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ZDARMA

Datum vydání:  3. říjen 2006

Starosta obce Bludov podle § 29 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
 obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, dále pak podle 
§ 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1.  Volby do Zastupitelstva obce Bludov 
 a volby do Senátu Parlamentu České 
 republiky se uskuteční 20. října 2006 
 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 
 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 
 hodin
2. Místem konání voleb ve Volebním 
 okrsku č. 1 je volební místnost 
 v Kulturním domě Bludov, č.p. 353, ve 
 Volebním okrsku č. 2 je volební 
 místnost v Kulturním domě Bludov, 
 č.p. 353.
3. Voliči bude umožněno hlasování ve 
 volbách do Zastupitelstva obce Bludov 
    po prokázání totožnosti a státního 
 občanství České republiky platným  
 občanským průkazem nebo platným 
 cestovním pasem České republiky. 
 Cizinci, který je zapsán v dodatku 
 stálého seznamu na základě své žádosti, 
 bude umožněno hlasování po prokázání 
 státního občanství státu, jehož občané 
 jsou oprávněni volit na území České 
 republiky, průkazem o povolení 
 k pobytu. 
4. Voliči bude umožněno hlasování ve 
 volbách do Senátu Parlamentu České 
 republiky po prokázání totožnosti 
 a státního občanství České republiky 
 platným občanským průkazem nebo 
 cestovním pasem České republiky.

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Bludov 
a voleb do Senátu Parlamentu České republiky

5. Každému voliči budou dodány 3 dny
 před dnem konání voleb hlasovací 
 lístky. V den voleb může volič obdržet 
 hlasovací lístky ve volební místnosti.

6.   Volební okrsky jsou rozděleny takto:

Volební okrsek č. 1
ulice:
8. května
Bludoveček
B. Němcové
Čapkova
Dr. Březiny 
Husova 
Jiráskova
Krátká
Lázeňská
Masarykova
Na Viskách

Nádražní
Nerudova
Palackého
Polní
Příční
Stará
Špalkova
Tyršova
Vančurova
Vitonínská
Zahradní

Volební okrsek č. 2
ulice:
Bohutínská
Družstevní  
Hrabenovská
Jana Žižky
K Zámečku  
Komenského  
Kroupova  
Na Baloně
Na Hradě
Nová Dědina
Pod Baštou
Plk. Karla Hlásného
Rudolfa Kordase

Řed. Fr. Léhara
Slepá
Sokolská
Školní
Tř. A. Kašpara
U Rybníčku
Úzká
Ve Sléví
V Potokách
Za Školou
Ztracená
Žerotínova

Ing. Pavel Ston
starosta obce

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 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.
    Volič svůj hlas označí křížkem do rámečku 
před jménem volební strany nebo kandidáta. 
Pokud by kandidáta „odškrtl“, zakroužkoval 
apod. je jeho hlas neplatný.
   Zdá se, že v malé či středně velké obci, 
jakou je Bludov, je rozhodování snadné 
– vždyť všechny kandidáty či alespoň jejich 
velkou část osobně známe. Ovšem pozor! 
Český komunální volební systém funguje 
jinak, než se tváří. Hlas, který odevzdáme 
kandidátovi, se přičítá nejprve jeho volební 
straně, poté teprve jemu. Může se tak 
snadno stát, že hlasem pro kandidáta č. 11 
na kandidátce X, který nakonec zvolen není, 
přispějeme ke zvolení kandidáta č. 1 téže 
kandidátky, kterému ale zcela nedůvěřujeme 
a hlas bychom mu nikdy nedali. Jak z toho 
ven? Vybírat si z takových kandidátních 
listin, kde je nejméně kandidátů nám 
nepříjemných.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Jak hlasovat v komunálních volbách
Každý volič obdrží hlasovací lístek několik 
dní před datem voleb. Samotnou volbu 
může provést třemi způsoby. 

Oznámení
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V roce 2002 bylo ve volbách do 
zastupitelstva obce zvoleno 15 členů 
zastupitelstva. Byli to :
Za ODS  Ing. Pavel Ston, PhDr.Stanislav 
Balík, Ph.D., Karel Bank, Jindřich Matěj.
Za KDU-ČSL  Ing. Jaroslav Balhar, Petr 
Švéda, Marie Znojová.
Za ČSSD  MVDr. Josef Hlásný, CSc., 
Ing. František Březina.
Za Stranu zelených JUDr. Josef 
Sedláček, Oto Böser, Ing Tomáš Ignačák.
Za KSČM Ing. Karel Janíček, Ing. Karel 
Soural, David Horáček.

Již na čtvrtém zasedání zastupitelstva 
obce 10.3.2003  starosta oznámil, že Ing. 
Ignačák rezignoval 6.2.2003 na mandát 
člena zastupitelstva obce. Stejně tak 
poté rezignovala i paní Krišová, která 
byla prvním náhradníkem na kandidátce 
Strany zelených Dalším náhradníkem byl 
Ing. Jan Basler, který se tak stal členem 
zastupitelstva obce.
 V průběhu volebního období pak došlo 
k další změně, kdy Ing. František Březina 
rezignoval na funkci místostarosty. 
Místostarostou byl zvolen Ing. Jaroslav 
Balhar od 1.12.2003 jako neuvolněný. 
Naopak starosta od 1.1.2004 začal 
pracovat jako uvolněný funkcionář.

Rada obce
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
obce  dne 14.11.2002 byla zvolena 
rada obce, která pracovala ve složení : 
Ing. Pavel Ston, starosta (neuvolněný), 
Ing. František Březina, místostarosta 
(uvolněný),Ing. Jaroslav Balhar, radní, 
Jindřich Matěj, radní, Petr Švéda, radní.
 V souvislosti s rezignací Ing. Březiny 
došlo i ke změně ve složení rady obce. Od 
1.12.2003 byl radním zvolen MVDr. Josef 
Hlásný, CSc.

Komise a výbory
Při zastupitelstvu obce pracovaly 
v průběhu funkčního období dva výbory 
– finanční a kontrolní. Rada obce pak 
zřídila své poradní orgány, komise :
Komisi životního prostředí , Stavební 
komisi,  Komisi školskou, kulturní, 
mládeže a sportu,  Komisi informatiky, 
likvidační komisi a Sociální komisi , 
která se později přejmenovala na Komisi 

sociální a bytovou. Složení výborů
a komisí se v průběhu let poněkud měnilo.
 Dále pak pro obec pracovaly Redakční 
rada Bludovanu a  Sbor pro občanské 
záležitosti.

Obecní úřad
Vedení obecního úřadu tvoří starosta (od 
r. 2004 uvolněný) Ing. Pavel Ston, vedoucí 
úřadu a dále místostarosta (od r. 2004 
neuvolněný) Ing. Jaroslav Balhar.  Obecní 
úřad  má v současné době dva odbory. 
 Odbor ekonomicko-správní (OES), 
který pracuje ve složení :  Ing. Jan Šaj, 
vedoucí odboru, Ludmila Petruželová 
- matrikářka, Jindra Hubáčková 
-  účetní, Marta Drážná - referentka 
správy poplatků, Hana Činková 
– referenta, zástupce matrikářky, Veronika 
Riedlová – referentka.
Odbor výstavby a životního prostředí 
(OVŽP), který pracuje ve složení :
Jan Fousek, vedoucí odboru, František 
Balát -  referent správy majetku, Miroslava 
Šmídová – referentka výstavby a Hana 
Tolarová – referentka  životního prostředí. 
 Přesto, že v tomto volebním období 
došlo k podstatnému nárůstu pracovních 
činností, zejména s ohledem na 
delimitaci dřívějších okresních úřadů 
a začlenění republiky do EU, počet 
zaměstnanců obecního úřadu zůstal 
stejný jako ve volebním období minulém.
 V současné době je jedna zaměstnankyně 
na dlouhodobé pracovní neschopnosti a dvě 
na mateřské a rodičovské dovolené.

Obecní byty
Obec má ve vlastnictví celkem  43   
bytů, které pronajímá občanům. Z toho 
je 9 bytů  Na Nové. Tato budova je 
stále ve spoluvlastnictví obce a Ing. 
Karla Mornstein-Zierotina a poněvadž 
doposud nedošlo k reálnému rozdělení 
majetku, nebylo také rozhodnuto o 
investici do této budovy. Některé byty 
jsou v tomto objektu neobydleny, jeden 
byl pronajat pionýrům jako klubovna.
 V průběhu  posledních let došlo 
k odprodeji jednoho bytu v paneláku 
a bytového domu na ul. Kroupova. Stavební 
stav obecních bytů je vyhovující, mnohé 
z nich  např. v č.p.69 byly rekonstruovány.
V současné době  se blíží k závěru výstavba 
17ti bytů v objektu mateřské školy. 

 V souladu s bytovou politikou obce 
rada obce  rozhodla o zrušení pořadníku 
na přidělování bytů a vydala pro 
přidělování obecních bytů nové směrnice. 

Bezpečnost a požární zabezpečení obce
Pro zvýšení bezpečnosti v obci byly v roce 
2003 stávající dopravní značky zaměněny 
za nové značky v reflexním provedení. 
Dopravní značky byly dále doplněny dle 
pasportu odsouhlaseného dopravní policií.
 V naší obci toho Policie ČR pro 
bezpečnost až tolik nevykonala. Působila ve 
většině případech při akcích vycházejících 
z její naplánované činnosti. Výjimkou byly 
případy, kdy na několikeré vyzvání vedení 
obce se zvýšila četnost kontrol dodržování 
silničních pravidel. Jednalo se o kontroly 
při uzavírce ul. 8.května, při její opravě jak 
na podzim v r.2005, tak i v červenci 2006 
a při částečné uzavírce ul.Lázeňská, tř. 
A.Kašpara, Nové Dědiny a Řed. Fr. Léhara.
 Vedení obce několikrát jednalo 
o možnosti zřídit obecní policii. Hlavně pak 
v období, kdy byly  např. třikrát zcizeny 
svody okapů na budově Obecního úřadu, 
nebo ukradeny či zničeny části dopravního 
značení, nebo silně poškozeny lampy 
veřejného osvětlení. Vždy však od zřízení 
bylo nuceno ustoupit pro velkou finanční 
náročnost nejen personálního vybavení ale  
také slušného technického zabezpečení.
 Požární ochranu obce již dlouhou dobu 
spolehlivě zajišťuje Sbor dobrovolných 
hasičů. V roce 2003 byl pro možný 
odběr vody vybudován požární vodovod 
ukončený nadzemním požárním 
hydrantem. Vodovod byl nutný, neboť 
dosloužila stávající akumulační nádrž. 
Postupně byla jednotka dovybavena 
plovoucím čerpadlem pro odběr vody 
z otevřené hladiny, speciální obuví, 
obleky, atd.

Doprava
Dopravní dostupnost obce je, vzhledem 
k trasám a křížení státních silnic, velmi 
dobrá. Důsledkem této dostupnosti je však 
velká zátěž nákladní i osobní dopravou 
a s tím spojené znečištění ovzduší. 
Obchvat obce, který je projednáván 
již několik dlouhých let, sice dostává 
konkrétnější podobu, ale i podle 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ  2002 - 2006
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největších optimistů bude možné na něm 
pokračovat nejdříve po roce 2012. 
 Současně s dalším oddálením 
obchvatu obce proběhly v roce 2005 
jednání o možném vybudování kruhového 
objezdu na místě silně frekventované 
křižovatky ulic Lázeňská a 8.května 
(u zámku). Z jednání však nevzešly 
žádné závěry. 

