapadl bagr 
do rozmáčeného podkladu louky, jindy pršelo 
a brigády odešly domů, jindy přišlo brigádníků 
málo. V závěru výstavby přiložil ruku k dílu 
MNV a po deseti letech obětavé, většinou 
dobrovolné brigádnické práce bylo koupaliště 
slavnostně otevřeno. Samozřejmě nechyběla 
ani slavná bludovská dechovka. Muzikanti si 
vyhrnuli nohavice, vlezli do vody a slavnostně 
při tomto křtu koupaliště vyhrávali. Postupem 
času byla vybudována budova s restaurací a nad 
koupalištěm vyrostla chatová osada.

Praxe ukázala celou řadu výhod i nevýhod. 
I přes to všechno mám uspokojivý pocit, že má 
myšlenka i snaha mít možnost koupání i rekrea-
ce v pěkném koutku přírody se splnila.“    

J. Divišová

Základní organizace Českého svazu cho-
vatelů v Bludově děkuje všem občanům za ná-
vštěvu naší výstavy 28.-29. června 2003. Výstavu 
navštívilo asi 700 občanů a to nejen z naší obce, 
ale i z Jeseníku, Mikulovic a Olomoucka. Velice 
nás to těší, protože neděláme tuto poměrně 
namáhavou práci nadarmo. Vystaveno bylo 
160 králíků v 25 plemenech, 36 kusů drůbeže 
a 84 holubů. Čestné ceny obdrželi u králíků:
St. Dvořák FB div. Šumperk, L.Valouch Čv Jedlí, 
Vojtěch Verner Nb Štíty, St. Šturm Kuv Bludov,
J. Pagáč Kal Loštice, L. Smetana ČS Křižanov, 
R. Motl Tč Verměřovice, J. Husárek Kum Úsov 
a mladá chovatelka Tereza Složilová Hem Nový 
Malín. U drůbeže M. Jokl VEzk Mohelnice.

U holubů M. Anděl Rakovnický kotrlák Petrov,
J. Vaňourek Ing. Česká čejka Kosov a mladý cho-
vatel Roman Unzeitig Německý výstavní Bludov. 
Nejlepší zvíře výstavy získal Vladimír Vohanka ze 
Štítů na králíka Činčila malá a to pohár věnovaný 
starostou obce. Ceny předával starosta obce 
Pavel Ston Ing. a předseda Základní organizace 
přítel Josef Pospíšil. 

Děkujeme všem sponzorům, dále Obecnímu 
úřadu a paní Mgr. Divišové. Bez těch by nebylo 
možné tuto velikou akci uskutečnit. 0 zdárný prů-
běh výstavy se velkou měrou podíleli naši mladí 
chovatelé, za což jim děkujeme a držíme jim 
palce na celostátní soutěži mladých chovatelů, 
kde jich 7 bude reprezentovat bývalý okres Šum-

perk. Tak na shledanou příští rok poslední sobotu
a neděli v červnu.

P o d ě k o v á n í

Šťastní výherci na výstavě Standa Motyka 
a Miloš Příhoda.

Jan Kacar ZO ČSCH Bludov
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Jak to vidím já
V minulém čísle Bludovanu se

Mgr. Vladimír Vlček rozepsal pod hla-
vičkou „ Úhel pohledu“ o problematice 
spoluvlastnictví zámku a dalšího ma-
jetku obce Bludov s Ing. Karlem Morn-
steinem se závěrem, že jsem to byl já, 
kdo svou neústupností pokazil dohodu 
o rozdělení společného majetku. 

Jelikož tento článek obsahuje právní 
i faktické omyly, jsem nucen říci, jak se 
věci mají ve skutečnosti. Činím tak nerad, 
protože jsem si vědom toho, že jde o právně 
i lidsky komplikované záležitosti a dosud 
jsem se veřejným vyjádřením na téma „že-
rotínský majetek“ právě proto vyhýbal.

Především se musím ohradit proti 
zpochybňování existujících vlastnických 
vztahů. Vždyť jak jinak lze rozumět slo-
vům, že „ty tam jsou krásné proklamace 
politiků o nápravě křivd, pryč jsou i vzletná 
slova o tom, že to, co bylo ukradeno, musí 
být navráceno.“ Takže říkám zcela zřetelně: 
obec Bludov rodině Mornsteinových nic ne-
ukradla a nemá jí v současné době co vracet, 
ani právně, ani morálně. 

