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Vážení spoluobčané,
chceme vás informovat o dalším 
pokračování budování soukromých 
částí přípojek, připojovaní objektů na 
kanalizaci  a  o  chodu  kanalizace.

Do konce měsíce dubna byly dobudovány
zbývající soukromé části přípojek, takže 
nyní je hotovo všech 911 ks přípojek. 
Generální dodavatel stavby fy. HOCHTIEF
připravila podklady potřebné pro 
kolaudaci všech přípojek a TDI ve středu 
16.5.2007 zažádal o kolaudační řízení. 
Provedením kolaudace bude dokončena 
další etapa výstavby.

Situace v napojování nemovitostí na 
kanalizaci se v měsíci dubnu a z počátku 
měsíce května  výrazně  zlepšila. 
Bohužel, po 10. květnu se napojování 
objektů velmi zpomalilo a v některé 
dny po tomto datu nebyla napojena ani 
jedna nemovitost. Ke dni 21.5.2007 bylo 
napojeno celkem 663  přípojek (72,8%) 
a 2436 občanů (78,1%). Znovu  žádáme 
vlastníky nemovitostí, kteří ještě nejsou 
napojeni, aby tak v co nejkratší době 
učinili. 

A nyní k  vlastnímu provozu kanalizace. 
Provoz kanalizačních stok, které natékají 
na ČOV gravitačně (samospádem) 
přibližně ze dvou třetin obce, je celkem, 
až na jednu výjimku, bez větších 
problémů. Horší už to bylo na části 
splaškové kanalizace (západní část obce), 
kde je osazena přečerpávací stanice. 
Když jsme v minulém čísle Bludovanu 
psali, že nás velmi trápí chování některých 
občanů, kteří zneužívají anonymity 
a pletou si kanalizaci se smetištěm, 
doufali jsme, že se situace výrazně 

Splašková kanalizace a ČOV
zlepší a že ve splaškové kanalizaci 
potečou pouze splaškové vody. K našemu 
nepříjemnému překvapení se situace ani 
o trochu nezlepšila. Naopak – situace se 
ještě zhoršila. Došlo to až tak daleko, že 
vlivem většího množství předmětů, které 
ve splaškové vodě a tím ve splaškové 
kanalizaci nemají co dělat a se kterými 
si čerpadla ani nemohou poradit (např. 
hadry, vlhčené ubrousky, dámské 
hygienické potřeby, nádobky od vůní 
a desinfekčních prostředků ve WC, atd.) 
se poškodila obě čerpadla. Poškození 
bylo takového rozsahu, že čerpadla 
musela být odvezena do opravny. 
Následující čtyři dny, než opravili 
v Olomouci v autorizované opravně 
alespoň jedno čerpadlo a než byla až 
do dna vyčištěna celá přečerpávací 
šachta, musely  být z přečerpávací 
jímky splaškové vody vyváženy dvěma 
fekálními vozy. V opravně, po rozebrání 
čerpadel, bylo zjištěno, že jejich 
poškození je mechanického původu 
a tudíž se na opravy záruka nevztahuje!!! 
Oprava obou čerpadel přijde na cca 
60.000,- Kč a k tomu bude nutno ještě 
připočítat vyvážení splaškových vod 
fekálními vozy.

Z výše popsané situace, sami občané 
vidíte, že naše nabádání  ke správnému 
využívání splaškové kanalizace 
– tedy vypouštění odpadních vod 
z vašich nemovitostí, nebylo jen 
„ plácnutím do vody “, ale že bylo  
velmi důležitým upozorněním, jak se 
vyhnout problémům při provozování 
kanalizace a přečerpávací stanice. Znovu 
se na vás obracíme, hlavně na ty, co se 
doposud schovávají za anonymitu, se 
žádostí, abyste splaškovou kanalizaci 

skutečně využívali pouze pro odvádění 
splaškových vod z vašich nemovitostí. 

Svou kázní ulehčíte provozování 
kanalizace a přečerpávací stanice 
a provozovatel nebude nucen nepřiměřeně 
zvýšenými náklady zvyšovat cenu 
stočného. Nepříjemné a neoblíbené 
zvyšování ceny stočného si určitě nepřejí 
ani provozovatel kanalizace, ani vy, 
bludovští občané.
   OVŽP

Na základě sdělení firmy 
SEKNE spol. s r.o. Olomouc, která 

zastupuje ČESKÉ DRÁHY, a.s. 
Správu dopravních cest Olomouc, 

vám oznamujeme, že ve dnech 
19.6. 2007 od 6:00 hod.  

do 21.6.2007 do 18:00 hod. 
bude úplná uzavírka silnice I/44 
(výjezd na Postřelmov, Zábřeh). 
Úplná uzavírka bude vyvolána 
opravou železničního přejezdu 

v km 50,660 trati Šumperk 
– Hanušovice. Objezdné trasy 
jsou variantně navrženy buď 

přes Sudkov, nebo přes Chromeč 
nebo přes Vyšehoří a Rovensko.

   OVŽP

Oznámení občanům



Bludovan 2

Bludovan 5/2007

Dne 26. dubna 2007 proběhlo v Kulturním 
domě od 18:00 do 20:30 páté zasedání 
zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 
zastupitelů, omluveni byli Jaroslav Balhar, 
Oto Böser a Karel Soural. Starosta obce 
Pavel Ston pověřil vyhotovením zápisu 
Jana Šaje, ověřením zápisu pověřilo 
zastupitelstvo Jana Kacara a Stanislava 
Balíka. Program schůze byl schválen 
jednomyslně. 
Kontrola úkolů
Starosta sdělil, že ve věci úkolu 
týkajícího se nové směnečné smlouvy 
se ZOD se zatím nepodařilo najít 
nové řešení, a proto úkol dále trvá. 
Úkol týkající se změny katastrálních 
hranic mezi obcemi Bludov a Chromeč 
zaznamenal posun, když chromečské 
zastupitelstvo souhlasilo se změnou, ale 
tak, aby se uskutečnila v rámci tamních 
komplexních pozemkových úprav. 
Zastupitelstvo vedlo krátkou rozpravu 
o tom, kdy tento bod považovat za 
splněný. Nakonec se přiklonilo k názoru, 
že prozatím je splněný a sledovat jej 
začne znovu od chvíle, kdy začnou 
v Chromči probíhat pozemkové úpravy.
Zpráva o činnosti rady obce
Místostarosta obce Josef Ťulpík přednesl 
zprávu o činnosti rady obce od posledního 
zasedání zastupitelstva. Rada se v tomto 
období sešla celkem třikrát. Kromě 
běžné agendy se zabývala následujícími 
záležitostmi: vyhlášením konkurzních 
řízení na ředitele základní školy a mateřské 
školy, obsazováním obecních bytů, 
opravami bytů Na Nové, vycházkovou 
trasou z lázní do obce, urbanistickým 
řešením středu obce, provozováním 
ČOV, zprovozněním sportovního areálu 
atd. Starosta zprávu doplnil, když 
upozornil na změnu organizačního řádu 
OÚ, tedy zřízení nového místa účetního. 
Rada obce uložila starostovi toto místo 
obsadit, ovšem úřad zorganizovat tak, aby 
nedošlo k celkovému nárůstu počtu jeho 
zaměstnanců. 
V následné diskusi upozornil Josef 
Sedláček st., že z jednání stavební komise 
vzešla iniciativa, aby byla zajištěna 
střecha správcovského domku u zámku 
(pokryta térovým papírem, který je na 
několika místech potrhán). Protože zatím 
není majetek rozdělen (nejsou uzavřeny 
smlouvy), myslí si , že by se obec na 
tomto měla podílet - střecha nepočká. 
Rovněž připomněl, že je potřeba natřít 
střechu na kočárovně. J. Ťulpík vysvětlil 
postoj rady k tomuto problému, který 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