Finance obce
Obec  v jednotlivých letech hospodařila  
podle schváleného rozpočtu obecním 
zastupitelstvem. Výdaje v jednotlivých 
letech byly následující:

2003   40 963 000,-Kč
2004   44 876 000,-Kč
2005   54 995 000,-Kč
2006       196 701 000,-Kč 

(upravený rozpočet na tento rok, ve 
kterém největší položky činí cca 135 
mil. Kč „Kanalizace a ČOV“ včetně 
domovních přípojek, 15,1 mil. Kč Školní 
víceúčelové hřiště , 16,3 mil Kč přestavba 
MŠ na 17 b.j.) 
  Výdaje z obecního rozpočtu musí být 
kryty příjmy. Jedná se o daňové příjmy, 
příjmy z poplatků, příjmy z vlastní 
činnosti, které tvoří hlavně pronájmy 
nebytových prostor a bytů.
    Část příjmů tvoří i dotace, které  
byly poskytnuty na některé neinvestiční 
a  investiční akce. 

V období let 2003 -2006 to byly tyto dotace:
2003  
dotace na lesní plán  46 000,-Kč
dotace na záchytnou nádrž
Drážník  360 000,- Kč 
dotace na školství 11 681 000,-Kč
2004  
dotace na záchytnou nádrž 
Drážník     113 000,-Kč
dotace na  hospodaření  57 000,-Kč
v lese dotace na školství       

11 402 000,-Kč 
2005 
dotace na hospodaření v lese 10 000,-Kč
dotace na péči o krajinu  66 000,-Kč
inv.dotace na komunikaci 
Kostelní vrch        905 000,-Kč   
inv.dotace na ČOV ze SF ŽP  

2 119 000,-Kč
inv.dotace na ČOV z ERDF 

15 890 000,-Kč
2006 
inv.dotace na ČOV ze SF ŽP 

11 968 000,-Kč
inv.dotace na ČOV z ERDF  

89 763 000,-Kč
inv.dotace na školní sportoviště  
 15 000 000,-Kč
inv.dotace 17.bytových jednotek 
 9 350 000,-Kč
dotace na změnu územního plánu 

180 000,-Kč    
Z minulého volebního období byl převzat 
zůstatek neuhrazených úvěrů ve výši  
7 028 000,-Kč. Poslední splátka těchto

úvěrů bude uhrazena do konce tohoto roku. 
Z důvodu velkých investičních akcí 
musela obec přijmout tyto úvěry:
2005 
26 000 000,- Kč na zajištění inv. akce 
ČOV a kanalizace a části domovních 
přípojek
2006   
8 000 000,-Kč  na dofinancování 
Kanalizace a ČOV a části domovních 
přípojek
7 000 000,-Kč  výstavba 17 bytových 
jednotek
  
Výstavba obce 
(v průběhu let 2003 – 2006 byly 
provedeny následující stavební akce)

1)  „TVRD V Potokách“
V rámci technické vybavenosti pro 
výstavbu 5 rodinných domů v lokalitě 
„V Potokách“, se  provedly veškeré 
inženýrské sítě a to konkrétně :
- Plynovod vč. přípojek za částku   
 204.270,- Kč
- Vodovodní řad vč. přípojek 
   za částku             185.361,- Kč
- VN + TRAFO + NN za částku
 2,758.384,- Kč   
  a 3,406.964,- Kč uhradila SME! 
- VO + MR za částku   1,356.722,- Kč
- Kanalizace dešťová za částku
 383.235,- Kč
- MK + chodník za částku           
 1,763.191,- Kč  
OÚ  c e l k e m :    6,651.163,- Kč

2)  „TVRD Kostelní vrch“
V rámci výstavby této technické 
vybavenosti pro výstavbu 8 RD v lokalitě 
„Kostelní vrch“,
se vybudovaly tyto inženýrské sítě :
- Plynovod za částku 196.529,- Kč
- NN + VO za částku  166.179,- Kč  
  a 118.108,- Kč uhradila SME!
- Kanalizace dešťová za částku  
   809.200,- Kč
- Kanalizace splašková za částku
  1,593.000,- Kč
- Komunikace za částku 1,815.000,- Kč    
   z toho 905.000,- Kč dotace!
OÚ  c e l k e m :   3,674.908,- Kč

3)  „ZŠ – plynová kotelna“
Z důvodu havarijního stavu kogeneračních 
jednotek a staré kotelny ZŠ bylo nutno 
zajistit posílení vytápění ZŠ. Toto 
bylo provedeno novou, vestavěnou 
plynovou kotelnou do III. NP. v budově 
staré školy za částku 1,128.120,- Kč

4)  „MŠ – rekonstrukce 
zdravoinstalace“
Zde musela být provedena postupná 
rekonstrukce již dosluhujících vodovodních 
rozvodů v teplovodním kanále (neustálé 
poruchy a zaplavování teplovodního 
kanálu spolu s nemalou ztrátou vody) 
a jejich výměna za nové – nově vedeno

pod stropem 1. NP. za částku 944.620,-Kč

5)  „Plynofikace Za školou“ 
Prodloužení stávajícího plynovodního 
řadu i do této lokality, která je určena 
pro výstavbu RD za částku 219.143,- Kč

6)  „VO Olšanky“
V rámci této akce se provedlo prodloužení 
veřejného osvětlení až k Olšanským 
bytovkám. Splnil se tak několik let trvající 
požadavek na osvětlení této lokality, za 
částku 112.824,- Kč

7)  „Rekonstrukce Občanského domu 
čp. 69 vč. MDČ a kanalizace“
Rekonstrukce tohoto objektu sestávající 
z nového sociálního zařízení ve 
všech bytech (dříve společné, suché 
WC na chodbě), zřízení 1 nového, 
malometrážního bytu, kompletní 
rekonstrukce 2 bytů stávajících vč. 
odkanalizování objektu na MDČ 
s přepadem a odtokem do recipientu 
Morava za částku 1,914.271,- Kč   

8)  „Fotbalové hříště – vrtaná studna + 
akumulační nádrž“
Byla zrealizovaná vrtaná studna o hloubce 
81 m, vystrojená PUC 125/110 s atestem 
na vodu a vybavena ponorným čerpadlem 
Grundfos s tím, že sací koš je zapuštěn 
do hloubky 70,5 m. Dále je vedle studny 
umístěna akumulační nádrž z plastu 
o objemu 21 m3, která je překryta 
z důvodu tepelné izolace lehkou konstrukcí 
zastřešení, uloženou na betonových 
dlaždicích za částku 255.169,- Kč

9) „Chodník ZŠ/Nealko“
Chodník ze zámkové dlažby, v šířce 
1,50m, do betonových obrubníků 
a opěrných zdí, je proveden u silnice 
III. tř., na ul. Nová Dědina, vlevo ve směru 
staničení vč. přístupového schodiště, 
opěrných zídek se zábradlím a chodníku 
do objektu školy za částku 1,285.630,- Kč

10) „Chodník Zahradní/Lázeňská“
 Jedná se o propojení pro pěší, 
obousměrný, dlážděný chodník 
z ul. Zahradní na ul. Lázeňskou a ul. 
Rudolfa Kordase vč. terénního schodiště 
s pravostrannou rampou umožňující 
průjezd s kočárky za částku 238.000,- Kč

11) „Chodník Husí rynk vč. přechodu“
Na požadavek občanů byla obnovena část 
chodníků, pravá strana, na ul. 8. května 
vč. přechodu a napojení na průběžný, 
levostranný chodník za částku 59.232,- Kč

12) „Chodník v parku Pionýrů“
Akce vyvolaná novým zaměřením 
pozemku soukromého vlastníka 
a zjištěním, že původní chodník zasahoval 
do jeho pozemku. Rekonstrukce 
nového chodníku a obrubníků za částku 
52.000,- Kč
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13) „Oprava MK + chodníků“
Průběžná, postupná oprava a údržba 
místních komunikací a chodníků 
probíhá dle finančních možností 
v jednotlivých letech a s ohledem na 
jejich stav za částku 1,497.885,- Kč

14) „Oprava MK Zámeček/Žid.hřbitov“
Vyspravení, srovnání a penetrace povrchu 
místní komunikace vč. každoročních 
jednorázových posypů (po dobu 2 let) 
s úpravou jemným štěrkem za částku 
351.530,- Kč

15) „Dopravní značení“
Kontrola a provedení nového dopravního 
značení vč. certifikátu, průběžné údržby 
a obnovy dopravního značení (za dobu 
4 let) za částku 497.731,- Kč

16) „Rozšíření vodovodních řadů 
Vitonín“
Provedlo se prodloužení vodovodního 
řadu obce i do lokality „Vitonín“, díky 
kterému jsou již dnes všichni obyvatelé 
(kteří nemohli být připojení na místní 
vodovodní řad) po mnohaletých 
stížnostech tamních obyvatel, připojeni za 
částku 325.000,- Kč

17) „Oranžérie – dokončení TÚ, podbití 
štítů, nátěr šindelů“
V rámci pokračování a zlepšování 
vlastního stavu a okolí Oranžérie se 
provedly terénní a sadové úpravy plochy 
a vstupu, dokončení podbití štítů a nátěr 
(napuštění) šindelové krytiny objektu za 
částku 339.310,- Kč

18) „Přípojka vody – Hasičská zbrojnice“
Nová přípojka vody s vodoměrnou 
šachtou pro objekt hasičské zbrojnice 
(původně napojeno přes restauraci 
„Rosso“) za částku 90.000,- Kč

19) „Požární vodovod vč. hydrantu 
– Hasičská zbrojnice“
Nový požární vodovod vč. hydrantu 
a vodoměrné šachty pro potřebu 
zásobování požární vodou (dosloužila 
již požární akumulační nádrž) za částku
326.000,- Kč

20) „Vlčí důl - VO“
Prodloužení veřejného osvětlení do areálu 
koupaliště a k chatové oblasti „Vlčí důl“
za částku 425.000,- Kč

21) „Koupaliště Vlčí důl“ 
Postupné provádění těchto prací vyžádané 
jejich špatným stavem, dle požadavků 
hygienků, provozu apod. dle studie 
a projektové dokumentace konečného 
stavu hotelu   
- část.výměna oken, rekonstrukce a rampa   
   pro imobilní“ za částku   232.000,- Kč
- oprava splaškové kanalizace 
   za částku  106.320,- Kč
- oprava výpustě koupaliště 
   za částku   19.800,- Kč

      - oprava části oplocení    
       za částku     73.918,- Kč
OÚ  c e l k e m :  432.038,- Kč

22) „Oprava mostů“
Nutná, postupná oprava stávajících mostů, 
vyplývající z revizních zpráv a skutečného,
mnohdy havarijního stavu těchto 
konstrukcí, za částku 589.000,- Kč z toho 
dotace 238.843,- Kč

23) „Penzion – rekonstrukce rozvodů 
vody“
Stávající (havarijní) rozvod potrubí se 
nahradil novým plastovým potrubím, 
zrušili se stávající, nevyhovující el. 
bojlery a provedl centrální ohřev jedním 
bojlerem vytápěným topnou vodou 
z kotelny.  Provedla se kompletní 
rekonstrukce rozvodů vody vč. napojení 
jednotlivých odběratelů přes vodoměry na 
studené i teplé vodě za částku 347.938,- Kč

24) „Penzion – rekonstrukce výtahu“
Provedla se kompletní, postupná 
rekonstrukce (5 etap) tohoto zařízení, 
bez kterého je provoz Penzionu nemožný 
za částku 627.191,- Kč

25) „Penzion – rekonstrukce kotelny“
Provedla se výměna dožitých plynových 
kotlů (2 ks), nově nahrazených  
plynovými kondenzačními kotli (2 ks) 
vč. úpravy komínů, elektroinstalace 
a regulace za částku 361.490,- Kč

26) „Přístřešek volejbalové hříště 
(Na Farském)“ za částku 45.000,- Kč

27) „Přestavba MŠ (pavilonu C) na 17 b.j.“
Rekonstrukcí a nadstavbou jednoho patra 
s novou střechou, nevyužitého pavilonu 
„C“ se získalo 17 bytových jednotek. 
Všechna podlaží jsou využita na byty. 
V 1. NP - 5 bytů (všechny 1+KK, 
koupelna, WC, předsíň), 8 sklepních boxů;
V   2. NP - 6 bytů (5 x 1+KK, 1 x 2+KK), 
8 sklepních boxů;
Ve 3. NP - 6 bytů (3 x 1+KK, 3 x 2+KK), 
2 sklepní boxy;
Součástí výstavby je i rekonstrukce 
stávající kotelny se třemi plynovými kotli 
na ÚT a TUV  za částku 16,270.533,- Kč
z toho dotace 9,350.000,- Kč
OÚ  6,920.000,- Kč

28) „Víceúčelové školní sportoviště (Na 
Farském)“
Díky této akci získá ZŠ i občané Bludov 
víceúčelové sportoviště na velmi vysoké, 
kvalitativní úrovni. Jedná se o :
- běžecká dráha, ovál v délce 240m, 
  s rovinkou 108m a šířce 4,88m (sport. 
  umělá hmota);
- skok do dálky, doskočiště (7 x 2,75m), 
  rozběžiště (25 x 1,22m) (sportovní umělá 
  hmota);
- víceúčelová hrací plocha 54 x 40m pro 
  míčové hry (sportovní umělý trávník);

- hokejbalové hříště 30,66 x 15m 
  (asfaltobetonový povrch);
- multifunkční hříště 34 x17m (sportovní   
  umělá hmota – míčové hry);
- dráha pro hasičský sport 100 x 10m  
  (asfaltobetonový povrch);
- stávající dráha pro hasičské běhy 
  100 x 5m (škvárojílový povrch);
- doplňkové vnitřní plochy a zařízení 
  (asfaltobetonový povrch a přírodně 
  pěstěný trávník);
- oplocení areálu po celém obvodu areálu
za částku15,151000,- Kč
z toho dotace   15,000.000,- Kč
OÚ 151.000,- Kč

29) Záchytná nádrž Drážník včetně 
odvodňovacích příkopů
Bylo vybudováno ekologické dílo 
v hodnotě 591 000,- Kč, z toho 
činila dotace 473 000,- Kč (80 %).