Na základě zákona č. 243/1992 Sb. byl 
rozhodnutím Pozemkového úřadu Šumperk 
vydán Ing. Karlu Mornsteinovi majetek 
zkonfiskovaný po 2. světové válce na zá-
kladě „Benešových dekretů“ jeho matce 
Heleně Mornsteinové, které patřila ideální 
jedna polovina „žerotínského nemovitého 
majetku“. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno 
rozhodnutími Krajského soudu v Ostravě 
i Ústavního soudu a jelikož žijeme v práv-
ním státě nikdo nesmí toto vlastnické právo 
Ing. Karlu Mornsteinovi upírat. Nikdo však 
stejně tak nesmí zpochybňovat vlastnictví 
obce Bludov k druhé ideální jedné polo-
vině „žerotínského majetku“. Jedná se o 
ideální jednu polovinu, kterou do 8. 5. 1945
vlastnila sestra Heleny Mornsteinové,
Gabriela Steinová, která zemřela v 80. le-
tech ve Vídni jako rakouská státní občanka 
a její dědicové proto neměli a nemají žádné 
restituční nároky. Proto také jak Pozemkový 
úřad v Šumperku, tak Krajský soud v Praze 
i Ústavní soud, odmítl restituční nároky 
uplatňované dědicem Gabriely Steinové 
JUDr. Karlem Arco. 

Obec Bludov je tedy v rovném posta-
vení s Ing. Karlem Mornsteinem, neboť 
každému právoplatně patří ideální jedna 
polovina tohoto majetku. Pro úplnost je 
třeba poznamenat, že obec Bludov nabyla 
zkonfiskovaný žerotínský majetek od státu 
dávno před Únorem 1948, tedy ještě v době 
demokratického a právního státu.

Je pravda, že v období od roku 1999, 
kdy se Ing. Karel Mornstein stal spoluvlast-
níkem zámku a později dalších nemovitostí, 
probíhala různá jednání se zástupci obce 
o správě a případném rozdělení společného 

majetku. To, že nešlo o jednání jednoduchá 
je pochopitelné, neboť každý ze spoluvlast-
níků má svoje zájmy a hodnota společného 
majetku činí desítky milionů Kč. Volení 
zástupci obce, kterým je svěřena správa 
majetku obce, se musí k tomuto majetku 
chovat daleko odpovědněji než k majetku 
vlastnímu a to právě proto, že nejde jen 
o jejich majetek, ale o majetek všech občanů 
obce. Z toho plyne, že zástupci obce mohou 
přistoupit jen na takové řešení majetkových 
vztahů s Ing. Karlem Mornsteinem, které 
bude spravedlivě respektovat zájmy obou 
stran. Takovéto dohody bylo dosaženo 
ohledně budovy oranžerie a „dolní zahrady 
u zahradnictví“, neboť Ing. Karel Mornstein 
prodal obci svůj spoluvlastnický podíl oran-
žerie a zahrady za dobrou cenu.

Je užitečné si připomenout, že i zákon 
č. 128/2000 Sb. o obcích ukládá obcím, aby 
převáděly svůj majetek za cenu obvyklou, 
což znamená v případě zrušení a vypořá-
dání spoluvlastnictví, že každá část rozdě-
leného majetku musí mít přibližně stejnou 
cenu. Z této pozice jsem vždy v postavení 
starosty obce k jednáním o tomto majetku 
přistupoval. Nikdy nebylo mým úmyslem 
poškodit Ing. Karla Mornsteina, ale nebyl 
jsem ani ochoten přistoupit na řešení nevý-
hodné pro obec.