jistě nevznikl v posledních dnech (rada 
se domnívá, že by tyto problémy měl celý 
řešit budoucí vlastník - K. Mornstein). 
J. Sedláček st. se ale domnívá, že pokud 
je obec vlastníkem tohoto objektu, musí 
se o něho starat.
Karel Janíček je překvapen vysokými 
cenami za pronájem sportovního areálu 
a připomíná, že by bylo třeba mít v obci 
nějaké „plácky“ na vyžití dětí. Dále se 
mu zdá příliš vysoká cena za stočné. 
Zajímalo by ho, jestli se rada zabývala 
také výhledem do budoucna - jak by asi 
mělo být stočné vysoké. Ke kanalizaci má 
také poznámku, že v poslední době dostali 
občané dopis o napojení na kanalizaci 
a byl dost nešťastně formulován. 
J. Ťulpík se podivil nad tím, že 
K. Janíčkovi připadá vstupné pro 
obyvatele Bludova ve výši O Kč vysoké. 
Dále  sdělil, že stočné je stanoveno na 
17 Kč/m3 a časem se vyhodnotí. Starosta 
zdůraznil, že ceny na hřišti jsou nastaveny 
jako startovací, které mají také plnit 
jakousi ochrannou funkci. Co se týče 
stočného, myslí, že je jedna z nejnižších 
v okolí a bude v této výši udržitelná 
po delší dobu. S. Balík si myslí, že by 
půjčování sportovního areálu pro cizí 
občany nemělo být bezplatné. Jde o to, 
že hřiště bylo vybudováno především pro 
naše občany. Pokud jde o tzv. „plácek“ 
pro děti, jeden je u paneláků. V této 
souvislosti upozornil na to, že obec jako 
provozovatel by měla zajistit, aby zařízení 
pro děti byla v řádném stavu - skluzavka 
se začíná povážlivě naklánět.
Zastupitelstvo poté zprávu o činnosti rady 
10 hlasy schválilo (2 se zdrželi).
Zpráva o hospodaření obce 
k 31.3.2007
Příjmy činily za první čtvrtletí tohoto roku 
7 409 681,90 Kč, výdaje 7 752 826,30 Kč. 
Zůstatky účtů k k poslednímu březnovému 
dni na běžných účtech 6 492 277,56 
Kč, na účtech fondů 2 106 619,14 Kč. 
Zastupitelstvo zprávu schválilo 11 hlasy, 
1 se zdržel.
Majetkoprávní záležitosti
Návrh na odepsání pohledávky
Starosta uvedl, že se rada rozhodla předat 
právníkovi k řešení problém pohledávky 
z půjčky, kterou obec v roce 1997 
poskytla firmě D-Korekt a.s. ve výši 
81.422 Kč. Tyto peníze obdržela firma 
od obce prostřednictvím firmy DELTA 
broker a.s., které obec prodala cenné 
papíry. Půjčka byla splatná 25.5.1998. 
V říjnu 1998 však byl na D-Korekt 

prohlášen konkurs, který byl zrušen pro 
nedostatek majetku v roce 2006. Rada 
obce navrhuje zastupitelstvu, aby byla 
pohledávka odepsána. Zastupitelstvo 
tento návrh jednomyslně schválilo. 
Kapitalizace pohledávky
Pohledávka vznikla na základě kupní 
smlouvy mezi obcí Bludov a její 
dceřinou firmou Obecní lesy Bludov, 
s.r.o., která byla podepsána 10.2.1997. 
Výše pohledávky činila 3 029 329,90 Kč. 
Jejím předmětem byl prodej rozpracované 
výroby v lesní školce, drobného hmotného 
majetku, obecního skladu materiálu, 
materiálu v zahradnictví a skladu 
chemikálií. Její splatnost byla 5 let. 
Pohledávku se podařilo částečně splatit 
pouze v roce 1998, kdy se podařilo získat 
dotační titul na odstranění povodňových 
škod na Mlýnském potoce. Kvalita 
pohledávky byla výrazně snížena již 
v letech 1997 a 1998, kdy byla z důvodu 
nekvality snížena rozpracovanost 
v lesní školce, rovněž byl odepsán 
nepotřebný materiál ze skladu. Aktuální 
výše pohledávky k dnešnímu dni činí 
2 380 000 Kč. Pohledávka je po lhůtě 
splatnosti a fakticky již i promlčená. Byla 
předmětem připomínek auditorů obce 
i OLB, s.r.o. Minulý i současný finanční 
výbor a dozorčí rada OLB, s.r.o. navrhují 
kapitalizaci pohledávky. Zastupitelstvo 
tento návrh jednomyslně schválilo.
Odprodej části pozemku p.č. 1362/18 
manželům Vlčkovým
Starosta sdělil, že rada souhlasila se 
záměrem odprodat část pozemku p.č. 
1362/18 manželům Vlčkovým (ulice 
8. května 586), navrhuje kupní cenu 
25 až 35 Kč/m2 s tím, že náklady na 
zhotovení geometrického plánu bude 
hradit kupující. Uvedená část parcely 
sousedí s pozemkem Vlčkových, kteří 
ji pravidelně udržují a chtěli by na 
ní vysadit dřeviny. Odbor výstavby 
a životního prostředí navrhl odložit 
prodej do doby, než se vyřeší umístění 
cyklotrasy na sousedním pozemku. 
J. Sedláček st. vysvětlil stanovisko 
stavební komise, že to je oblast veřejných 
zájmů obce, kde by mohla přicházet 
v úvahu směna pozemků, aby byla 
propojena stezka až k MŠ. Dále může 
v budoucnu dojít k revitalizaci vodního 
toku a část tohoto pozemku by k tomu 
byla využita. Doporučuje neprodávat, ale 
pronajmout. S. Balík zpochybnil možnost 
využití této plochy k čemukoli jinému, 
než rozšíření zahrady. Navrhl, aby byl 

5. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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pozemek prodán za 50 Kč/m2. Starosta 
po kratší diskusi nechal hlasovat o návrhu 
J. Sedláčka st. (dlouhodobý pronájem). 
Návrh schválen nebyl - hlasovali pro něj 
3 zastupitelé (8 proti, 1 se zdržel). Poté 
se hlasovalo o prodeji za 50 Kč/m2 - tento 
návrh byl přijat, když pro něj hlasovala 
nejtěsnější většina - 8 zastupitelů (2 proti, 
2 se zdrželi). 
Odprodej části pozemku p.č. 609 
Radku Březinovi 
Starosta sdělil, že se o možnosti 
vybudování průchozí stezky z ulice 
J. Žižky na ulici Za Školou jednala 
obec nejenom s R. Březinou, ale 
i s majitelkami sousedících nemovitostí 
- pí. Plhákovou a pí. Vepřkovou. Všichni 
oslovení návrh odmítli. Rada obce 
znovu předkládá záměr odprodat část 
pozemku p.č. 609 (přibližná výměra části 
odprodávaného pozemku bude 114 m2) 
a doporučuje kupní cenu 50 Kč/m2 s tím, 
že náklady na zhotovení geometrického 
plánu bude hradit kupující. R. Březina 
žádá o odprodej uvedené části pozemku 
z toho důvodu, že slouží výhradně jako 
přístupová cesta k jeho nemovitosti 
a po celý rok ji udržuje na svoje náklady. 
V následné diskusi J. Sedláček st. zeptal, 
v jak dlouhém horizontu rada uvažuje. 
Co když se názor oslovených majitelů 
změní. J. Ťulpík odpověděl, že rada 
uvažuje v horizontu 20-30 let, dále že to 
neumí. S. Balík se ohradil proti tomu, 
aby byla zpochybňována vyjádřená vůle 
oslovených občanů. Po kratší diskusi 
zastupitelstvo odprodej 10 hlasy schválilo 
(1 proti, 1 se zdržel). 
Závěrečný účet obce za rok 2006
Zastupitelstvo dále jednomyslně schválilo 
závěrečný účet obce vč. zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Bludov 
za rok 2006 s výhradou a konstatovalo, 
že byla přijata nápravná opatření 
k odstranění uvedených formálních 
nedostatků a nedostatky byly odstraněny 
při březnovém výplatním termínu.
Schválení půjček občanů z Fondu 
rozvoje bydlení na rok 2007
Místostarosta informoval o tom, že radě 
obce bylo předloženo osm žádostí občanů 
o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 
bydlení (FRB) pro rok 2007. K žádostem 
se vyjádřila stavební komise, a komise 
FRB. V současné době má obec na účtu 
FRB 1,434.991 Kč, celková výše žádostí 
o půjčky v letošním roce činí 715.000 
Kč. Zastupitelstvo předložený návrh na 
poskytnutí půjček z FRB všem žadatelům 
jednomyslně schválilo.
Schválení finančních podpor 
z podpůrných programů obce 
na rok 2007
Celkem bylo podáno 38 žádostí na 
poskytnutí podpor z podpůrných programů 

obce na rok 2007, které projednaly komise 
kulturní, mládeže a sportu - 26 žádostí, 
komise životního prostředí - 8 žádostí, 
komise stavební - 4 žádosti. Na podpůrné 
programy v oblasti architektonického 
vzhledu obce navrhuje rada přidělit 
(v souladu se schváleným rozpočtem) 
10 tis. Kč, na podporu výsadby zeleně 
a ochrany životního prostředí 30 tis. 
Kč, na činnost sportovních organizací 
230 tis. Kč, na činnost mládežnických 
nesportovních organizací 92 tis. Kč a na 
činnost kulturních a zájmových organizací 
92 tis. Kč; tedy stejně, jako v předchozím 
roce. Místostarosta také vysvětlil návrh 
rady, která navrhuje přidělit finanční 
sumu (bez rozdělení na položky) s tím, že 
už záleží na jednotlivých spolcích, jak si 
ji na jednotlivé podané projekty rozdělí.
V následné diskusi objasnil S. Balík 
postup komise kulturní, mládeže a sportu 
při rozdělování příspěvků. Odůvodnil 
také návrh komise, na co by se peníze 
neměly použít. Pavel Srb z pléna reagoval 
připomínkou, že na trenéry mládeže by 
se TJ Sokol měly peníze dát. S. Balík 
reagoval vysvětlením, že TJ Sokol 
dostane letos stejnou částku jako loni 
a může si ji použít dle vlastního zvážení. 
J. Sedláček st. zdůraznil, že letos bude 
mít TJ Sokol mimořádné výdaje spojené 
se s rekonstrukcí fotbalových ploch vč. 
zavlažování. Proto navrhl zvýšit položku 
v podpůrných programech pro sportovní 
oblast o 60 tis. Kč a pokrýt ji vyššími 
daňovými příjmy. Požádal o vysvětlení 
předsedu fotbalového oddílu Luďka 
Březinu ml., který jeho úvahy podpořil. 
Dále navrhl navýšit dotační částku na 
výsadbu zeleně o 40 tis. Kč. S. Balík 
připomněl, že navýšením peněz pro 
sport by se radikálně navýšil rozdíl mezi 
celkovými penězi pro sport (návrh až na 
290 tis.) a pro všechny ostatní spolky 
(celkem 192 tis.). 
Zastupitelstvo návrh J. Sedláčka st. 
neschválilo, když pro něj hlasovali 
3 zastupitelé (9 proti). Návrh předložený 
radou schválilo v nezměněné podobě 
10 hlasy (1 proti, 1 se zdržel).
Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2007 - odpady
Starosta představil návrh nové obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2007, kterou se 
mění OZV č. 4/2003 ve znění OZV č. 
4/2004. Jedná se o zvýšení poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
Jednoduše řečeno jde o zvýšení poplatku 
za odpady, který platí občané, a to 
z 350 Kč na 450 Kč za rok na osobu. 
Důvod je jednoduchý - obec platí za 
svoz odpadu stále víc, v současnosti 
již doplácí na osobu a rok téměř 150 
Kč. Zastupitelstvo vyhlášku 11 hlasy 

schválilo (1 proti). 
Různé
Starosta informoval o tom, že po požáru 
rod. domu p. Kepáka (za sochou sv. 
Floriána) zůstalo v obci neuklizené 
spáleniště. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o občana sociálně slabého, který 
se dokonce obracel na obec o finanční 
pomoc, nedá se předpokládat, že by 
pozemek uklidil. Na nemovitosti 
navíc vázne exekuce. Soudní exekutor 
doporučil, aby se obec zúčastnila dražby 
a nemovitost vydražila. Znalecký posudek 
musí respektovat i cenu úklidu spáleniště. 
Pokud by obec pozemek získala, měla 
by stavební parcelu za cenu úklidu 
a cenu, za kterou se vydraží. Zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo, aby se starosta 
dražby zúčastnil.
J. Sedláček st. vznesl návrh, aby 
starosta dostal mandát od zastupitelstva 
k jednání, které vede OÚ ve věci vedení 
budoucí trasy silnice I/11. Jde o návrat 
k původnímu řešení silničního obchvatu 
Bludova. V letošním roce totiž vyšlo 
najevo od projektanta obchvatu, že 
Ředitelství silnic a dálnic aktualizovalo 
trasu obchvatu tak, že silnice I/11 
bude nadále vedena přes obec Bludov 
a bylo zrušeno původně vyprojektované 
odbočení této silnice mezi Postřelmovem 
a Bludovem (na Chromeč), které 
zajišťovalo vedení tranzitní dopravy ze 
Šumperka na Olomouc i Prahu mimo naši 
obec. Ponechání silnice I/11 v dosavadní 
trase by zachovalo nynější neúnosné 
dopravní zatížení na celé ulici Lázeňské, 
což je v rozporu se zájmy občanů obce. 
Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo 
návrh usnesení, v němž požaduje, aby 
po trase obchvatu obce Bludov (silnice 
I/44) byla v úseku Šumperk-Postřelmov 
vedena i silnice I/11 s odbočením na 
Klášterec – Hradec Králové – Praha 
v původně vyprojektovaném místě mezi 
obcí Postřelmov a Chromeč. Dále uložilo 
starostovi, aby tento požadavek uplatnil 
u Ředitelství silnic a dálnic, popřípadě 
ministerstva dopravy a důrazně ho 
prosazoval.
J. Sedláček st. dále vznesl návrh, 
aby obec zajistila ochranu biocentra 
„Helenina skála“. Po obsáhlém výkladu 
k problematice využívání této lokality 
jako nelegální střelnice zastupitelstvo 
přijalo jednomyslně usnesení, že považuje 
vymezení biocentra v lokalitě „Helenina 
skála“ za neměnné a rozhodně odmítá 
snahy legalizovat zde střelnici. Uložilo 
starostovi, aby využil všech dostupných 
právních prostředků k ukončení využívání 
lokality „Helenina skála“ k činnostem 
neslučitelným s funkcí biocentra a aby 
učinil potřebné právní kroky k získání 
pozemku p.č. 2769/1 do vlastnictví obce.
Petr Kučera z pléna se zeptal, proč se 
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na dnešním zastupitelstvu neprojednává 
prodej pozemku „Paťalova zahrada“, 
o který má zažádáno. Starosta vysvětlil, 
že rada obce musela přistoupit 
k neobvyklému postupu (obálková 
metoda), protože je to poprvé, kdy 
o pozemek má zažádáno více žadatelů. 
Konečné rozhodnutí o prodeji však bude 
mít zastupitelstvo obce.
Pí. Kreinerová z pléna vznesla 
připomínku k volnému pobíhání psů po 
vesnici a dotázala se, jak tento problém 
hodlá obec řešit. Starosta odpověděl, 
že již v minulosti se odbor životního 
prostředí tímto problémem zabýval. 