30) „ČOV + kanalizace“
Největší investiční akce v historii obce.
Celková hodnota díla „Kanalizace a ČOV“ 
148 125 000 Kč, k tomu Neveřejné části 
domovních přípojek za 9 299 000 Kč.
Celkové dotace na stavbu:  
ERDF (Zdroje z EU)  105 653 000 Kč 
SFŽP ČR                      14 087 000 Kč 

31) Údržba památek a kulturního 
povědomí
Obec přispěla formou daru 400 000 Kč na 
„Rekonstrukci kostelní věže“ a poskytla 
dar rovněž na opravu kostelních hodin ve 
výši 75 000 Kč.
 Jako protihodnotu investic Ing. 
Morstein-Zierotina do jižního křídla 
zámku byla provedena rekonstrukce 
sociálního zařízení v 1. patře západního 
křídla v hodnotě 370 000 Kč. Za finanční 
spoluúčasti Ing. Mornstein-Zierotina byla 
na zámku provedena oprava krovů včetně 
odkornění a nástřiku za 109 000 Kč, oprava 
stropu v koncertním sále za 40 000 Kč 
a oprava zdi Panské zahrady za 112 000 Kč.
 Obec pořídila repliku sochy sv. 
Rocha za 45 000 Kč, provedla opravu 
„Kapličky nejsvětější Trojice“ za 
42 000 Kč a do konce října t.r. bude 
provedena oprava „Kapličky sv. Anny“ za 
50 000 Kč,  při 100%ní dotaci 
z programu KÚ na obnovu památek.

Informovanost občanů
Přehled o dění v obci mohli občané získávat 
účastí na veřejných zasedáních obecního 
zastupitelstva, na kterých jsou projednávány 
nejdůležitější otázky života obce.
 Pravidelně jedenkrát měsíčně jsou 
vydávány místní noviny Bludovan, 
které jsou dodávány bezplatně do 
každé domácnosti v zájmu co nejlepší 
informovanosti občanů. Obsahově 
je Bludovan pojat jako nepolitický 
(s výjimkou publikování oficiálních 
volebních materiálů jednotlivých 
kandidujících politických stran před 
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parlamentními a komunálními volbami).
V kulturním domě je zřízeno 
informační středisko, které poskytuje 
informace návštěvníkům obce a má 
k dispozici různé propagační materiály.
 V místní knihovně a v kulturním 
domě jsou v provozu veřejná internetová 
pracoviště.

Kultura
Kulturní život v obci je zajišťován 
především kulturním domem, vedeným 
Mgr. Jarmilou Divišovou. Obec podporuje 
v rámci „Podpůrných programů“ činnost 
fungujících kulturních spolků – pěvecký 
soubor Canzonetta, dechová hudba 
Bludověnka, Páni z Bludova.
 Je nutno ocenit též činnost Kruhu přátel 
hudby, který zajišťuje každoročně cyklus 
koncertů vážné hudby v podání našich 
špičkových umělců.
Pravidelnou činnost vyvíjí místní 
knihovna. Z obecního rozpočtu byly za 
uplynulé funkční období nakoupeny nové 
knihy za 220 000 Kč.
 Velmi úspěšně si vede ochotnický 
divadelní soubor „Blud v tyátru“.

Sport
I v tomto funkčním období  věnovala 
obec rozvoji sportu v obci. Byly zmíněny 
investice do strategického vybudování 
studny na fotbalovém hřišti či zbudování 
přístřešku na volejbalových kurtech. 
Z podpůrných programů obce je finančně 
podporován provoz Sokolovny. Ze 
stejných zdrojů jsou podporováni trenéři 
mládeže a je přispíváno na tábornickou 
činnost mládežnickým spolkům (Junák, 
Pionýr, Delaware).

Školství
Mateřská škola i Základní škola Karla 
staršího ze Žerotína jsou obcí považovány 
za vzdělávací instituce, které zasluhují 

podporu a dobré podmínky. V rámci 
možností obecního rozpočtu byly pro 
činnost obou škol vytvořeny dobré 
materiální podmínky.

Sociální a zdravotní péče
V naší obci vyvíjí činnost dva praktičtí 
lékaři, v provozu je zubní i gynekologická 
ambulance.
 Občané jistě vítají, že byla 
zachována činnost lékárny a nemusí za 
nákupem léků dojíždět do větších měst.
Dobře funguje Klub důchodců vedený 
paní Antonií Hrycajovou. Početní 
návštěvníci klubu se pravidelně 
schází nejen k pobesedování, ale
i ke společenským akcím.
 Záslužná je také činnost Sboru pro 
občanské záležitosti, vedeného paní Mgr. 
Divišovou, který organizuje jak setkání 
pro důchodce v kulturním domě, tak také 
organizuje návštěvy jubilantům naší obce 
s blahopřáním a drobnými věcnými dary.

Životní prostředí
Životní prostředí se v naší obci nadále 
zlepšovalo. Dokončená plynofikační síť 
umožnila postupné připojování dalším 
zájemcům o toto ekologické vytápění. 
Pravdou je, že se někteří občané 
z finančních důvodů rozhodli navrátit od 
plynu zpět k uhlí. 
 Negativní vliv na ovzduší má 
stoupající počet automobilů, především 
na komunikacích Lázeňská a 8. května. 
Řešení tohoto problému přinese až silniční 
obchvat naší obce.
 V hospodaření s odpady je 
dlouhodobou prioritou obce, aby co 
největší množství odpadů bylo vytříděno 
na kovy, papír, sklo a plasty. Toto je 
nejen dobré pro životní prostředí, neboť 
se snižuje množství odpadu ukládaného 
na skládku, ale je zajímavé i finančně. 
Čím více je vytříděných odpadů, tím 

menší jsou finanční náklady na odpadové 
hospodářství. 
 Obec věnuje trvalou pozornost péči 
o čistotu obce a veřejnou zeleň. Tyto 
činnosti vykonávají pro obec z převážné 
většiny Obecní lesy Bludov s.r.o.
S využitím 80%ní dotace byla v rámci 
protierozních opatření nákladem 92 000 Kč
provedena výsadba stromků v lokalitě 
nad Drážníkem.
 Po 40 letech byli v loňském roce 
vysazeni do bludovského potoka raci 
a bylo příjemné zjistit, že přežili náročnou 
zimu.

Závěr
Na závěr je jistě na místě poděkovat 
všem, kteří se zasloužili o to, co se 
v uplynulém volebním období podařilo 
vykonat. Toto poděkování patří členům 
obecního zastupitelstva, členům obecní 
rady, pracovníkům obecního úřadu, 
členům výborů zastupitelstva i komisí 
rady, ale také všem občanům a spolkům, 
kteří svým způsobem přiložili ruku 
k dílu a posunuli tak vývoj v naší obci 
k lepšímu.                                                   
                   Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Vážení občané, dovolte abychom Vám 
představili volební program a kandidáty 
politické strany Nezávislá volba na příští 
volební období do zastupitelstva obce 
Bludov.
 
Priority zástupců politické strany 
Nezávislá volba v následujícím volebním 
období v obci Bludov jsou zaměřeny

- na dokončení stavby čistírny odpadních 
vod, jejího uvedení do provozu se 
současným zajištěním provozu v režii 
Obce či společnosti Obecní lesy Bludov 
s.r.o., z důvodů dosažení co nejnižších 

provozních nákladů tak, aby výše 
stočného pro občany obce Bludova 
byla na co nejpřijatelnější úrovni. 
Rekonstrukce a výstavba místních 
a účelových komunikací, za podpory 
a maximálního využití strukturálních 
a jiných fondů Evropské unie,

- na podporu a rozvoj školství, tvorbu 
a rozvoj prostor pro sportovní a kulturní 
vyžití občanů, za současné maximální 
možné finanční podpory pro rozvoj 
a činnost zájmových sdružení. Podpora 
aktivit pro volný čas našich starších 
spoluobčanů.

- dále vytváření podmínek pro rozvoj 
podnikatelského sektoru a zaměstnanosti 
na území obce.

- získávání a poskytování pozemků 
určených k výstavbě rodinných domků. 

- podpora dopravního napojení 
Mohelnice–Šumperk se současnou 
podporou výstavby obchvatu obce 
Bludova za účelem snížení dopravního 
zatížení.

Nechceme hovořit, chceme konat.

7. František Březina, 
56 let, ředitel zemědělské 
společnosti, Bludov, bez 

politické příslušnosti

2. Jaroslav Čech, 50 let,
vedoucí výroby, Bludov, 
bez politické příslušnosti

15. Jiří Diviš, 44 let, 
agronom, Bludov, bez 
politické příslušnosti

6. Vladislava Dostálová,
40 let, účetní, Bludov, 

bez politické příslušnosti

1. Ing. František Snášel, 
48 let, pozemkový 

referent, Bludov, bez 
politické příslušnosti

5. Ing. Břetislav Hecl, 
45 let, středoškolský 
učitel, Bludov, bez 

politické příslušnosti

9. Ing. Pavel Holinka, 
53 let, podnikatel, 

Bludov, bez politické 
příslušnosti

3. Ing. Helena Musilová,
33 let, prodejce PO 

Papírna s.r.o., Bludov, 
bez politické příslušnosti

12. Stanislav Kouřil, 
48 let, podnikatel, 

Bludov, bez politické 
příslušnosti

10. Jaroslav Kulhaj, 
52 let, podnikatel, 

Bludov, bez politické 
příslušnosti

11. Jana Kulilová, 
45 let, účetní, Bludov, 

bez politické příslušnosti

14. Lenka Nováková, 
35 let, žena 

v domácnosti, Bludov, 
bez politické příslušnosti

13. Petr Urban, 45 let, 
podnikatel, Bludov, bez 

politické příslušnosti

8. František Zatloukal,
30 let, samostatně 
hospodařící rolník, 

Bludov, bez politické 
příslušnosti

4. Petr Zatloukal, 46 let,
podnikatel, Bludov, bez 

politické příslušnosti

NEZÁVISLÁ VOLBA
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
OBECNÍ SDRUŽENÍ BLUDOV 2006

kandidáti nahoře zleva:  Michal Matys-řidič, Hana Pantlíková-soukromá podnikatelka, Jan Sedláček-grafik, Magda Váňová-keramička,
 Ing. Magda Krejčí-materiálový manažer, Lukáš Kotrlý-student VŠE Praha

kandidáti dole zleva:   Ivo Milko-svářeč, Mgr. Pavel Kvasnica-analytik, Zdeněk Ston-řidič, Roman Kotrlý-student UK Praha, 
  Ing. Bc. Dušan Fojt-učitel, JUDr. Josef Sedláček-advokát, Martina Divišová DiS.-asistentka vedoucí kvality,   

 Jaromír Fojt-tesař 
nepřítomná kandidátka: Lucie Polášková-prodavačka

Vážení spoluobčané,
Obecní sdružení Bludov 2006 vzniklo na jaře letošního roku jako výraz nespokojenosti se situací v Bludově. 