Tím už se dostáváme k Mgr. Vladi-
mírem Vlčkem zmiňovanému problému 
s obřadní síni na zámku. Je pravda, že 
proběhlo jednání mezi členy rady obce 
a manželi Mornsteinovými, při kterém 
se hledal způsob, jak společné nemovi-
tosti rozdělit. Při probírání alternativy, že
Ing. Karlu Mornsteinovi připadne zámek a ob-
ci Bludov „bytovky Na Nové“ (po pravdě je 
nutno dodat, že Ing. Karel Mornstein nabízel 
nejen „bytovky Na Nové“, které zmiňuje Mgr. 
Vladimír Vlček, ale ještě hospodářskou budo-
vu a sýpku), skutečně jednání o této variantě 
ztroskotalo na tom, že manželé Mornsteinovi 
nebyli ochotni přistoupit na zřízení věcného 
břemene k obřadní síni na zámku ve prospěch 
obce a nabízeli jen její pronájem (totéž se tý-
kalo i Mgr. Vladimírem Vlčkem neuváděné
koncertní síně).

Skutečně nechápu, kde vzal Mgr. Vla-
dimír Vlček svoje vysvětlení, že rozdíl mezi 
pojmem věcné břemeno a pojmem proná-
jem spočívá v tom, že „pronájem zavazuje 
nájemce (obec) chovat se k pronajatému 
majetku slušně a ohleduplně podle poky-
nů pronajímatele, zatímco věcné břemeno 
nikoliv“. Ve skutečnosti jak lze zjistit krát-
kým nahlédnutím do občanského zákoníku, 
spočívá tento rozdíl v tom, že pronájem je 
časově omezený a vypověditelný, zatímco 
věcné břemeno je trvalé. A právě o tuto 
trvalost či dočasnost užívání obřadní síně 
v tehdejší diskusi šlo. Pro mě bylo skutečně 
nepřijatelné riziko, že po nějaké době bude 
pronájem obřadní síně ukončen a obec po-
stavena do situace, kdy bude muset provádět 
občanské sňatky ve zcela nedůstojných pod-
mínkách nebo vybudovat někde jinde novou 
obřadní síň nákladem mnoha milionů Kč, 
která by navíc těžko dosáhla úrovně zámec-
ké obřadní síně.

Toto jednání pak již dále nepokračova-
lo. Pokud se ovšem Mgr. Vladimír Vlček 
domníval, že jeho názor je správnější, nic 
mu nebránilo, aby návrh na rozdělení spo-
lečného majetku sám zpracoval a předložil 
ke schválení zastupitelstvu obce, k čemuž 
měl jako člen zastupitelstva plné právo.

Nevím, proč Mgr. Vladimír Vlček 
končí svoji úvahu slovy, že „manželům 
Mornsteinovým dosud zůstává zcela opráv-
něně pouze pocit křivdy, který může zvrátit 
jen současné zastupitelstvo obce Bludov“. 
Skutečně nevím, kdo a kdy manželům 
Mornsteinovým ukřivdil a jak, neboť nelze 
zaměňovat pocity z jednání, na kterém se 
jednající strany nedohodly, s křivdou, kte-
rou chápu jako poškození něčích práv. To, že 
dosud nedošlo k dohodě přijatelné pro obě 
strany, není žádnou tragedií, neboť je lépe s 
rozdělením majetku počkat, než ho rozdělit 
ukvapeně a pro obec nevýhodně.

Chápu, že se manželům Mornsteinovým 
nemusí líbit, že orgány obce nepřistoupily 
na jejich návrhy, ovšem zastupitelstvo obce 
i rada obce tu nejsou od toho, aby se někomu 
zalíbily, ale od toho, aby s péčí řádného hos-
podáře spravovaly obecní majetek.

JUDr. Josef Sedláček

Divadelní soubor po krátké prázdninové přestávce opět zahajuje 
svou činnost.

V loňském školním roce jsme odehráli pro veřejnost celkem 12x pohádku „Jak
s Julinkou čerti šili.“ Kromě toho jsme se podíleli na přípravě a pomáhali na několika 
akcích v Bludově (mikulášská besídka, maškarní ples, slet čarodějnic, dětský den...)

V současné době nacvičujeme další hru a hledáme zájemce z řad dospělých a dětí. 
Přivítáme mezi sebou všechny, kteří mají o divadlo zájem. Scházíme se každé úterý od 
18.00 hodin v Kulturním domě Bludov (tel. 776 212 128). Touto cestou také děkujeme 
Obecnímu úřadu Bludov za finanční pomoc a všem ostatním, kteří nám fandí.

„Blud v tyátru“

Divadelní soubor „Blud v tyátru“
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Informace každý den od 7 do 19 hod. na tel.č. 583 301 211 - recepce lázní.