Obecně závaznou vyhlášku však obec 
zatím nemá, ale znovu se k tomuto bude 
muset vrátit.
S. Balík sdělil, že se ucpala obecní 
kanalizace na dolním konci v ulici 
Tyršově a vyplavilo to sklep u Tomanů. 
Myslí si, že by obecní úřad měl udělat 
iniciativní krok a spojit se s nimi. Vznikla 
jim škoda a obec by ji měla nahradit.
J. Sedláček ml. připomněl, že 
u obchodního domu je stále propadlý 
kanál a dále pak je v komunikaci důl.
Starosta poděkoval všem za účast 
a zasedání ukončil.

Stanislav Balík ml.

Konkurz na ředitele základní školy
O tom, že dlouholetý ředitel místní 
základní školy Petr Pešák odchází do 
důchodu, se mluvilo již nějakou dobu. 
Poté, co oficiálně oznámil, že chce odejít 
k 1. červenci 2007, vyhlásila rada obce, 
jakožto zřizovatel základní školy na jeho 
místo konkurz. 
Rada také jmenovala konkurzní komisi 
ve složení: předseda: Pavel Ston 
(starosta obce), členové: Stanislav 
Balík ml. (zastupitel obce Bludov), 
Vladimíra Horáčková (zástupce 
pedagogů), Radovan Pavelka (ředitel 
III. ZŠ Šumperk), Miroslava Utíkalová 
(zástupkyně Krajského úřadu Olomouc), 
Viktor Verner (zástupce České školní 
inspekce) a Vladimír Vlček (předseda 
Školské rady).
Přihlášky do konkurzu se mohly podávat 
do 16. dubna 2007. Do tohoto data se 
jich sešlo 10: Milan Mazák (ZŠ Ruda 
nad Moravou), Oldřich Kolák (VI. 
ZŠ Šumperk), Vlastimil Dominik (ZŠ 
Sobotín), Břetislav Hecl (SOŠ Ž,S,PP a 
SOU Šumperk), Ilona Křivohlávková (ZŠ 
Hrabišín), Petr Dajč (v současnosti mimo 
školství, dříve SŠ sociální Zábřeh), Ivo 
Anton (SOŠ Ž,S,PP a SOU Šumperk), 
Tomáš Krejčí (I. ZŠ Šumperk), Jitka 
Čulíková (ZŠ v bludovských lázních) 
a František Bek (ZŠ Chromeč). Pro 
zajímavost lze uvést, že mezi těmito 
deseti přihlášenými byli učitelé vesměs 
přírodovědných či technických předmětů 
(matematika, základy techniky, branná 
výchova), ani jeden učitel předmětu 
humanitního. Dva z nich se hlásili 
z řídících funkcí ve školství - F. Bek 

(ředitel ZŠ Chromeč), I. Křivohlávková 
(zástupkyně ředitelky ZŠ Hrabišín), 
další dva někdy v minulosti v podobných 
funkcích působili - B. Hecl, P. Dajč.
Konkurzní komise poprvé zasedla ve 
středu 18. dubna 2007, kde rozpečetila 
jednotlivé žádosti a zkontrolovala, zda 
přihlášení splňují podmínky přihlášení 
se do konkurzu. Konstatovala, že všech 
10 uchazečů je způsobilých a mohou se 
zúčastnit samotného výběrového řízení. 
To se uskutečnilo v pondělí 7. května 
2007 na obecním úřadě za přítomnosti 
všech členů komise a zúčastnili se jej 
všichni přihlášení. S každým z nich 
proběhl zhruba půlhodinový rozhovor, na 
jehož začátku uchazeč krátce představil 
svoji koncepci řízení a rozvoje školy. 
Tento dokument museli odevzdat již 
jako součást přihlášky a každý ze členů 
komise jej měl v kopii předem k dispozici 
na prostudování. Poté následovaly dotazy 
členů komise - každý položil každému 
uchazeči zhruba dvě otázky. Z předložené 
koncepce, ze způsobu a obsahu odpovědí 
a z dalších informací si komise dělala 
obrázek o jednotlivých kandidátech.
Po skončení prezentací začala komise 
hlasovat - vše se řídilo patřičnou vyhláškou 
upravující otázku podobných konkurzů ve 
školství. V prvním kole jednotliví členové 
komise tajně rozhodovali, zda jsou 
jednotliví kandidáti vhodní či nevhodní 
pro výkon funkce ředitele. Každý mohl 
označit jednoho, dva, všechny nebo 
i nikoho (kdyby nikoho nepovažovala 
za vhodného, nemusela vybrat nikoho). 
Po součtu těchto hodnocení - vhodný/
nevhodný - se konalo druhé kolo, kam 
postoupil každý, kdo měl alespoň jedno 
hodnocení „vhodný“. Takto postoupilo 
do nejužšího kola pět uchazečů. Těchto 
pět každý ze členů komise tajně seřadil 
podle svého uvážení od nejvhodnějšího 
po nejméně vhodného, tedy od jedničky 
do pětky (jako ve škole). Jednotlivé 
hlasovací lístky  se sečetly, škrtlo se vždy 

jedno nejhorší a jedno nejlepší hodnocení 
- a zbylo tak tedy vždy pět jednotlivých 
hodnocení. Ta se sečetla a seřadila se od 
nejmenšího po nejvyšší. Kdo měl nejméně 
bodů, byl podle komise nejvhodnější 
atd. 
Z tohoto sčítání vzešlo následující pořadí: 
1. Ilona Křivholávková, 2. František Bek, 
3. Tomáš Krejčí, 4. Vlastimil Dominik, 
5. Jitka Čulíková. Další rozhodnutí již 
leželo na radě obce, jakožto zřizovateli 
školy. Rada mohla respektovat výsledky 
konkurzu, mohla však vybrat i třetího 
v pořadí nebo i někoho z oněch pěti, 
kteří nepostoupili do nejužšího výběru 
- záleželo zcela na její vůli.
Ačkoli se naší obcí, a jak jsme zjistili 
při konkurzu tak i celým okresem, 
šířily „zaručené“ informace, že je již 
rozhodnuto a ředitel školy vybrán - že 
bez ohledu na průběh konkurzu rada obce 
rozhodne pro toho jednoho kandidáta, 
nebyla to pravda. 
Rada rozhodovala v pondělí 14. května
2007. Na svou schůzi si pozvala 
dva nejúspěšnější z konkurzu 
- I. Křivohlávkovou a F. Beka. Po 
rozhovorech s oběma z nich nakonec 
čtyřmi hlasy z pěti rozhodla, že bude 
respektovat výsledky konkurzu a že 
bludovskou školu bude teprve podruhé 
v její dlouhé historii řídit žena - Ilona 
Křivohlávková. 
Domnívám se, že celý proces výběru 
nové hlavy naší školy byl zcela 
transparentní. Nové, ani ne čtyřicetileté 
ředitelce, která bydlí v Novém Malíně, 
nezbývá než popřát hodně sil a úspěchů 
při řízení naší školy. Čas ukáže, byla-li 
to volba šťastná. Přejme jí všichni, aby 
i její zásluhou už nebyla bludovská škola 
vnímána jako „smutná“, jak se vyjádřil 
jeden z uchazečů konkurzu. K tomu 
jí zcela jistě bude nápomocna obec, 
školská rada, pedagogický sbor a snad 
i všichni rodiče.