Jsme kolektiv mladých lidí, který problémy v Bludově vidí a chce je řešit rychle a efektivně, proto kandidujeme 
do obecního zastupitelstva.

CHCEME rozšířit pověst Bludova jako kulturní, společenské a lázeňské obce, která nabízí svým občanům, ale 
i lázeňským hostům a dalším návštěvníkům plnohodnotné využití chvil volného času, jak k odpočinku, tak ke sportu 
a zábavě.

CHCEME moderní a bezpečné komunikace včetně sítě cyklostezek, chodníků a veřejného osvětlení 
po celém katastru obce a tím zajistit bezpečný pohyb všech obyvatel. Na základě odborné studie a finančního auditu 
rozestavěnosti komunikací chceme skoncovat s již neúnosným stavem a amatérismem investora stavby, současným 
vedením obce.

CHCEME podporovat výstavbu nových rodinných domů, nejen malometrážních sociálních bytů, a to především 
budováním inženýrských sítí a přípravou nového územního plánu Bludova. My chceme nabídnout síť parcel pro 
výstavbu z pozemkového fondu obce a tím odvrátit situaci, kdy z Bludova odcházejí mladí a perspektivní lidé 
za bydlením jinam. To vše při respektování jedinečnosti historických a kulturních lokalit obce.

CHCEME motivovat nové i stávající podnikatele v činnosti, vždyť jejich prosperita je podmínkou a zárukou 
rozvoje obce. Vytvoříme pozitivní podnikatelské prostředí, zrychlíme a zjednodušíme potřebné administrativní 
kroky. Zdravý konkurenční boj je základem spokojenosti nás zákazníků, nás voličů.

Workerův zákon říká: „Existují dva druhy pracovníků, jedni skutečně pracují, druzí jen chodí do zaměstnání.“

My nezabloudíme.
Obecní sdružení Bludov 2006



Bludovan 8

Bludovan 8/2006

Česká strana sociálně demokratická

Vážení spoluobčané, především děkujeme všem za podporu v letošních parlamentních volbách. Toto poděkování mělo vyjít již v Bludovanu č. 6. 
Bohužel nevyšlo, bylo vyjmuto předsedou redakční rady s tím, že žádná politická strana nemá v Bludovanu prostor, mimo předvolební kampaně. 
Přijďte k volbám a rozhodněte, kdo Vás bude zastupovat po dobu  následujících čtyř let do roku 2010.

Náš program na volební období 2006 – 2010:
Rozvoj obce: 
Podpoříme vizi naší obce jako svébytného místa s vlastním bohatým kulturním a společenským životem.
Odpovědnou prací zásadním způsobem navýšíme šance obce při čerpání dotací – připravíme Strategický rozvojový plán pro roky 2007 – 2013, který je 
podmínkou pro přidělování většiny dotací – budeme usilovat o co nejrychlejší dokončení kanalizace a  opravu místních komunikací, které byly zničeny 
výstavbou kanalizace.
Reakce a názory občanů získané na veřejných jednáních zastupitelstva neprodleně promítneme do konkrétní činnosti obce.
Otevřená obec:
Všechny uzavírané smlouvy budou zveřejňovány – na důležitém rozhodování budeme spolupracovat s odborníky – rozšíříme úřední hodiny určené 
pro veřejnost – zaměříme se na zkvalitnění informací o práci radnice, zvláště pak na informace o sociálních službách pro seniory a sociálně potřebné 
občany.
Financování obce: 
Budeme se snažit prosazovat důkladnou veřejnou  kontrolu nákladů, kvality a termínů předání prací realizovaných soukromými firmami – využijeme 
profesionální agentury  pro zprostředkování dotací.
Školství:
Zaměříme se na získávání dotací na údržbu ZŠ a MŠ a jejich vybavení – budeme prosazovat, aby mateřská i základní škola poskytovala všem dětem 
dobré vzdělání a vychovávala z nich slušné občany naší republiky.
Kultura a sport:
Zkvalitnit činnost kulturního domu jako informačního centra – vybavit ho moderními počítači a rozhlasovou aparaturou – dokončit úpravy zahrady, aby 
mohla být využita ke společenským akcím.
Maximálně budeme podporovat neziskové organizace, které vychovávají mládež jako svoje nástupce, a svoji činností tak přispívají na život obce a její 
reprezentaci.
Měsíčník „Bludovan“ zbavit cenzury a tím dát prostor všem. Dobrá kritika posunuje věci vpřed.
Sportem se zabývá tělovýchovná organizace Sokol – podpořit formou podpůrných fondů údržbu hřišť, jejich vybavenost – upravit  příjezdovou 
komunikaci na fotbalové hřiště.
Bezpečná obec:
Budeme výrazně podporovat zájmové vzdělávání dětí a mládeže, činnost neziskových organizací pomocí podpůrných fondů.
Po veřejné diskusi s občany navrhneme pro pořádek v naší obci ustavení obecní policie, pokud na to budou finanční prostředky.
Podporovat činnost Sboru dobrovolných hasičů a jeho zásahové jednotky. 
V co nejkratší době vybudovat chodník na Lázeňské ulici pro bezpečnost chodců.
Životní prostředí:
Budeme prosazovat obchvat obce, který by navazoval na obchvat Postřelmova – dořešit životu nebezpečnou křižovatku u zámku.
Prosadíme vydání vyhlášky obce umožňující účinnou vymahatelnost čistoty a pořádku.
Budeme se zasazovat o vylepšení životních podmínek občanů v sousedství provozu místních podniků.
Budeme prosazovat, aby Obchodní dům plnil poslání, které má ve svém názvu, aby si občané mohli koupit v obci vše a nemuseli jezdit do města. To se 
týká hlavně seniorů, jejichž počet za chvíli dosáhne 25% všech obyvatel naší obce.
Závěr:
Splnění našeho volebního programu bude vyžadovat hodně pracovního úsilí, ne však ve prospěch jednotlivce, ale nás všech občanů naší obce, aby se 
poctivým a snaživým občanům v naší obci žilo čím dál lépe a mluvkové a nepoctivci aby neměli šanci.

Kandidátka
1. Jan Kacar, 65 let,  odborář – důchodce, člen ČSSD
2. Jiří Krejčí, 32 let,konstruktér, člen ČSSD
3. Božena Šnajberková, 61 let, důchodkyně, členka ČSSD
4. Mgr. Alena Bauerová, 51 let, učitelka ZŠ, bez politické příslušnosti
5. František Plhák, 68 let, důchodce, člen ČSSD
6. František Krejčí, 56 let, řidič automechanik, bez politické příslušnosti
7. Jaroslav Šnajberk, 65 let, důchodce, bez politické příslušnosti
8. Mgr. Jarmila Divišová, 51 let, vedoucí kulturního domu, členka ČSSD
9. Pavel Šebela, 49 let, zaměstnanec České pojišťovny, bez politické příslušnosti
10. Radovan Tyl, 37let řidič, bez politické příslušnosti
11. Květoslava Riedlová, 66 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti
12. Jaroslava Hromková, 35 let, zaměstnanec Obecních lesů Bludov, bez politické příslušnosti
13. Antonín Snášel, 63 let důchodce, bez politické příslušnosti
14. Radoslav Vepřek, 71 let, důchodce, bez politické příslušnosti



Vážení spoluobčané,
náš volební program obsahuje naše záměry pro 
příští volební období 2OO6 – 2OlO, počítá však 
i s delším časovým výhledem pro rozvojové 
záměry, které musí být nejdříve důkladně 
připraveny, za účasti veřejnosti prodiskutovány 
a teprve potom realizovány. Chceme pracovat 
koncepčně a systematicky, ne chaoticky.
Na vládní úrovni je připraven Program rozvoje 
venkova pro období 2OO7 – 2Ol3 s možností 
čerpání značných finančních prostředků z fondů 
Evropské unie. Je to pro nás obrovská příležitost, 
kterou nechceme promarnit. Zejména chceme 
důsledně využít toho, že Bludov má statut 
lázeňského místa a řadí se tak mezi pouhých 
35 lázeňských měst a městeček, které v České 
republice máme. Klademe si proto tyto hlavní 
programové cíle:
l. Program rozvoje obce do roku 2O2O
Dlouhodobá koncepce rozvoje obce je nezbytným 
předpokladem pro to, aby další stavební, 
krajinotvorné i jiné akce probíhaly systematicky 
a respektovaly vzájemné souvislosti. Strana 
zelených má návrh takového rozvojového 
programu zpracovaný a je schopna předložit ho 
k projednání nově zvolenému zastupitelstvu obce.
2. Zadávací řád obecních zakázek
Chceme schválit konkrétní a jasná pravidla 
zajišťující průhlednost a hospodárnost zadávání 
obecních zakázek, znemožnit tak korupční 
chování a zajistit maximální hospodárnost při 
využívání majetku obce tak, aby nedocházelo 
k dlouhodobému zadlužování obce.
3. Doprava
Neúnosné dopravní zatížení a s tím spojené 
poškozování životního prostředí a ohrožování 
bezpečnosti chodců a cyklistů chceme řešit 
prosazením vybudování silničního obchvatu 
Bludova a zklidnit dopravu u zámku 
vybudováním kruhové křižovatky.
4. Dokončení kanalizace a čistírny odpadních vod
Zajistíme odborné posouzení kvality provedených 

Volební program Strany zelených pro Obec Bludov na období let 2OO6 – 2OlO
prací a odstranění vad díla na náklady zhotovitele 
stavby. Budeme usilovat o pro obec co 
nejpříznivější závěrečné vyúčtování akce.
5. Rekonstrukce místních komunikací
Zajistíme projektovou, technickou a rozpočtovou 
přípravu pro uvedení všech místních komunikací 
v obci do řádného stavu. Zajistíme provedení 
nových povrchů místních komunikací s finanční 
spoluúčastí zhotovitele kanalizace. Nechceme se 
spokojit s provizorním stavem oprav, které jsou 
jen krátkodobým řešením.
6. Úprava veřejných prostranství
Po dokončení všech inženýrských sítí považujeme 
za prioritu úpravu prostoru od zámku po kostel do 
podoby příjemného centra obce.
7. Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu
Na systematické vytváření lázeňského prostředí 
v obci může obec získat nemalé dotace z fondů 
Evropské unie, ovšem pouze za předpokladu, že 
bude připravena kvalitní projektová dokumentace 
pro zamýšlené akce. Budeme dbát o zlepšování 
architektonického vzhledu obce, posílíme 
pravomoci obecního architekta. Zajistíme 
vybudování tzv. lázeňské kolonády (chodník 
Zámek – Nealko - Lázně). Budeme připravovat 
a budovat cyklostezky, zejména trasu Bludov 
– Šumperk přes Zámeček po „Staré cestě“.Budeme 
rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci obce 
a Lázní v souladu s lázeňským statutem obce.
8. Obecní úřad
Nebudeme populisticky slibovat (jak to s oblibou 
činí jiní) snížení počtu pracovníků Obecního 
úřadu, zajistíme však, aby každý pracovník 
Obecního úřadu byl plně vytížen a vykonával 
práci prospěšnou pro obec a její občany. 
Vytvoříme funkci referenta pro dotace, který 
bude zajišťovat přípravu podkladů pro dotační 
žádosti obce a poskytovat bezplatnou pomoc 
v dotační agendě pro občany, podnikatele a 
spolky. Tímto chceme vytvořit možnost občanům 
překonat s pomocí tohoto referenta administrativní 
překážky, ve kterých se občan jen těžko orientuje.