BLUDOVÁČEK - BLUDOV JSOU LÁZNĚ, PO KTERÝCH VÁM BUDE KRÁSNĚ

Kdyby bylo lidské tělo průhledné a my 
se mohli na sebe podívat, hned bychom 
pochopili příčiny svého zdravotního stavu.
Každou zdravotní situaci můžeme změnit 
k lepšímu.
Pro tyto účely Vám nabízíme detoxikač-
ní a rehabilitační programy zaměřené na 
vnitřní i vnější očistu organismu, vodolé-
čebné procedury na bolestivé stavy kloubů, 
páteře a šlach. 

Novinkou centra je přístroj BODYSTAT.
Tento přístroj pracuje na principu bioelektrické impe-
danční analýzy, kdy na základě údajů o hmotnosti, 
věku, pohlaví, tělesné výšce, obvodu pasu a boků a 
úrovně tělesné aktivity vypočítá, jaké procento tělesné 
hmotnosti je tvořeno tukovou tkání.

Jde o nejmodernější metodu v oblasti obezitologie.

Výsledky vyšetřeni vytvoří základ individuálního progra-
mu pro získání optimální váhy. 

TÁBOR 1. DÍVČÍHO ODDÍLU 
STRÁŽKYNĚ PŘÁTELSTVÍ

Letos se na dívčí skautský tábor ve dnech 28. června - 11. července vydalo 
celkem 17 bludovských světlušek a skautek. Narozdíl od minulých let jsme 
tábořily v údolí řeky Březné nedaleko Jedlí. 

Program byl bohatý a tak měla každá z nás možnost ukázat, co umí. Procvi-
čily jsme si skautské a tábornické znalosti získané činností během celého roku 
a naučily se spoustu dalších zajímavých věcí. Za celý tábor měla každá z nás 
možnost přiučit se za dohledu našich kuchařů něčemu z kulinářského umění 
nebo třeba jenom rozdělat oheň v polních podnínkách za nepřízně počasí.          

Na letošním táboře jsme putovaly v etapové hře se Stašem a Nelou 
POUŠTÍ A PRALESEM (na motivy románu od Henrika Sienkewicze) a cestou 
překovávali každodenní překážky uchystané hříčkami přírody...

Myslím, že pro každou z nás byl tábor nejen velkým dobrodružstvím, ale 
také velkou zkouškou. Každou z nás naučil přiblížit se v k přírodě umět ji lépe 
vnímat a žít v ní jako její součást. Během tábora jsme poznaly také lépe sebe 
navzájem, nejen v jednotlivých družinách Sýkorek, Vlaštovek a Jiřiček, ale také 

Tábor přepadů
Letošní tábor chlapeckého skautského oddílu byl zcela výjimečný: 

poprvé jsme tábořili přímo u řeky. Jmenuje se Březná, stany jsme postavili 
v zátočině pod Jedlím směrem na Drozdovskou pilu.

Protože jsme si vybrali dobrý termín (druhou půli července), měli jsme 
i krásné počasí a tak byla většina táborových dnů slunečných a veselých.
A že bylo opravdu horko, řeka se hodila. Těsně za tůňkou jsme postavili hráz, 
tak jsme si mohli i trošku zaplavat, ale hlavně se každou chvíli zchladit.

Tedy ne, že by vůbec nepršelo - jedna bouře byla dokonce tak vydatná, 
že nám přes noc zvedla vodu a sebrala hrnec, ve kterém se chladilo jídlo... 
tak jsme uprostřed noci lovili z řeky másla a sýry. Jen mléko nám uplavalo.

O dobrodružství tedy nebyla nouze - okolní krajina se proměnila ve vy-
prahlou poušť střední Austrálie, kde jsme hledali zlato. Jediní, kdo nám mohli 
pomoci, byli Austrálci - domorodí obyvatelé Austrálie, kteří samozřejmě neu-
mí česky a bylo třeba se s nimi domlouvat všelijakými pokoutnými způsoby.
A jediná cesta, jak si je získat, bylo pomoci s lovem pštrosích vajec nebo 
vyrobit si vlastní bumerang. Nakonec jsme opravdové zlato rýžovali.