Stanislav Balík ml.

Obec Bludov nabízí do pronájmu 
obecní byt v nové výstavbě 

v mateřské škole.

Byt je bezbariérový a je určen invalidní 
osobě, která užívá invalidní vozík.
V žádosti o tento byt uveďte stav 
Vašeho postižení a výši přijmu.

Žádosti na tento byt můžete 
podávat nebo zasílat na podatelnu 

Obecního úřadu Bludov, 
Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 



Bludovan 5

Bludovan 5/2007

To, že obec Bludov je z hlediska silniční dopravy významným 
uzlem, je věc všeobecně známá (dopravní zatížení viz Tabulka 
1). Je však reálná naděje na zlepšení životního prostředí 
v obci odkloněním hlavních dopravních tepen (silnice č.44  
z  Mohelnice přes Šumperk a Jeseník až na polskou hranici 
a silnice č. 11 z Ostravy přes  Šumperk do Hradce Králové 
a Prahy) mimo zastavěné území obce? Pokusím se shrnout 
do následujících řádků historii a současnost této ideje.

O přeložce silnice I/44 od Mohelnice do Jeseníku  se uvažuje 
již dlouhou dobu. Počátkem 90tých let minulého století byla 
vypracována tzv. vyhledávací studie. Ta v dané lokalitě vytyčila 
koridor, kde by se měla tato přeložka vést. Postupně se tato trasa 
přenášela do územních plánů obcí, jichž se týkala (Mohelnice, 
Zvole, Zábřeh, Postřelmov, Chromeč, Bludov, Dolní Studénky, 
Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, atd.). Protože se jedná o silnici 
I. třídy, která je ve vlastnictví státu, zajišťuje tyto práce 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), konkrétně jeho investiční 
oddělení. Postupně se studie precizuje a koncem roku 1998 
je  dokončena. Trasa z Mohelnice do Petrova n. Desnou je  
rozdělena do devíti staveb. 

Nás zajímá nejvíce stavba označená  v té době číslem 3, tedy 
jižní přivaděč mezi Postřelmovem a Šumperkem. To je trasa, 
která končí u Dolních Studének a dvoupruhovým přivaděčem, 
vedeným kolem firmy Epos na kraji Šumperka, se  napojí na 
stávající okružní křižovatku (viz Obr. č.1).
Postřelmovským se povedl husarský kousek, když se jim 
v rekordní době podařilo dotáhnout přípravné práce (vč. 
výkupu potřebných pozemků). Stavba obchvatu Postřelmova 
s pořadovým číslem 1 v délce 3,2 km byla slavnostně uvedena 
do provozu v roce 2004.

ŘSD mělo v plánu plynule pokračovat dále navazující, již 
zmíněnou, stavbou č.3 (Postřelmov – jižní přivaděč na Šumperk). 
Bohužel obec Dolní Studénky neměla schválený územní plán. 
Všechny navrhované trasy obchvatu nebyly pro zastupitelstvo 
přijatelné a teprve po předložení několika dalších variant se 
podařilo územní plán Dolních Studének schválit (roku 2006).

V rámci objektivity je třeba říci, že společně s navazující stavbou 
obchvatu celého Šumperka (na Obr. 1 číslo 7) se jedná zřejmě 
o nejproblematičtější úsek na celém tahu přeložky silnice č. 44. 
Postup příprav se velmi zdržel také na požadavku provozovatelů 
vodních zdrojů Luže, které jsou výstavbou zasaženy a dále 

Silniční obchvat Bludova – sen nebo blížící se skutečnost?
jednáním s Ministerstvem životního prostředí o zásahu do nivy 
Desné.

Podle poslední „Informace o stavu přípravy a realizace staveb 
na silnici I/44“, kterou na schůzce zainteresovaných stran 
předalo ŘSD 15.5.2007 je současný stav následující :

- ve výstavbě je stavba č. 2 tzv. malý obchvat Rájce 
(dvoupruhová silnice S 11,5/80, délka cca 2,1 km

 – zahájena 7/2006 termín dokončení 5/2008)
- stavba č. 3 Vlachov – Rájec (obchvat Zvole – čtyřpruhová 

komunikace S 22,5/100, délka cca 3,8 km, vydáno územní 
rozhodnutí, zpracováno stavební povolení s termínem 8/2007)

- stavba č. 6 Postřelmov – Šumperk, jižní přivaděč 
(čtyřpuhovaá silnice S 22,5/100 v délce 5,3 km 
a dvoupruhová silnice S 11,5/80 v délce 1,6 km

 zpracována aktualizovaná technická studie)
- ostatní stavby jsou ve fázi zadání nebo zpracovávání 
 technické studie

Pozitivní zprávou je, že v dubnu 2007 ŘSD zadalo zpracování 
„Oznámení záměru stavby (na celý úsek Postřelmov – Rapotín) 
Ministerstvu životního prostředí“. Už méně pozitivní zprávou 
je, že Oznámení bude dokončeno až v srpnu roku 2008 a teprve 
poté bude podáno na ministerstvo.
Když se pokusím, podle dosavadních zkušeností, odhadnout 
další časový průběh stavby č. 6 (pozorný čtenář si jistě všiml, 
že se původní stavba č. 3 změnila na stavbu č.6) tak počítejte 
se mnou:

- 08/2008 – termín zpracování „Oznámení záměru stavby 
MŽP“

- konec roku 2008 – stanovisko MŽP ke stavbě (doufejme, 
že kladné!)

- rok 2009  - dopracování technické studie a zadání 
projektu pro územní rozhodnutí

- rok 2010  - 2011 zpracování projektu pro územního 
rozhodnutí a výkup pozemků (!!!)

- rok 2012 – zpracování projektu pro stavebního  povolení  
a realizační projekt 

- rok 2013  - vydání stavebního povolení a výběr dodavatele 
stavby 

- roky 2014 až 2016 – realizace stavby č. 6 
- rok 2017 – slavnostní uvedení do provozu

Jsem si vědom, že uvedené termíny jsou „věštěním ze skleněné 

Tabulka 1.                                                        Intenzity silniční  dopravy - Bludov
(průjezd jednotkových vozidel za 24 hodin)

silnice úsek číslo úseku r. 2000 r. 2005 navýšení %
I/11 Vyšehoří (Loučení) - Bludov zámek 7-2940 3 350 4 231 881 126
I/44 Postřelmov - Bludov zámek 7-0980 8 256 10 000 1 744 121

I/11 a I/44 Bludov zámek - Šumperk 7-0570 11 186 15 102 3 916 135

Poznámky :
1. Údaj počtu vozidel na úseku 7-0980 za rok 2005 je orientační ! 
ŘSD zatím neopravilo evidentně chybný údaj uvedený ve Výsledcích 2.988 j.v.