9. Odpady
Zajistíme zřízení sběrného dvora pro odkládání 
vytříděných odpadů, ale i starého nábytku, 
koberců apod. Tímto chceme občanům ulehčit 
mnohdy svízelnou situaci s úklidem již 
nepotřebných věcí.
lO. Péče o krajinu
Naše krajina je naším velkým bohatstvím 
a je naší povinností ji udržovat a zlepšovat její 
stav budováním a údržbou polních a lesních 
cest, výsadbou alejí, remízků, prováděním 
protierozních a protipovodňových opatření, 
zřizováním vodních ploch a  revitalizací vodních 
toků a usilovat o obnovu lesů s přirozenou 
skladbou dřevin (smíšené lesy).
ll. Sport a kultura
Podporu kulturního a sportovního vyžití občanů 
naší obce a i jejich návštěvníků považujeme za 
důležitý předpoklad kvality života v naší obci.
Budeme podporovat v rámci možností všechny 
rozumné aktivity sportovních a kulturních spolků.
l2. Bezpečnost obce
Vyvineme tlak na Policii ČR, aby vyčlenila 
nejméně jednoho policistu pro soustavnou činnost 
v Bludově. Budeme podporovat činnost Sboru 
dobrovolných hasičů a jeho zásahové jednotky.
Závěrem
Za naším volebním programem stojí všech l5 
bludovských občanů a občanek, které najdete na 
kandidátní listině Strany zelených a každý z nich 
je připraven, bude-li zvolen do zastupitelstva, 
pracovat pro dosažení našich programových cílů 
ve prospěch Obce Bludova a jejich občanů a hájit 
zájmy veřejné, nikoli své vlastní.

Kandidátní listina Strany zelených

l. JUDr. Josef Sedláček, 
56 let, advokát

2. Oto Böser, 49 let, 
podnikatel

3. Ing. Jan Basler, 36 let, 
lesní inženýr

4. Ing. Jaroslav Huf, 
4O let, ředitel firmy

5. Mgr. Jana Holinková, 
učitelka ZŠ

6. Svatopluk Měrka, 
42 let, podnikatel

7. Anna Krišová, 64 let, 
důchodkyně

8. Ing. Stanislav Konečný,
 42 let, jednatel firmy

9. Karel Kohout, 5l let, 
živnostník

lO. Ing. Luděk Březina, 
55 let, podnikatel

ll. Milan Holinka, 6l let, 
důchodce

l2. Miloš Balatka, 58 let, 
technik

l3. Mgr. Lenka Černá, 
46 let, učitelka ZŠ

l4. František Polách, 59 let, 
technik

l5. Tomáš Špička, 49let, 
podnikatel.
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Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy 
v Bludově

představuje své kandidáty do Obecního zastupitelstva :

1. Ing. Karel SOURAL
34 let – programátor  

 člen zastupitelstva, 
volejbalista 

2.  Milana  JIRGLOVÁ 
53 let  - podnikatelka
nájemce areálu Vlčí důl,   
členka Svazu zahrádkářů 

3. Martin  SCHAUER
29 let -  řidič 

zakladatel a vedoucí  skupiny
„Páni z Bludova“         

4. David  HORÁČEK 
 31 let – podnikatel

člen zastupitelstva, finanční výbor  

 5. Martin  DOBIÁŠ
 22 let – student

vedoucí PO, fotbalista

  6.  Vladimír Daněk 
 57  let  - přednosta ČD 
  7. Miloslav Finger  
 37 let – stolař  
  8. Marie Balatková
 56 let – důchodce – ekonomka, kuchařka
  9. Ing. Karel Janíček
 62 let – důchodce – ekonom 
10. Marie Fingerová
 57 let – bez zaměstnání

11.  Stanislav Snášel
 60 let – důchodce – horník
12.  Ladislav Snášel 
 61 let  - důchodce – stolař
13.  Marie Svršková
 67 let–důchodce
14.  Božena Grúzová 
 68 let – důchodce 
15.  Mgr. Jaroslav Finger
  34 let  - programátor 

Ti, co z naší kandidátky budou do obecního zastupitelstva zvoleni, se budou snažit  prosadit 
a zajistit alespoň :

- co nejrychlejší uvedení všech komunikací  po výkopech do dobrého stavu 
- funkcionáři a pracovníci na radnici  si musí uvědomit, že zde pracují pro občany , proto potřebám občanů 

musí přizpůsobit svoji pracovní dobu 
- vybudování chodníku u silnice č. 11 od zámku k zastávce ČD Bludov – lázně
- obec musí umět podporovat malé a střední podnikatele
- přispět ke kvalitnímu využití volného času nejmladší generace 

Všichni chceme pracovat pro Vás, naše spoluobčany !
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PROGRAM KDU-ČSL PRO NADCHÁZEJÍCÍ 
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010

Vážení občané,
 velmi rychle uplynuly 4 roky od minulých komunálních voleb a opět před vás předstupují kandidáti KDU-ČSL, aby vám takříkajíc 
předložili doklady o čtyřleté práci v zastupitelstvu, radě obce, vedení obce a nastínili co dál. Nikdy nemůžeme říci hotovo, vše splněno, 
nic již nelze zlepšit či nového udělat. V hlavních bodech našeho volebním programu říkáme, na čem chceme dále pracovat, na co se více 
zaměřit a co naše další záměry, které někdy sahají dále než za čtyřleté volební období, protože vycházejí z dlouhodobých potřeb obce a také 
samozřejmě z finančních možností.
 Dovolte krátce připomenout, jaké akce či rozvojové programy se podařilo uskutečnit či rozpracovat a na kterých jsme se jako zastupitelé 
a radní za KDU-ČSL spolupodíleli. Nepřehlédnutelnou akcí je především budování kanalizace a ČOV. Je to klíčová inženýrská síť, která 
se buduje s určitými stavebními problémy danými charakterem sítě. Podrobnější informace přinášíme pravidelně na stránkách Bludovanu. 
Dokončila se příprava stavebních parcel V Potokách,  chodník v Nové Dědině,  spojovací chodník ulic Lázeňská – Zahradní, zámecká 
oranžerie opravená v předchozím období našla své pevné místo v obci. Zásadně jsme pokročili v dohodě o dělení majetku s Ing.Mornstein
-Zierotinem, kde zbývá doladit vztah k parku tak, aby byl přístupný veřejnosti. Pokračují stavební práce na rekonstrukci nevyužitého 
křídla MŠ na 17 bytů a v krátké době bude dobudován sportovní areál ve farské zahradě.
 Také se nám i něco nepovedlo nebo jsme to nestihli, jsme také jen lidé se svými chybami a nedostatky. Věříme, že nás však budete 
hodnotit především podle zásadních a občanům nejprospěšnějších věcí a že nám dáte důvěru a umožníte nám dokončit rozpracované akce 
a prosadit mnoho dalšího z našeho níže uvedeného programu.
Uvědomujeme si, že následující období bude především obdobím „rekonvalescence“ obce po stavbě kanalizace.

Vaši kandidáti KDU-ČSL s volením programem, který chceme prosazovat.

 1. Ing. Jaroslav Balhar
     43 let, technik, současný  
     místostarosta, bezp.

 2. Ing. Jiří Juránek 
     50 let, ekonom, KDU-ČSL

 3. Ing. Petr Novotný 
     44 let, technik, KDU-ČSL

 4. MVDr. Pavel Jílek 
     59 let, inspektor veterinární    
     hygieny, KDU-ČSL

 5. Petr Švéda 
     34 let, ved. pobočky obch.     
     firmy, současný radní, bezp.

 6. Ing. Josef Brokeš 
     38 let, podnikatel, bezp.

 7. Ing. Lubomír Huf 
     47 let, technik, bezp.

 8. Pavel Schauer 
     42 let, OSVČ, bezp.

 9. Mgr. Aleš Janíček 
     32 let, programátor, bezp.

10. Karel Straka 
      72 let, důchodce, KDU-ČSL

11. Marie Jánětová 
      50 let, pečovatelka, bezp.

12. Marie Znojová 
      47 let, zdravotní sestra, 
      současná zastupitelka, bezp.

13. Miroslav Snášel 
      62 let, důchodce, KDU-ČSL

14. Josef Směšný 
      51 let, údržbář, KDU-ČSL

15. Marta Juránková 
      49 let, inv. důchodkyně, bezp.

Výstavba obce
• obnovit obecní komunikace, které jsou poškozeny stavbami všech sítí
• vybudovat první část chodníku na Lázeňské ulici (zámek-Nealko)

Doprava, cestovní ruch
• důrazněji požadovat u státních orgánů dálniční obchvat obce jako jediné zásadní řešení 

dramatické dopravní situace v obci
• dobudovat informační systém, tj. označení ulic a směrů k hlavním objektům obce 

v křižovatkách
• podpořit finančně únosnou variantu cyklostezky Bludov-Šumperk podél státní silnice 

tak, jak jsou v poslední době běžně budovány cyklostezky mezi obcemi

Bydlení
• pokračovat v poskytování půjček občanům na rekonstrukce vlastních bytů
• projekčně připravit rekonstrukci 9 bytů na Nové

Životní prostředí
• nadále podporovat budování a údržbu protipovodňových a protierozních opatření
• více podporovat aktivity občanů a spolků při ochraně a zlepšení životního prostředí

Školství, sport, kultura, spolky
• nadále podporovat mimoškolní činnost dětí a mládeže, činnost sportovních oddílů, 

hasičů a zájmových spolků
• více podporovat společenské akce (koncerty, výstavy, hudební festivaly)

Rodina 
• zvýhodnit vícečlenné rodiny při stanovování poplatků
• podpořit rodiny pečující o seniory a zdravotně postižené

Památky
• pokračovat ve spolufinancování oprav kostela, kapliček, božích muk, soch a křížů
• dle možností přispět i na ostatní historické stavby a chráněné objekty

Financování
• řádně splácet úvěr na kanalizaci a nezvyšovat zadluženost obce

Obecní úřad
• podpořit zvolení starosty uvolněného pro výkon funkce z pravicové politické strany
• dořešit zkvalitnění přístupu obecního úřadu k řešení potřeb občanů

Malé a střední podnikání
• aktivně se zapojit do programu Leader - podpora subjektů ze strukturálních fondů EU
• prohlubovat mezi podnikateli sounáležitost se svou obcí
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Vážení spoluobčané - voliči,
po čtyřech letech před vás opět 
předstupujeme s žádostí o vaši důvěru. 
Nesmírně jsme si vážili a dodnes si 
vážíme toho, že jste nám tuto důvěru v 
tak velkém počtu vyjádřili v roce 2002. 
V uplynulém období jsme díky vám měli 
starostu, jednoho radního, předsedy dvou 
komisí a šéfredaktora Bludovanu. Nesli 
jsme velkou část zodpovědnosti za dění 
v naší obci. Nezříkáme se jí. Víme, že 
zdaleka ne vše se za ta léta podařilo podle 
našich i vašich představ. Ačkoli velká část 
našeho volebního programu z roku 2002 je 
splněna, některé body zůstaly nesplněné. 
Máme velkou radost ze všeho, co se naší 
obci podařilo. A že toho nebylo málo. 
Nové chodníky, školní hřiště, nové byty. 
A především kanalizace – ten dávný dluh, 

který je v těchto dnech vyrovnán. Na 
jeho splacení čekala řadu let nejen naše 
okolní příroda, ale také další rozvoj celé 
obce. Vždyť kolik akcí a projektů bylo 
odsouváno se slovy – až po vybudování 
kanalizace... Ačkoli asi málokdo má radost 
z rozkopané vesnice, je to nezbytná daň, 
které není možno se vyhnout. Za uplynulé 
čtyři roky se podařilo obci sehnat tolik 
peněz na investiční akce, jako asi nikdy 
před tím.
Co se příštích let týče, jsme přesvědčeni, 
že maximum investičních prostředků 
musí jít do oprav místních komunikací, 
ulic a chodníků. Starosta obce s dalšími 
představiteli by měli vyvíjet maximální 
tlak na státní orgány ve věci vybudování 
obchvatu Bludova. Obec by se měla 
v dalších letech pokud možno vyhýbat 

úvěrům a nezadlužovat příští generace. 
Starosta obce by měl dále starostovat 
„na plný úvazek“ – jako uvolněný. Obec 
nemůže pustit ze zřetele osud místní školy 
a musí se snažit dodat jí novou dynamiku. 
Obec nesmí bránit výstavbě rodinných 
domků, v rámci možností ji podporovat 
a v případě potřeby uvažovat o stavbě 
dalších obecních bytů.
Na plnění svého programu chceme 
po volbách spolupracovat s dalšími 
politickými subjekty dobré vůle – ku 
prospěchu Bludova, na němž nám všem 
tolik záleží a který máme tolik rádi.
Za plnění programu ručí našich patnáct 
kvalitních kandidátů, kteří již ve své obci 
a ve svém životě něco dokázali, kteří mají 
praktické zkušenosti a kterým na osudu 
naší obci upřímně záleží.