Nejdobrodružnější ale byly noci: každou chvíli se v tábořišti objevili nějací 
zloději, kteří se nám pokoušeli ukrást obřadní sekeru - nelze říci, že úplně bez 
úspěchu. Alespoň si příště budeme dávat větší pozor.

A když jsme zrovna nikoho neproháněli nebo nezávodili řekou, v klid-
nějších chvílích jsme se učili pracovat s přírodními materiály a vyráběli různé 
předměty ze dřeva, kůže nebo keramické hlíny. Těch čtrnáct dnů tábora nám 

v celém oddíle. Ty starší ukázaly, jak jsou PŘIPRAVENY pomoci každému
a ty mladší budou určitě PAMATOVAT na to, co jim káže světluškovský zákon 
a slib.

Na závěr mi zbývá snad jenom poděkovat všem za to, jakou na táboře 
utvořily krásnou atmosféru, že mi dělaly po celou dobu ohromnou radost a do-
kázaly otužit svá těla a utužit naše přátelství... Díky             

Iva Novotná ml.
vedoucí 1. oddílu Strážkyně přátelství

nakonec bylo krátkých a v poslední den se ani jednomu ze sedmnácti kluků 
nechtělo domů.

Jaroslav Petřík - Australan, vůdce 2. oddílu Bludovit
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Hrad Sovinec
ve spolupráci se skupinou Tartas 
srdečně zve na GOTICKÉ SLAVNOSTI 

13. a 14. 9. 2003

O PRSTEN ČERNÉ VDOVY
Program :

09:15 - 10:00 K prohlídce hradu a zbraní hraje moravské lidové písně RABUŠA 

09:30 - 09:40 Střídání stráží a souboj na sekery a meče dvouručáky - PÁNI Z BLUDOVA

09:40 - 10:00 Právo útrpné a mučení zajatce -  ORDÁL

10:00 - 10:20 Vývoj palných zbraní a kámen života - POTULNÍ RYTÍŘI

10:20 - 10.35 Sasská škola šermu nevážně - ADOREA

10:35 - 11:00 Trest lapkům za zlé činy - TARTAS

11:00 - 11:15 Dobývání hradu - ADOREA    

11:15 - 11:30 Zesnul pán Eder, pobožný to pán - MAGNET

11:30 - 11:50 Bitva o hrad

11:50 - 12:00 Rytíři jdou na námluvy

12.00 - 12:15 Rytíř vyzyvatel - čtyřnásobný vítěz turnaje - ANCILE

12:15 - 12:30 Noc Filipojakubská - POTULNÍ RYTÍŘI

12:30 - 12:50 Pásmo soubojů na hole, sekery i meče - PÁNI Z BLUDOVA

12:50 - 13:05 Italská škola šermu - ADOREA

13:05 - 13:30 Po prohýřené noci - TARTAS

13:20 - 14:00 Moravské lidové k poslechu hraje RABUŠA

13:30 - 13:55 Právo a válka - GOTICKÁ KATOVNA ORDÁL

13:55 - 14:45 Rytířský turnaj na počest paní Kateřiny

14.45 - 15:05 O lakomé Barce - MAGNET

15:05 - 15:30 Den v katovně - KATOVNA ORDÁL

15:30 - 16:30 O prsten černé vdovy - boj na ostří meče   

16:30 - 17:30 Pohádka O hloupém Honzovi - MAGNET

17:30 - 17:45 Bitva o hrad - kdo s koho

17:45 - 18:00 Program nového rytíře roku (pouze v sobotu)

18:00 - 18:20 Ohňová show na závěr - Hradní posádka

Informace podá Purkrabí Mlok tel. 777 20 50 29; www.sovinec.cz

RŮZNÉ

MUDr. Ivo Mohyla 
oznamuje zahájení praxe praktického lékaře 
pro děti a dospělé od 1. 7. 2003, v prostorách 
ordinace nad lékárnou, Polní 502, Bludov

 ordinace dospělí ordinace děti
Pondělí  7:00 - 10:00  10:00 -12:00
 15:00 - 17:00 
 jen objednaní 13:00 - 14:00   
  poradna pro kojence
Úterý  9:00 -12:00 7:00 - 9:00
Středa  13:00 -15:00  15:00 -16.00
 16:00 - 18:00
Čtvrtek  7:00 - 10:00 10:00 - 12:00
Pátek  9:00 - 12:00 7:00 - 9:00

V prostorách čekárny mají všichni pacienti možnost 
se zdarma občerstvit při čekání na ošetření.