2. jednotkové vozidlo osobní automobil   = 1   j.v.
nákladní automobil s nosností nad 3,5 t  = 2  j.v.
motocykl (jednostopé vozidlo)  = 0,5  j.v
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Dopravní spojka Postřelmov – Loučení – důležitá součást obchvatu Bludova

koule“, a ani tyto termíny nikdo z kompetentních přípravářů 
stavby ŘSD nevyslovil, ale o něčem přece můžeme snít?

A pokud bude realizace obchvatu Bludova uskutečněna dříve, 
rád se za svůj pesimismus čtenářům Bludovanu omluvím.

Nyní je třeba, aby všichni, kteří mohou cokoli učinit k urychlení 
průběhu přípravy, tak učinili. Mám na mysli především poslance 
Parlamentu ČR  a senátory, kteří to jako jeden muž mají ve 
svých volebních programech, starostové a zastupitelstva obcí, 
a v neposlední řadě i my občané, kteří stále se zvyšující 
dopravou trpíme dnes a denně.

Milan Klimeš
Použité podklady : Informace ŘSD
Údaje z celostátního sčítání dopravy v r. 2000 a 2005

Na jiném místě v dnešním vydání 
Bludovanu píši o obchvatu Postřelmov- 
Šumperk, který snad jednou velmi zklidní 
dopravní situaci v obci přeložením silnice 
I. třídy I/44.

Bohužel naší obcí je vedena ještě další 
silnice I. třídy a to číslo I/11 (ulice 
Lázeňská). 

Při plánování přeložky silnice Mohelnice 
– Šumperk se ještě v roce 2004 počítalo 
se stavbou -  tehdy označenou jako 
č. 6 Postřelmov – Loučení. Ta by svedla 
většinu dopravy ze silnice č. 11 na 
postřelmovský obchvat a mezi rovenským 
a chromečským mostem by se spojkou 
v délce cca 4,8 km napojila na křižovatku 
u Loučení. (viz Obr. 1). Z neznámých 
příčin (snad pro úsporu peněz) však 
tato stavba ze souboru vypadla a byla 

přesunuta až na budoucí rekonstrukci 
silnice I/11. To by však znamenalo, že 
doprava probíhající ve trase Ostrava - 
Hradec Králové by stále vedla Lázeňskou 
ulicí v téměř stejné intenzitě. Stejně tak 
obce Chromeč, Vyšehoří, Postřelmůvek, 
Rovensko a také Postřelmov by touto 
tranzitní dopravou nadále trpěly.

Komise výstavby na tuto skutečnost 
upozornila starostu obce ing. Stona. 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 
26.4.2007 přijalo usnesení následujícího 
znění :
„Zastupitelstvo obce požaduje, aby po 
trase obchvatu obce Bludov (silnice I/44)
byla v úseku Šumperk - Postřelmov 
vedena i silnice I/11 s odbočením na 
Klášterec – Hradec Králové – Praha 
v původně vyprojektovaném místě 
mezi obcí  Postřelmov a Chromeč.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, 
aby tento požadavek uplatnil 
u Ředitelství silnic a dálnic, popřípadě  
MD ČR  a důrazně ho prosazoval.“

To také pan starosta učinil na schůzce 
dne 15.5.2007 v Mohelnici. Zde byli 
přítomni starostové dotčených obcí, 
zástupci Ministerstva dopravy, Státního 
fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství 
silnic a dálnic (Praha, Brno a Olomouc), 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
zkrátka celá generalita. Protože nikdo 
z přítomných v zásadě neměl námitek, 
věřme, že na příští informační schůzce, 
která bude na podzim 2007, se stavba 
Postřelmov –Loučení opět objeví 
v seznamu staveb patřících k Přeložce 
silnice I/44 – Mohelnice – Šumperk.

Milan Klimeš 

Kruh přátel hudby Bludov  
Vás zve na

Koncert KPH
 Exotika v říši tónů 

Pětiřadý xylofon vlastní 
konstrukce 

BENA HAVLŮ 
Průvodní slovo – dirigent 

JIŘÍ KUBICA

Neděle 10. června 2007 
v 18:00 hodin 

na Zámku Bludov

 Program:
Hudba inspirovaná exotikou

 Uslyšíte  milostné a svatební písně indiánů, ukolébavku 
Maorů, něhu japonského jitra, vzývání pralesních bohů atd.

– vstupné 30,- Kč –

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve všechny občany na

Výstavu drobného domácího 
zvířectva

Sobota 23. června 2007 od 12 do 18 hodin
Neděle 24. června 2007 od 8 do 17 hodin

Vystaveni budou králíci, holubi, hrabavá i vodní drůbež, 
okrasní ptáci a terarijní zvířata, bude možno zakoupit kvalitní 

a oceněná zvířata pro další chov.

Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína.
Srdečně zvou bludovští chovatelé.

-Vstupné 20.-, děti zdarma - 

v zahradě za Kulturním domem v Bludově
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V červnu 2007 oslaví :
Šubrtová Božena  Lázeňská 75 let
Plháková Gertruda Bohutínská 75 let
Hellebrandová Božena  J. Žižky  80 let
Hrubá Božena  Školní  80 let
Jílková Elisaveta  Husova  80 let
Krobotová Marie  Tř.A.Kašpara 81 let
Skokan Lubomír  Ve Sléví  81 let
Ptáčková Helena  Zahradní 81 let
Minář Ladislav  8.května  82 let
Matějíček František Palackého 83 let
Homola Jaroslav  Hrabenovská 83 let
Kašpar Miroslav  Lázeňská 83 let
Musilová Zdenka  8. května 83 let
Schmiedová Edeltruda  Masarykova 84 let
Stonová Bronislava B. Němcové 84 let
Kubíček Antonín  Palackého 85 let
Šubrt Vladislav  Špalkova 85 let
Sedláček Antonín  Vančurova 86 let
Směšný Alois  Družstevní 86 let
Kozák František  Nová Dědina 87 let
Truksová Milada  Nová Dědina 88 let

na červen 2007
Pá  8. 6.  16:00  Dětská diskotéka
So   9. 6. 16:00  Festival Fr. Pavlů
    - kostel sv.Jiří
Ne 10. 6. 18:00  Koncert KPH-zámek
So, Ne  23. a 24. 6.   Výstava drobného 
    zvířectva

Ten, kdo žije v srdcích těch,
které opustil, nikdy neodešel...

Dne 23. června 2007 by se dožila 70 let paní

Emilie Elgnerová
Zároveň jsme si 11. dubna t.r. připomněli
13. výročí jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku srdečně děkují manžel 
Zdeněk, dcery Hana a Zdeňka s rodinami.

POZVÁNKA

Dne 1. června vzpomeneme 15. výročí úmrtí

pana Jaroslava Mináře
Vzpomínají manželka Alena, synové Jaroslav 
a Jiří s rodinami.

Zlatá svatba
Dne 15. června 2007 oslaví zlatou svatbu 

manželé Zdenka a Karel Strakovi.
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově jim přeje 

do dalších společných let hodně zdraví, 
spokojenosti a štěstí.

Děkuji všem, kteří se přišli dne 14. dubna 2007
rozloučit s mým manželem,

panem Josefem Snášelem
Nikdy nezapomeneme manželka Jaroslava
a synové.