BLUDOV 2006

1. Ing. Pavel Ston, 
51 let, ekonom
starosta obce 

2. Jindřich Matěj, 58 let, 
podnikatel, zakladatel firmy 
Pneucentrum Matěj, radní 

obce, člen stavební komise

3. PhDr. Stanislav Balík, 
Ph.D., 28 let, odborný 
asistent, Masarykova 
univerzita, zastupitel, 

předseda komise školské, 
kulturní, mládeže a sportu

4. Ing. Josef Ťulpík,
48 let, soukromý 

podnikatel - pěstitelská 
pálenice, Zámecká 

cukrárna aj.,
člen finančního výboru

5. Josef Ocetek,
47 let, technik

6. Karel Bank, 47 let,
podnikatel, zastupitel, 

předseda stavební 
komise

7. Milan Klimeš, 51 let,
podnikatel, 

člen stavební komise

8. Miroslav Kubíček,
41 let, dělník,

fotbalový trenér

9. Mgr. Vladimír Vlček,
59 let, ředitel Gymnázia 
Šumperk, člen komise 

školské, kulturní, 
mládeže a sportu

10. František Špička,
53 let, soukromý 

podnikatel v oblasti 
malířství a natěračství

11. Petr Ston, 53 let,
technik, 

člen kontrolního výboru

12. Pavel Matěj, 33 let,
soukromý podnikatel 
– Pneucentrum Matěj

13. Jaromír Kvapil, 54 
let, tesař

14. Bc. Dana Mikulášová,
46 let, zdravotní sestra,
členka komise sociální 

a bytové

15. Stanislav Balík, 
63 let, důchodce,

kronikář obce
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům Dne 1. října 2006 tomu bude 5 roků, co nás

navždy opustil pan

František Tyl
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste 
ho znali. Manželka, dcera a syn s rodinami.

na říjen 2006
Ne 30. 10. 18.00 Koncert KPH - zámek

Út   3. 10.   6.30 Zájezd do Klodzka

Út   3. 10. a St 4. 10. Počítačové školení

Pá  6. 10. a So 7. 10. Den zdraví

Ne  8. 10. 14.00 Koncert KPH – kostel sv. Jiří

So 14. 10.      6.00  Zájezd do Klodzka

Út 17. 10.     18.00 Koncert KPH - zámek 

Pá 20. 10.–So 21.10.  Komunální volby

Dne 30. října 2006 by se dožila 72 let
naše milovaná manželka, maminka
a babička

Karla Kronichová
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Manžel, dcera Karla s rodinou a syn 
Tomáš.

POZVÁNKA

Dne 13. října 2006 se dožívá 

80 let 
pan František Kašpar

Hodně zdraví a spokojenosti do dalšího 
života přeje manželka, dcera a syn 
s rodinami.

V říjnu 2006  oslaví :
Basler František Hrabenovská 70 let
Osladil Hynek                 8.května             70 let
Matějíček Josef             8.května             75 let
Jílková Anna                  Na Vískách 80 let
Kašpar František           Školní               80 let
Březina Antonín             U Rybníčku     80 let
Šaj Josef                        K Zámečku      82 let
Davidová Anděla            Školní             83 let
Strouhalová  Růžena   Lázeňská   83 let
Šubrtová Marie             Špalkova        83 let
Jurásek Jaroslav            B.Němcové      84 let
Sedláčková Jaroslava    Husova              85 let
Matysová Amálie           J.Žižky  87 let
Hrochová Anežka           Špalkova         91 let
Divišová Marie               Lázeňská         96 let

Dne 29. října vzpomeneme 
30. výročí úmrtí pana 

Jana Matějíčka 

a 28. výročí úmrtí pana 

Aloise Tichého.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Polska

Úterý 3. října 2006 
Odjezd od KD 

Bludov 
v 6:30 hodin 

Přihlášky v Kulturním domě Bludov

KLODZKO

Dne 3. září 2006 oslavila své

70. narozeniny
paní Karla Valentová

Všechno nejlepší, hodně štěstí 
a spokojenosti přejí dcery s rodinami.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manželka 
a dcera Marie Matějíčková s dětmi.

Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit na poslední cestě paní

Zdeňku Doubravovou
za slova útěchy a květiny děkuje dcera s rodinou.

28. září uplynulo 10 let co nás opustil náš otec, dědeček 
a pradědeček pan 

František Doubrava
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, dcera s rodinou.

So 14. 10. odjezd od KD Bludov v 6.00 hod. cena 140.-Kč

Pá 17. 11. /svátek/ -odjezd od KD Bludov 
v 6.00 hod.- cena 140.- Kč

Sobota 16. 12. odjezd od KD Bludov
 v 6.00 hod. – cena 140.- Kč

Cena 130,- Kč

Bludovan 8/2006
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®

Koncert KPH 

Kruh přátel hudby Bludov  
Vás zve v rámci 

HUDEBNÍHO FESTIVALU na

Neděle 8. října  2006 ve 14:00 hodin
Kostel sv. Jiří v Bludově

vstupné 30,- Kč 

Účinkují: 

Pěvecké sdružení 
Moravských učitelů
Dirigent: prof. Lubomír Mátl

Program:
J. B. Foerster: Píseň Bratra Slunce op. 173

/báseň Františka z Assisi v překladu A. Vyskočila/
L. Janáček: Maryčka Magdonova

L. Janáček:  Čtvero mužských sborů Ach vojna, 
Dež viš, Klekánica

B. Martinů: Hora tří světel

ZO  ČSCH  Bludov Vás srdečně zve k návštěvě

II.CHOVATELSKÉ  BURZY
V neděli 15. října v zahradě Kulturního domu v Bludově.

Příjem zvířat k prodeji od 8 do 10 hodin.
Prodej zvířat od 8 do 16 hodin. Prodávat 
se můžou veškerá domácí zvířata. U králíků 
veterinární potvrzení o očkování proti moru 
a myxomatóze. Máte-li doma něco navíc, 
přijďte to nabídnout.   

Koncert KPH 

Kruh přátel hudby Bludov  
Vás zve v rámci 

HUDEBNÍHO FESTIVALU na

Úterý 17. října 2006 v 18:00 hodin
Zámek Bludov

vstupné 30,- Kč 

Účinkují: 

Kvarteto Martinů
Lubomír Havlák – housle
Irena Herajnová – housle

Jan Jíša – viola

Jitka Vlašánková - violoncello

Program:
A.Dvořák: Smyčcový kvartet F dur op. 96 „Americký“

Allegro ma non troppo, Lento, Molto vivace, 
Vivace ma non troppo

L. Janáček: Smyčcový kvartet č. 1
Adagio. Con moto, Con moto, Con moto, Con moto

B. Martinů: Smyčcový kvartet č. 3
Allegro, Andante,Vivo

COUNTRY VEČER
SE SKUPINOU F.O.K.

Družstevní restaurace Bludov
Vás srdečně zve na

DNE 14. října  (sobota) V 19:00 hodin
Po celý večer nabízíme mnoho dobrot z domácí 

kuchyně (například pečené sele a jiné pochutiny).

VSTUP ZDARMA
Těší se na Vás 

zaměstnanci restaurace

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc

na premiéru muzikálu
 Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!

Muzikál Hello, Dolly se vrací na jeviště Moravského divadla 
po 26 letech. Příběh podnikavé paní Leviové, která kouzlem 

své osobnosti dokáže mrzoutského starého mládence Horáce 
Vandergeldera změnit i proti jeho vůli v příjemného a milujícího 

muže. Muzikál se rozletěl do světa po své broadwayské 
premiéře v r. 1964 a zařadil se mezi špičkové reprezentanty 

muzikálové tvorby. 

V pátek 20. října  2006

Odjezd od KD Bludov 
v 17:30 hodin.

Cena  - vstupenka a cesta  280,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Bludovan 8/2006
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Muzikál o lásce a zradě, křivdě a odpuštění.
Šlechetný král Artuš přísahá za každých okolností

ochraňovat pravdu a lásku před lží a nenávistí.
Neví však, co má dělat, když ho podvede jeho nejvěrnější přítel.

Krásná Ginevra jej miluje - a zradí.
Lancelot by neváhal umřít pro svého krále - pak ale potká 

Ginevru.
Dobrý čaroděj Merlin nejprve věnuje lidstvu kouzelný meč

- a pak toho hořce lituje.
Zlá čarodějnice Morgana napřed nezmůže nic

- a pak zmůže takřka všechno.
Zmije, netopýři, drahokamy, jezdci na bílých koních,

poháry plné rubínové krve, největší lásky
a nejhrozivější zrada, vlčice proměňující se

v nádherné ženy, noc, zář, sny a prokletí
- to je Excalibur.

Jeden z nejvelkolepějších příběhů lidstva.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
do Prahy – Divadlo TA FANTASTIKA 

na muzikál

Excalibur
V sobotu  16. prosince  2006
Odjezd od KD v 6:00 hodin

Cena za cestu a vstupné 700,- Kč
Přihlášky v KD

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

Kulturní dům Bludov Vás zve na

DEN ZDRAVÍ
„Člověk neumírá stářím, ale zanešením“ 

Učme se co nejvíce způsobů, jak tělu pomáhat. Dejme 
tělu šanci vyčistit se.

ZA TAJEMSTVÍM ZDRAVÍ
Pavel Šíma, 

který pomáhá lidem svou metodou 

Přírodního čištění těla
Bude tu pro vás v pátek 6. října 2006

 od 14.00 hod. a v sobotu 7. října 2006 od 8.00

Chybějící byliny můžete objednávat u paní 
Marcely Závodné 

ve Zdravé výživě, Šumperk – Starobranská 2 
/naproti SPORTU/

 6. Sezóna  ,,Pánů z Bludova“
Skupina historického šermu ,,Páni z Bludova“ má za sebou 6. sezónu.Tento rok jsme pro vás připravili šest akcí, které jsme nazvali 
,,Páni z Bludova vás baví.          
Dětský maškarní ples - Pálení čarodějnic - Kácení Máje - Dětský den - Rytířské klání
 
Některé akce, které jste s námi prožili, vám přiblíží  následující fotografie. Bohužel naši akci ,,Středověk“, kterou měla být výstava 
v KD Bludov, jsme odložili z důvodu přípravy voleb.Termín výstavy byl vybrán na Bludovské hody, ale vzhledem k termínu voleb 
a jejich příprav jsme ,,Středověk,, odložili. Náš vedoucí bude kandidovat, proto jsme nechtěli střet zájmů.
Za sezónu 2006 děkujeme všem sponzorům, obci Bludov  a především všem lidem, kteří nám pomáhali akce realizovat.