Kontaktovat nás můžete osobně 
nebo na tel. čísle 583 238 331

Těšíme se na vaši návštěvu!

MUDr. Ivo Mohyla  Alena Stonová 
 zdravotní sestra

SBĚRNA SUROVIN BLUDOV
oznamujeme změnu pracovní doby

od 1. 9. 2003

otevřeno: 
Út, St, Čt     10.00 - 16.00 hod
sobota   9:00 -  11:00 hod

Tel.   583 238 182  /  Mob. 603 573 099
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Kulturní dům Bludov 

přijímá přihlášky na školní rok 
2003/2004
výuka hry na klavír, zobcovou flétnu, kytaru,  keybord 
(klávesy) a akordeon (harmonika)
Kroužky pro děti:
Taneční, rybářský, pěvecký, chovatelský, šachový

Jazyková školy:
Angličtina a němčina pro pokročilé

Autoškola

PRODEJE 
v kulturním domě

Út  16. 9. levný textil

St   17. 9.  levný textil

St 24. 9.
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                                                                  Stabiliza�ní p�íplatek od 6. m�-
                                                         síce zam�stnání stabiliza�ní p�íplatek
                                                    170 K� m�sí�n�. P�i 2 � 4 letech zam�st-
                                                 nání 510 K� m�sí�n�,  p�i 4 � 6 letech 680
                                              K�, p�i 6 � 8 letech 850 K�. P�i dob� zam�st-
                                         nání nad 8 let p�íplatek 1020 K� m�sí�n�.

                                   Stravování - ob�dy (7 druh� menu) a teplé ve�e�e
                             (4 jídla) i v sobotu a v ned�li. Zam�stnanec platí 20 K�
                         za jedno teplé jídlo.

                      Angli�tina - v�ichni zam�stnanci mají mo�nost nav�t�vovat
                 kursy angli�tiny ZDARMA.

Pé�e o zdraví: AVX hradí ka�dému zam�stnanci rehabilita�ní  ma-
sá�e nebo rekondi�ní cvi�ení v celkové vý�i 1000 K� za rok.

Nástupní plat 46 K� / hod.
v�etn� no�ního p�íplatku. Po od-
pracování prvních t�í m�síc� jedno-
rázový doplatek za dosud  odpracova-
né hodiny ve vý�i 3 K�/hod., tj. cca 1500 K�.
Od 4. m�síce zam�stnání 51 K� / hod. Ka�dé
t�i m�síce zvý�ení minimáln� o 1,50 K� / hod.
Po 9 m�sících zam�stnání minimáln� 54 K�/hod.

Doprava z Bludova a zp�t je zaji�t�na na oba za-
�átky pracovních sm�n, tj. na sm�nu 5 � 17 a 17 � 5 hod.
i na sm�nu 7:20 � 19:20 a 19:20 � 7:20 hod. Zam�stnanec
p�ispívá na dopravu �ástkou 300 K� m�sí�n�.
Nástupní zastávky jsou: DOLNÍ KONEC, BLUDOV LÁZN�, NEALKO,
�KOLA, ZÁMEK.

Informujte se na adrese:  AVX Czech Republic s.r.o.,
Dvo�ákova 328, 563 01 Lan�kroun. Tel. 465 358 130 a 131

A KYOCERA GROUP COMPANY

Závod AVX v Lan�kroun� zvy�uje výrobu,
a proto p�ijme IHNED do nep�etr�itého provozu
mu�e i �eny do profesí:

Nová Nová Nová Nová

Kosmetika   

V budově JZD Bludov- 2.patro

Otevřeno - Po, Út, St
9:00 - 16:00

(od 16:00 otevřeno dle objednávek)
! možnost objednat se již dnes !

tel. 583 238 027  604 932 879
Ošetření pleti českou přírodní kosmetikou na bázi 
syrovátky a tuku kozího mléka + její prodej. Tuto 
kosmetiku snáší všechny druhy pleti, zejména citlivá, 
alergici a pacienti s atopickým ekzémem.