Dne 2. června uplyne jeden rok od úmrtí

pana Vladimíra Sourala
S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme 
všem, kdo ho znali a měli rádi.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří doprovodili naši drahou 

zesnulou Ludmilu Martinákovou
dne 4. května 2007 na její poslední cestě.  Zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Maminko, Ty jsi tak ráda žila, Pán bůh Tě

však povolal k sobě, do svého králoství 
nebeského. Odešla jsi maminko, smutný 

je domov, smutno je v něm, chybíš mě 
maminko, chybíš nám všem

Dne 15. června 2007 by se dožila 80 let paní

Vitoslava Zamykalová
Stále vzpomínají manžel, dcery a syn 
s rodinami a přátelé

Dne 29.6. pořádá oddíl kopané letní karneval 
hudební skupiny

CONFESSION
 od 20:00 hod. na fotbalovém hřišti za zámkem.
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

do Prahy – Divadlo Brodway 
na muzikál

Angelika
V sobotu  27. října 2007

Odjezd od KD v 6:00 hodin
Cena za cestu a vstupné 900,- Kč

Přihlášky v KD

V hlavních rolích připravovaného muzikálu se objeví 
mnoho mediálně známých, ale především kvalitních zpěváků 

- M.Absolonová, Z.Norisová, J.Vojtek, B.Josef a řada 
mladých, úspěšných, začínajících zpěváků - P.Poláček, 

A.Amiri atd.

Nabízíme ještě několik volných míst na

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Hynčice pod Sušinou 2007

od  30. června do 10. července 2007
pro děti od 6 do 15 let,

ubytování ve zděné budově, 
strava 5x denně
cena 2350.- Kč

přihlášky v Kulturním domě Bludov, 
tel.: 583238177, 583238548, 736609734

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Bludově pořádá 
po mnoha letech pro své členy a jejich nejbližší zájezd 
na jižní Moravu - Lednice, Mikulov Dunajovice,Pálava.

Termín zájezdu 29. 9. 2007 - 30.  9.2007

ZÁJEZD

Program zájezdu:

Odjezd 29. 9. 2007 v 6:00 hod. od hasičárny

Návštěva zámku v Lednici, přilehlého minaretu, skleníku, 
akvária a rozsáhlého parku.

Možnost oběda.
Mikulov - prohlídka města a okolí.

Dolní Dunajovice - Vinařský dvůr “U mlýnků” (malebná 
vinařská vesnička nad Pálavou)

Ubytování, večeře, večerní program.

30. 9. 2007

Snídaně a odjezd.
Dle zájmu prohlídka lokality Pálava.

Zastávka na oběd.
Návrat v odpoledních hodinách.

Cena zájezdu:
Pro členy sboru 850,- Kč

Ostatní 1.100,- Kč
(V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, teplá 

a studená večeře, po celý večer volná konzumace 
sudového vína, snídaně)

Zájemci závazné přihlášky s úhradou zájezdu 
proveďte nejpozději do 31. 7. 2007 

u Lenky Strouhalové
Tel.: 583 238 496, 605 367 597.

Pěvecký sbor CANZONETTA BLUDOV
vás srdečně zve

v sobotu 9. června 2007
v 16:00 hodin

do kostela sv.Jiří v Bludově
na 

7. ROČNÍK HUDEBNÍHO 
FESTIVALU Františka Pavlů

Účinkují:
- žesťový soubor, Postřelmov
- chrámová Schola, Zábřeh
- chrámový sbor, Lanškroun
- CANZONETTA Bludov

    Bludov (Šumpersko) 22. května (ČTK) - Dva neznámí 
pachatelé přepadli v pondělí ráno čerpací stanici 
v Bludově na Šumpersku. Pod pohrůžkou použití střelné 
zbraně donutili obsluhu, aby jim vydala cigarety z regálu 
a peněženku s tržbou. Škoda se pohybuje v řádu tisíců 
korun, nikdo nebyl zraněn, sdělila dnes ČTK šumperská 
policejní mluvčí Marie Šafářová.
    „Pachatelé nebyli nijak maskováni a z místa odjeli 
osobním vozidlem nezjištěné tovární značky, zlatavé 
barvy, bez zadní registrační značky,“ uvedla Šafářová.
    Policistům se ve spolupráci s obsluhou stanice podařilo 
sestavit přibližný portrét jednoho z pachatelů. Šlo o muže 
ve věku 25 až 35 let, vysokého 175 až 185 centimetrů. 
Měl hnědočerné, krátce střižené vlasy a mluvil česky.
    Policie žádá svědky, aby se s případnými informacemi 
o pachatelích či jejich vozidle obrátili na nejbližší 
policejní služebnu, nebo zavolali na linku 158.

Dva muži na Šumpersku přepadli 
čerpací stanici

zp
rá

va
 Č

T
K
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V uplynulých měsících se mi při 
přípravě knihy Římskokatolická církev 
v Československu 1945-1989 (vyjde na 
podzim 2007) dostalo do rukou několik 
textů, v nichž byly zmínky o některých 
řeholnících a řeholnicích z 20. století, 
kteří se narodili v Bludově a dodnes zde 
žijí jejich blízcí příbuzní (sestra, synovci, 
neteře a jejich rodiny). V následujícím 
textu jsou doslovné přepisy těchto 
textů, které přinášejí některé nové, 
zapomenuté informace. Jako první bude 
zmínka o dominikánce S. M. Kláře 
Miladě Kümmlové, od jejíhož narození 
uplyne v červnu 85 let, v srpnu od jejích 
věčných slibů 60 let a v prosinci od její 
smrti 10 let. Dále je to zmínka o soudní 
perzekuci S. Amáty Heleny Chaloupkové 
a dvou jejích vrstevníků, redemptoristů 
– P. Aloise Březiny a P. ThDr. Jarolíma 
Adámka. Jde pouze o několik střípků, 
snad se někdy s jejich osudy seznámíme 
ještě podrobněji.

S. M. Klára Milada Kümmlová
Narodila se 13. června 1922 v Bludově, 
okr. Šumperk, jako druhá ze tří dětí. Otec 
byl tkalcem v šumperské továrně, matka 
pracovala v domácnosti. Otec náhle 
zemřel, když Milada měla 10 let. Matka 
nastoupila do továrny, kde pracovala na 
směny, ale o děti se dál pečlivě starala. 
Milada vychodila obecnou i měšťanskou 
školu v rodišti. Po skončení školní 
docházky opatrovala děti jedné rodiny 
a vypomáhala v pekárně.
V roce 1939 ji vzala jedna paní 
učitelka s sebou k dominikánkám do 
Olomouce-Řepčína, kde hned zůstala 
a přihlásila se za čekatelku, i když sestry 
vůbec neznala. Matka těžce nesla tento 
její odchod a posílala jí dopisy, aby se 
vrátila. Bylo to v době protektorátu, proto 
bylo pro ni nesnadné jet za ní. Když se 
později přesvědčila, že je šťastná, smířila 
se s rozhodnutím své dcery.
Obláčku měla 24.8.1940, první sliby 
25.8.1941 a věčné 18.8.1947.
Svědomitě zastávala povinnosti v domě, 
působila také u dětí v Řepčíně, v Křelově, 
v Předklášteří a v Litovli v plné síle, až 
v r. 1949 při nakládání uhlí se nachladila 
a onemocněla zánětem pohrudnice 
s exudátem a pak ji stíhaly různé nemoci.