Skupina historického šermu ,,Páni z Bludova,,

Dětský den
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Dětský maškarní ples

Pálení čarodějnicRytířské klání
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Indiáni na Krásném
V pátek 25.8.2006 vyrostla na Krásném u Šumperka nádherná indiánská osada 
s velkými stany, tee-pee a kanoemi. Tuto akci připravili pro tělesně postižené děti, 
jejich kamarády a rodiče klubu Čtyřlístek členové oddílu DELAWARE, Bludov z České 
tábornické unie.

Když po propršeném dopoledni po obědě konečně vysvitlo sluníčko, hned se indiánům 
zvedla nálada a čekali na příjezd dětí s rodiči. Malí domorodci se brzy s indiány sžili 
a nic je nezastavilo v tom, aby si tuto akci na sto procent užili. Beze strachu a obav 
závodili na kanoích a raflech, stříleli z luku, kolili nepřátelské indiány tomahawkem… 
a aby mezi kamarády do osady zapadli, vyrobili si i své vlastní indiánské čelenky.

A přišlo i koupání. Odrostlí členové indiánské osady sehráli těm menším pravou 
vodní bitvu na raftech. Nit nezůstala suchá a obě zmožená družstva se po konci utkání 
dopravila na břeh, kde už na ně čekali všichni fanoušci. Poté se všechny spřátelené 
kmeny sesedly u ohně. Opekly si čerstvě ulovenou zvěř (špekáčky a hady z těsta), 
zazpívaly si a popovídaly. Nechyběl ani indiánský pokřik a píseň.

Slovo „MUCH-MA-CHWO“ ještě tehdy nikomu nic neříkalo, ale brzy se do tohoto souboje na nože zapojili 
velcí i malí. Boj byl napínavý a družstva dorovnávala svá skóre. Naštěstí nikdo nebyl v krutém boji zraněn. 
Všichni se bavili až do noci, než jim spadla víčka únavou a šli spát do společné noclehárny ve stanu.

V sobotu se nikam nespěchalo. V klidu osady jsme posnídali, zajezdili si chvíli na raftech a kanoích 
a zájemci se mohli podívat na letadla kroužící po obloze na Leteckém dni. Napětí přinesla bojovka zvaná 
„Dekovaná“, při které se hráči se zavázanýma očima mlátili hlava nehlava. Dokonce přijela i indiánská 
krasavice na bujném oři a každého, kdo měl zájem, svezla na jeho hřbetu. Nechyběly ani napínavé závody 
na raftech.

Další část sobotního dopoledne se nesla v duchu vaření 
společného oběda, do jehož přípravy se zapojil každý, kdo 
měl ruce a nohy. Po obědě poslední chvilky zábavy, rozdání 
pamětních listů, balení a odjezd domů.

Díky oddílu Delaware a České tábornické unii si mohly 
některé děti poprvé v životě vyzkoušet střelbu z luku nebo 
jaký je to pocit plout na kanoi. Některým se to tak zalíbilo, 
že z kanoí vůbec nevylezli … a bylo v jejich očích vidět 
skutečné nadšení a radost.
                                              za Čtyřlístek Veronika Johnová
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Nastalo léto a jednoho krásného dne jsme se vydali na vodu. 
Volba padla na Tichou Orlici. 
 Ve čtvrtek jsme se s kamarády sešli u naší milované klubovny.
Výjimečně náš vedoucí Tony přišel mezi prvními. Naším úkolem 
dnes bylo přebalit všechny naše věci z promokavých krosen do 
bezpečných sudů a hurá na vodu. I když… Obzvláště pro některé 
bylo přebalení tolika věcí do jednoho malého sudu nevídaným 
problémem. Ale my švarní Delawarové jsme se s tím, jako 
vždy poprali s optimismem a úsměvem na tvářích. 
 Z našich blahých úsměvů nás vytrhlo až troubení auta, kde 
za volantem seděl pan Klimeš a byl tak hodný, že nás a naše 
lodě zavezl do Jablonného nad Orlicí, odkud jsme vyjížděli. 
Tam jsme rozdělali tábořiště na opuštěné louce hned vedle řeky 

Orlice a za odměnu, že jsme vše tak pěkně zvládli, jsme šli na 
nedaleké hřiště hrát fotbálek. Vyhráli jako vždy nejlepší a to : 
Peťa, Arašídek, Luke a Karaj. Ne že bychom byli po takovém 
fyzickém výkonu unavení, ale tma nás vyhnala do stanů, kde 
jsme všichni spali sladce až do rána. 
 Druhý den jsme se všichni probudili brzy, protože každý 
z nás měl hlad a tak někteří dobrovolníci vyrazili do nedaleké 
pekárny na nákupy. Mezitím na zbytek, který zůstal v tábořišti, 
čekalo překvapení – majitel pozemku. Říkal, že nemá nic proti 
tomu, že mu noclehujeme na pozemku, ale že ta vysoká tráva 
se měla ještě ten den sekat a že kvůli nám je úplně povadlá. 
Naštěstí máme výřečného vedoucího Tonyho, který vše za nás 
vyřešil.
 Převlékli jsme se do vodáckého, to znamená mít na sobě co 

nejméně textilu pro případ převrácení a když se všem podařilo 
opět nacpat své věci do sudů a ty pak následně nastrčit do svých 
lodí, mohlo se vyrazit. Kánoe jsme přenesli k řece a spustili na 
hladinu a hurá k nepoznaným obzorům.
 Pravdou je, že všichni, kteří na kanoích jeli jako zadáci, 
měli své zkušenosti. Až na Lukeho , který jel v kanoi poprvé. 
Ale vše se zvládlo tak, jak mělo, zkušení zadáci i začátečníci 
si vedli skvěle. Kéž by si i tak vedlo počasí, které nám nebylo 
zrovna nakloněno. Po pár kilometrech čekal první jez. Překládat 
přes něj plně naloženou kánoi je fuška. Zvlášť, když je jez strmý 
jako tenhleten. A takových je na řece víc. Asi 500 m od našeho 
dalšího tábořiště se spustil veliký slejvák a nám nezbylo než 
pořádně zapáskovat, abychom dojeli co nejdřív. 

Tichá orlice    8.–11.6.2006
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Vylodili jsme se v jakémsi kulturním areálu, kde lidé chystali 
věci na zítřejší zábavu. Pomohli jsme jim a oni nám za to 
dovolili v areálu přespat. Postavili jsme stany a čas jsme si 
krátili hraním ringa, přelepováním děr v lodích a na krytém 
pódiu jsme si zahráli Twistra – ten vyhrála Žábula. A jako 
třešnička na dortu byla návštěva koncertu ANNY K. V noci 
trocha pršelo, což bylo dobře, protože se zvedla hladina řeky 
a my jsme tedy nemuseli přenášet věci přes mělčiny.

A další den je tady. Hned jak jsme vylezli ze stanů, roztomile 
a rozespale jsme si navzájem popřáli krásné ráno, provedli 
hygienu a vrhli se na snídani. Po klidné snídani nás čekala 
další cesta. Voda byla klidná, a dokonce jsme po cestě potkali 
i pár vodáků. Ti ale naneštěstí stáli zrovna v místech, kde 
měli Arašídek a Luke velké problémy těžkou kanoi uřídit. 
Ale všechno jsme zvládli bez jakékoli ujmy na zdraví. První 
přestávku jsme udělali v Letohradě a šli hodit oko na zámek. 
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Byl zavřený. Tak jsme se rozhodli navštívit 
Muzeum řemesel. Bylo předražené.Takže 
jediné, co jsme navštívili , byl místní 
supermarket.
 Po cestě jsme překonali pár jezů a spoustu 
peřejí, ale jinak to bylo super. Po ujetí nějakého 
toho kilometru jsme proplouvali Ústím nad 
Orlicí. Řeka se klikatila městskou periférií. Pak 
u jedné fabriky řeku zredukovali, a proto tam 
byl pěkně silný proud, který se pak tříštil  
o železobeton bývalého jezu. Avšak měli jsme 
podporu místních domorodců a fanoušků  
a zdárně jsme projeli  tímhle mírně 
dramatickým úsekem. Za městem jsme 
to zapíchli na čerstvě posekané louce.Tak 
čerstvě posekaná louka, že tam ještě 
traktory trávu sbíraly a vázaly do balíků. 
Zeptali jsme se traktoristů, jestli budou 
mít něco proti našemu přespání. Řekli že 
ne.Večer šli někteří na večeři do hospůdky 
a zbytek  jsme se samoobčerstvovali na našem 
poli. Další krásný den za námi. Poslední 
den. Vyjeli jsme brzo ráno, abychom se ještě 
alespoň trochu projeli. Po cestě nás čekalo jen 
krásné počasí a několik jezů. Ale pak to přišlo. 
Záludná zatáčka, spadlý strom a pařez. Tři 
věci, které společně tvoří záludnou kombinaci. 
A začátečník Luke s nemocným háčkem 
Arašídem této kombinaci podlehli. Jako jediní 
za celé 4 dny se cvakli. I když to nebylo jen tak 
ledajaké cvaknutí, všichni se bavili na jejich 
účet. Pak už celkem bez obtíží jsme dojeli do 
Letohradu, kde na nás čekali Klimešovi, aby 
nás zavezli do teplých domovů. Příště zas. 
PS: Chceš taky zažít spoustu podobných 
dobrodružství? Neboj se a přijď mezi nás. 
Můžeš každý čtvrtek od 15:00 hodin v naší 
klubově na horním konci. Těší se na tebe 
T.O.Delaware. 

Napsal Arašíd s Jarkem        



Jašek Ondřej Konečná Žofie a Julie

Pešáková Ema Grycová Elizabet

Vondrušková Barbora Juránková Karolína

Janošek Daniel Čmakal Vojtěch

Vítání občánků 20. 6. 2006     FOTO J. Mašek
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Odpoledne 
v MŠ
Mateřská škola 
Bludov zve opět 
maminky s dětmi,
které nenavštěvují MŠ,
k odpolední prožitému 
v prostředí MŠ.

KDY: od října každou středu 
od 14:45-16:45 hod.

KDE: ve třídě Kačenka



Tábor indiánky Spókané & tábor krvežnízivých hovad 
Ve škole naposledy zazvonilo, všichni 
vyběhli ze dveří tříd a „hurá“ na prázdniny. 
Každý už se těšil, jak pojede na dovolenou 
s rodinou, na chatu, k babičce... Ale 
pro všechny skautky a skauty z našeho 
střediska začaly prázdniny jinak! Čekal je 
tábor plný her, smíchu, vyrábění, ale také 
starostí a práce. Myslíme, že takový tábor 
je výborná příprava na budoucí život. Letos 
jsme po třech letech vyměnili překrásné 
místečko u řeky Březné (Jedlí) za neméně 
nádherné tábořiště na Koruně u Krasíkova. 
Dva tábory (dívčího a chlapeckého 
oddílu) obklopovaly lesy plné zvířat, která 
dokázala taky (hlavně v noci na hlídkách) 
pěkně vystrašit, louky plné bylin, které 
jsme se učili poznávat, ale hlavně nám 
učarovalo námi neprozkoumané tajemství 
kopců a rovin kolem nás. Jak jsme si tedy 
užívali skautský tábor, který je, snad již 

od nepaměti, rozdělen na 2 samostatné: 
chlapců pro letošní rok – „Tábor 
krvežíznivých hovad“ a dívek - „Tábor 
indiánky Spókané“???