Kosmetika 

Petra Schildnerová 

Vám nabízí:
Září, Říjen = masáž dekoltu zdarma

l odborné ošetření pleti   
(vč.masáže, změkčovadla a masky) 150-200,-

l úprava obočí, barvení řas a obočí    10-50,-

l americkou trvalou na řasy    220,-

l epilace - obličeje, nohou, rukou, třísel, podpaží      20-100,-

l masáže obličeje, dekoltu (trapéz),   
krční páteře, rukou, nohou   40-80,-

l mikromasáž očního okolí      80,-

l manikúra, lakování nehtů    50-90,-

l leštění nehtů    40,-

l líčení - denní, večerní, nevěsty...    40-150,-

l enzymatickou regeneraci

- placená reklama -
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Zahradnictví Straka
Straka Bohuslav

Plk. K. Hlásného 705 • Bludov
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NABÍZ Í u pohřební  vazbu

u s lavnostn í  vazbu

( tel. 583 238 455

Od září přijímáme objednávky
Na „Vše svaté“ osobně nebo na  

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 
SECOND HAND

 

TEXTILU
Mikiny, košile, svetry, kalhoty, tepláky, bundy

AKCE POTRVÁ 2 DNY!!

Jen 15,- Kč za kus
K d e :   K u l t u r n í  d ů m  B l u d o v
K d y :   Ú t  a  S t  1 6 .  a  1 7 .  9 .  2 0 0 3  
Č a s :   9 : 0 0 - 1 6 : 0 0  h o d i n - 
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NA ZAKÁZKU

Těš íme  se  na  Vás
Strakov i  M i ros lava  a  Bohus lav

Nejkrásnější trávník
Vyhlašuji volnou soutěž o nejkrásnější trávník v předzahrádkách domků v obci Bludov.
Kriteriem soutěže je přirozené ocenění od místní volně pobíhající fauny: já jsem například v naší předzahrádce napočí-
tal až pět psích lejn v jednom dni. Kdo lépe než pes ocení kvalitu trávníku? Kdo jste měli i větší počet denního hnojení, 
dejte do Bludovanu.

A co dál? Prostě pod heslem „Za obec krásnější“ hupky do Evropské unie.

Přece tam nevstoupíme bez vlastního příspěvku

Roman Žalio, ul. Zahradní

SPORTOVNÍ OZVĚNY

AEROBIC
Od 1. září opět zahájení aerobiku
Každé pondělí a čtvrtek  19:00 - 20:30 hodin 
Každou středu starší ženy  18:00 - 19:00 hodin 

Sebou podložky a dobrou náladu.

                        Srdečně Vás všechny zve
             A. Fazorová

Foto J. Divišová

pořádá

VII. ročník turnaje

Alf cup
sobota 13. září v 16:30 hod.
Přihlášky a informace:
tel . :  777 965 965
e-mail: bcbludovseznam.cz
http://sweb.cz/bcbludovŠachový kroužek

Od 2. září 2003 
od 16:00 hod 

začíná opět činnost 
šachového kroužku 
(v zadní části kulturního domu). 

Zveme mládež i 
dospělé zájemce.

Bil l iard club 
Bludov



Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. září.
Správné znění tajenky z minulého Bludovanu: 

1. Hrad Kost   2. Krakonoš   3. Hrušky

Vylosováni byli:

1. cena (tričko se znakem obce) –  Gabriela Paštová

2. cena (tričko se znakem Kartotisku) –  Jan Pavlík

Bludovan vydává Obecní úřad Bludov. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. Povolení č. 0380915588. Registrováno u OÚ Šumperk
pod č. SU 2/99. Redakční rada: Karel Bank, Mgr. Jarmila Divišová, PhDr. Stanislav Balík, Mgr. Vladimír Vlček. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: 
Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz, e-mail: kartotisk@kartotisk.cz.  Grafi cká úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Bludovská škola
Nejstarší zpráva o bludovské škole je ve srovnání s jinými obcemi přibližně stejné velikostí velmi starého data.
První zmínka o ní je zaznamenána v lánském rejstříku, kde se praví, že Jiří Příhoda v roce 1657 ...tajenka. 
Z jeho domku byla poté zřízena škola.

SPORTOVNÍ OZVĚNY