Dívčí tábor indiánky Spókané
Dříve než se rozběhl úplný táborový 
život, musely jsme si několikadenní prací 
postavit obydlí, ve kterém jsme nacházely 
domov po zbývajících 14 dní. S vidinou 
další zábavy a her nám šla práce od ruky, 
a tak třetí den večer, když už v táboře byly 
i nejmladší členky, vzplála vatra, byla 
zaseknuta obřadní sekera a tábor započal.
Kdesi v dálce se poprvé ozval hlas indiánky 
Spókané, který nás žádal o pomoc. 
Samozřejmě jsme jí chtěly pomoci, a tak se 
vydaly, sice jen pomyslně na kožené mapě, 
na cestu. Každý den se nám pak zjevovala 
a pomocí dopisů nás seznamovala se 

zvyky, historií a zkušenostmi kmene. 
Po celý zbytek dne jsme samy prožívaly 
to, co nám v dopise vyprávěla. Tato hra 
vyvrcholila na konci tábora tím, že jsme 
Spókané pomohly, a také jsme dále šířily 
dědictví života kmene Yguicků.
 Mimo tuto celotáborovou hru jsme 
prožívaly spoustu nádherných okamžiků 
při spontánních hrách, uspořádaly jsme 
si i soutěž ve zpěvu. Po celý tábor také 
probíhalo bodování jednotlivců i družin za 
dosažené výsledky při sportovních hrách. 
Také jsme se vydaly na velkou expedici do 
širokého okolí.
 Ale nejen hrami utíkal čas. Musely 
jsme také plnit spousty úkolů – úklid stanů, 
chystání ohňů, noční hlídky a vůbec, našla 
se každý den spousta různé práce. Také 
jsme se učily vyrábět šperky, ušily jsem 
si indiánské oblečení a vyrobily indiánské 
nástroje...
 Čtrnáct dní nakonec pro nás všechny 
uběhlo strašně rychle a do balení domů se 
žádné z nás vůbec nechtělo.

Chlapecký tábor krvežíznivých hovad
Po náročné stavbě jsme připravili 
zahajovací táborový oheň, na kterém náš 
tábor - vyvrcholení celého skautského 
roku - teprve skutečně započal. Členové 
byli rozděleni do dvou družin (Lišáci a 
Jeleni), které proti sobě po celou dobu 
tábora soupeřily. Celotáborová hra byla 
na motiv westernu „Jassie James kontra 
Buffalo Bill“. Touto „etapovkou“ však 
nebyl program zcela zaplněn, takže 
zbyl i čas na táborovou olympiádu, 
DKDZ-Drsný kanadský dřevorubecký 
závod, O pohár Robina Hooda, Zlatého 
slavíka, Expedici, výpravu k nedalekému 
rybníku a spoustu dalších her. Soutěžit 
ale mohl ještě navíc každý nejen za svou 
družinu, ale i po boku svého souseda ve 
stanu v bodování stanů, každý sám za sebe 
v bodování deníků a nebo v nejprestižnější 
soutěži – bodování jednotlivců. Vyhrát 
chtěl snad každý, a tak bylo občas vidět, 
jak se mnozí snaží ještě na poslední chvíli 
psát zápisy do svých deníků, jak se někteří 
snaží urvat každičký bod pro svou družinu 
za vzornou službu v kuchyni, ale nebylo 
také těžké najít někoho, jak se v polední 
pauze místo toho povaluje na lavičce 
nebo ve stanu. Jeho šance na vítězství 
však byly v mnohých disciplínách takřka 
mizivé. Ráno po rozcvičce a hygieně 
byl slyšet rachot ze stanů, to protože se 
opravdu každý horlivě snažil uklidit si na 
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posteli, pod postelí, na poličce a nakonec 
i kolem celého svého stanu, aby při 
prohlídce dostal co možná nejvíc bodů. 
Nejen v sauně a při přikládání do kamen, 
ale někdy i v olympiádě či v DKDZ se 
na tvářích leskl pot a nejednou jsme po 
večerce viděli, jak leckdo padl znaveně do 
své postele a hned únavou usnul. Nejhorší 
slova, která pak lze ve spánku slyšet, jsou: 
„Vstávej, máš hlídku!!!“. Tábor nebyl pro 
kluky žádným odpočinkovým pobytem 
v lázních. Bylo potřeba dřít každý den. 

Tábor se sám nepostavil, dřevo se samo 
nedoneslo, jídlo samo neuvařilo. Každý 
se snažil, co mu síly stačily, a na každém 
z nás záleželo, jak tábor dopadne a jak si 
ho každý užije... 
 Myslím však, že si tábor všichni, kdo 
chtěli, maximálně užili a věřím, že ceny, 
které mnozí vyhráli, je třeba inspirují 
k tomu, aby se se stejnou dobrovolností 
snažili i ve všedním životě. Táborem 
skauting nekončí, ten jde s člověkem po 
celý život.

Že skauti nejsou jenom blázni, kteří 
jednou za čas vyjedou spát pod stan, 
se pokusí dokázat 40 000 účastníků 
světového jamboree, které proběhne příští 
rok v Anglii. Setkání skautů a skautek 
z celého světa bude pořádáno v rámci oslav 
stého výročí založení hnutí a chystá se 
na něj i výprava z Olomouckého kraje. 
„Věříme, že by z nás měl zakladatel 
skautingu, lord Robert Baden–Powell, 
radost. Začínal před sto lety s dvanácti 
hochy a teď jsou skauti téměř ve všech 
zemích,“ říká k tomu jeden z členů 
olomoucké výpravy, Petr Brabec. 
„Všichni se už teď moc těšíme, vždyť 
nás tam bude skoro čtyřikrát tolik 
co sportovců na olympiádě,“ dodává 
s úsměvem. 

Světové skautské jamboree proběhne na 
přelomu července a srpna 2007 v Hylands 
Park, padesát kilometrů severovýchodně 
od Londýna. Někdo by mohl namítnout, 
že do zahájení zbývá ještě téměř rok, 
ale vedoucí výpravy Petr Kabelík říká: 
„Rozhodně si nemyslím, že je příliš brzy 
na přípravy. Vždyť jenom sestavit tým 
lidí, kteří výpravu chystají, nebylo tak 
docela snadné. O to víc nás těší, že se nám 
přihlásilo už přes pětadvacet mladších 
účastníků, tedy dětí do osmnácti let.“ 
Několik bludovských roverů a rangers
o své účasti horlivě přemýšlí a je tak 
velmi pravděpodobné, že na jamboree 
v Anglii bude přítomen bludovský znak.
Jak mladší účastníci, tak členové 

„servistýmu“, 
který výpravu 
organizovanou 
Krajskou 
radou Junáka 
Olomouckého 
kraje zajišťuje 
po technické
stránce, se sejdou na několika 
víkendových přípravných setkáních, kde 
budou mimo jiné připravovat program, 
jímž budou svůj region i celý český 
skauting reprezentovat. „Na minulém 
jamboree v Thajsku měly velký úspěch 
ukázky lasování nebo třeba hanáckých 
lidových tanců. Sami jsme zvědaví, čím 
tentokrát naši účastníci překvapí i nás,“
uzavírá Petr Kabelík.  (–peb–)

Sběr papíru a železa
Pionýrská skupina Bludov pořádá v pátek 

20. října 2006 
sběr papíru v zahradě za kulturním domem 

v době od 15 do 17:30 hod. 
Odevzdávejte pouze svázaný papír. 

Textil se nevybírá. 
V sobotu 21. října 2006 bude proveden 

od 8 hodin sběr železného šrotu. 
Nachystejte železo před dům do 8 hodin. 

Můžete využít i kontejnery, které budou přistaveny 
pod kostelem, za kulturním domem a před obchodem 

u Nealka /do 15 hodin/. 

Skautů čtyřikrát tolik co olympioniků

Ve školní roce 2005/2006 pracovala při ZŠ dvě oddělení ŠD, 
ve kterých bylo zapsáno 60 dětí.
 Do ŠD děti přijdou po dopoledním vyučování unavené, 
potřebují si odpočinout a zregenerovat své síly. K tomu je 
přihlíženo při všech činnostech ve ŠD. Důraz klademe na 
volný pobyt na čerstvém vzduchu. Po celý rok pracovaly 
při ŠD tyto kroužky:
- Informatika  - 1., 2.tř.   - 18 dětí
    - 3., 4.tř.   - 18 dětí
- Pohybové hry  - chlapci  - 18 dětí
    - dívky  - 22 dětí
 Vedla vychovatelka S. Nikolovová. Činnost ukončena 
návštěvou dvou skupin dívek v plaveckém bazénu v Zábřeze. 
Vedla - vychovatelka S. Nikolovová
- Výtvarný - 1., 2., 3. tř. - 20 dětí
  - 3., 4 tř.  - 17 dětí
 Výstava “Zahrádkářů” - doplněna výtvarnými pracemi 
dětí. Účast v soutěži “Můj strom”, “Hasiči” - J Eliáš 1. místo.
 Na závěr vycházka do lesa na horním konci s opékáním 
a hledáním pokladu. Vedla vychovatelka J. Krejčí.
  

Soňa Nikolovová, Krejčí Jindřiška, vychovatelky ŠD

Ze života školní družiny

říjen 2006

PRODEJE  v kulturním domě

Út a St 10 .a 11. 10.  – levný textil
Út  24. 10., Pá 27. 10. Út 31. 10.

Bludovan 8/2006

Bludovan 23

Oba tábory – dívčí i chlapecký - se velice 
vyvedly, a tak když vzplály závěrečné 
ohně, mnohým se objevily i slzičky 
v očích, když se vysekávala obřadní 
sekera, a tím bylo potvrzeno, že pobyt 
na Koruně končí. S vyhasnutím žhavých 
uhlíků zazněla večerka a na tábor padla 
poslední noc. Po ní již čekala ráno poslední 
společná snídaně, bourání tábora a odjezdy 
domů.

Kateřina Ösziová – Kuře, 
Jiří Znoj – Cvrček, skautské středisko 

Františka Pecháčka Bludov



Zveme ženy a dívky 
všech věkových kategorií 

v pondělí a čtvrtek od 19 do 20 hodin  
na

aerobik
a od října každou středu od 

18 do 19 hodin pro starší ženy - kalanetika
Sokolovna Bludov

Vstup 10,- Kč, podložku a dobrou náladu s sebou

Srdečně zve Alena Fazorová

Taneční pro dospělé aneb
 Letem tanečním světem

Výuka tanců standardních, latinskoamerických, country, 
ale i moderních a etnických

Chcete být krásní, štíhlí, prostě fit?
Tak si přijďte s námi do sokolovny zacvičit.

„Jen cvičení dokáže rozpustit tukové polštáře.“

AEROBIK
s Lidou a Renatou

Low i High AE + posilování pro všechny 
věkové kategorie

Pondělí 17:30-19:00
Středa 19:00-20:30

Od 25. září 2006 v sokolovně Bludov
Pití, ručník, podložku a úsměv s sebou!

Vstup: 15 Kč. 

Šachový kroužek 
zahájil opět po prázdninách svou činnost.

Každou středu 
v zadní části 
kulturního domu 

16-17 hod. pro děti 
17-19 hod. pro dospělé
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Obec Bludov zve občany na připomenutí
 si státního svátku vzniku 

samostatného Československa. 

Pietní akt u Pomníku padlých proběhne 
v pátek 27. října 2006 v 18:00 hod.

Nestyďte se přijít mezi nás, objevit nové schopnosti
 a možnosti pohybu, získat sebedůvěru a pobavit se.

Vhodné i pro úplné začátečníky.
Vede p. Michal Jurásek, absolvent TK

6 lekcí, cena 250,- Kč 
říjen - listopad 2006 

/středy od 20:00 do 22:00 hodin/, 
přihlášky tanečních párů 

i jednotlivců - v KD

do 15. 10. 2006

Důrazně Vás upozorňujeme, abyste nevypouštěli do nově 
vybudované kanalizace splaškové vody (přečerpávali ze 
septiků a žump) a nepřipojovali se na kanalizační síť do 
doby než bude kolaudace.
Pokud při provádění kamerových zkoušek zjistíme, že do 
nové kanalizace vypouštíte odpadní vody, budete v plné 
výši hradit náklady na vyčištění kanalizačního potrubí 
a provedení dalších kamerových zkoušek.

                  Tolarová Hana
               referent odboru výstavby a životního prostředí

Kanalizace-UPOZORNĚNÍ

Správné znění tajenky z Bludovanu 06/2006 zní:  
„ZRCADLO, KŘTALT, KOZELEK“. Vylosován byl K. Adam, 
Ad. Kašpara, Bludov, který získává tričko obecního úřadu.

Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. 