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Po vyvezení sester do Bohosudova 
v září 1950 pracovala v několika 
továrnách: v teplické továrně „Teně“, ve 
„Vrchoslavské šroubárně“, ve Varnsdorfu 
v továrně „Elite“ a v Horním Maršově 
„Texlen“. Od 1.7.1958 působila jako 
pomocná zdravotní síla v Domově 
důchodců v Hodoníně do 31.3.1969. Tam 
se podrobila operaci štítné žlázy.
Když se politické poměry maličko 
uvolnily, absolvovala tříletý kurs 
německého jazyka a sanitářský kurs. 
Dalším jejím působištěm byl Domov 
důchodců v Opavě, kde byla sanitářkou 
do konce roku 1976. Pak byla přeložena 
do Kadaně, kde ošetřovala nemocné sestry 
a vypomáhala při službě na vrátnici do r. 
1980. To ji již stíhaly nemoci jedna za 
druhou. Podrobila se operaci obou ledvin, 
žlučníku, a několika operací horních 
i dolních končetin. Trpěla generativními 
změnami páteře a kyčelního kloubu.. 
Když se bolesti stupňovaly, podrobila 
se operaci kyčelního kloubu. Zotavila se 
natolik, že opět mohla částečně zastávat 
službu na vrátnici.
V posledním roce života prodělala 
i zdánlivě běžná onemocnění. V prosinci 
1997 jí oteklo koleno, které nejprve léčila 
doma. Pro veliké bolesti byla 15.12.1997 
přijata do nemocnice na ortopedické 
oddělení, ale pro podezření ze žaludečních 
vředů byla přemístěna na interní oddělení. 
Potíže se stupňovaly. Navštěvoval ji kněz 
i sestry. 18.12.2007 přijala při plném 
vědomí svátosti. Dvacátého prosince 
nastalo vnitřní krvácení. Sestry ji našly 
pod přístroji, ale ještě přijala Nejsv. 
Svátost. Téhož dne večer ji Pán odvolal 
do věčného života. Při pohřební mši 
sv. koncelebrovali 4 kněží. Pohřbu se 
zúčastnila gener. představená, 3 sestry 
z Prahy, několik příbuzných a kadaňští 
farníci.
Sestra Klára milovala kongregaci 
a snažila se přivádět duše blíž k Pánu 
Bohu, měla v sobě jiskru nadšení. Po její 
smrti přišlo několik písemných ohlasů. 
O svých nemocech psala: „Buď Pán 
veleben za vše. Nic se neděje marně 
– vše moudře řídí ruka Páně.“ Kéž jí ta 
laskavá ruka Páně otevře brány nebes, 
aby odpočinula v pokoji.

Někteří bludovští řeholníci a řeholnice

S. M. Klára Milada Kümmlová

Zdroj: Interní materiál České kongregace 
sester dominikánek – S. M. Klára Milada 
Kümmlová
S. Amáta Helena Chaloupková

V září 1958 proběhl hromadný proces 
s představenou Apoštolátu a s členkami 
rady Apoštolátu. 15. 6. 1958 byla vzata 
do vyšetřovací vazby sestra představená 
Apoštolátu sv. Františka, kterou byla v té 
době sestra Bohdanka Marie Cedrychová, 
nar. 1911; po ní 1. 7. 1958 bylo zatčeno 
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6 sester tehdejší správy Apoštolátu:
S. Amáta Helena Chaloupková, nar. 1910 
v Bludově, S. MUDr. Václava Anna 
Vlčková, nar. 1909, S. PhDr. Xaverie 
Miloslava Poklopová, nar. 1919, 
S. Norberta Marie Štvánová, S. Rafaela 
Božena Jahodová, nar. 1914, S. Klára 
Marie Prknová, nar. 1909.
Všechny sestry byly odsouzeny 24. 9. 
1958 Krajským soudem v Praze pro 
trestný čin spolupachatelství k rozvracení 
republiky podle zák. 86/50 Sb. a ke 
ztrátě občanských práv na 3 roky. Sestra 
Bohdanka k 5 rokům vězení, sestra Amáta 
ke 4 rokům, sestry Václava, Xaverie, 
Norberta byly odsouzeny k 3 a 1⁄2 roku 
vězení, sestra Rafaela ke 2 rokům vězení 
a sestra Klára dostala trest v době trvání 
1 roku. Pro velmi špatný zdravotní 
stav byla po týdnu vyšetřovací vazby 
propuštěna, trest jí byl přeměněn na 
trest podmíněný, takže výkon trestu 
nenastoupila. Všechny sestry si 
odpykávaly trest po dobu jednoho roku 
a deseti měsíců a byly na amnestii 9. 5. 
1960 propuštěny na svobodu.
Obžaloba sester, které vedly Apoštolát sv. 
Františka, je vinila, že se tajně scházely, 
aby udržovaly „rozpuštěnou organizaci“, 
jak Apoštolát sv. Františka nazývala 
Státní bezpečnost. Byly obviněny, že se 
scházely, aby rozdaly mezi členy movitý 
majetek a tím poškodily stát. Dále že 
organizovaly a konaly tajné studijní 
konference. Rozmnožovaly a šířily 
mezi sebou štvavé papežské encykliky 
a různé náboženské protistátní tiskoviny. 
Opisovaly a šířily mezi sebou přednášky 

odsouzeného Dr. Jana Urbana a jeho 
dopisy z vězení. Nábožensky ovlivňovaly 
své prostředí. Získávaly mladé lidi 
pro vstup do „rozpuštěné organizace“ 
a určovaly sestry, které je mají připravovat.
Krajský soud zhodnotil „trestnou činnost“ 
sester slovy: „Z nepřátelství k lidově 
demokratickému řádu úmyslně společným 
jednáním prováděly podvratnou činnost 
proti lidově demokratickému zřízení 
republiky.“
Zdroj: Vlček, Vojtěch (ed.): Ženské 
řehole za komunismu 1948-1989. Matice 
cyrilometodějská, Olomouc 2005, 
s. 423-424.

P. Alois Březina
P. Alois Březina (klášter v Července 
u Litovle), P. Antonín Krajča (rektor, 
klášter Červenka), zatčeni 11. října 
1949 a obviněni z podvracení republiky. 
P. Březina přečetl v červnu 1949 v kostele 
v Července pastýřský list biskupů 
a vyvěsil jej na dveře kostela. Ve snaze 
zabránit hrozícímu záboru hospodářství 
a polností kláštera sestavil P. Březina 
se souhlasem představeného Krajči 
prohlášení, v němž chystané zabrání půdy 
označil jako oloupení kláštera, dle něhož 
řeholníci budou zbaveni jediného zdroje 
obživy, protože nedostávají kongruu ani 
štolové poplatky. Těm, kteří by se chtěli 
klášterního majetku zmocnit, pohrozil 
P. Březina ve svém prohlášení vyloučením 
z církve, bez nároku na svátosti 
a církevní pohřeb. Tento list pak podepsal 
P. Krajča a zaslal jej funkcionářům 
na MNV v Července i na KNV do 
Olomouce. Trestní stíhání proti oběma 
redemptoristům bylo zastaveno amnestií 
prezidenta republiky 25. listopadu 1949.
Zdroj: Vlček, Vojtěch: Perzekuce 
mužských řádů a kongregací 
komunistických režimem 1948-1964. 
Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004, 
s. 301-302.

P. ThDr. Jarolím Adámek
Soudní přelíčení se čtyřčlennou skupinou 
pražských redemptoristů proběhlo ve 
dnech 27.-28. prosince 1961 u Městského 
soudu v Praze. Za trestný čin podvracení 
republiky byli odsouzeni P. František 
Líkař (posledně pomocný dělník v ČKD) 
na 5 let, P. ThDr. Antonín Adámek 
(posledně dělník v ČSAO-Ruzyně) na 
4 roky, P. Ing. Jan Schuster (projektant) 
na 2 roky a P. ThDr. Václav Holakovský 
(dokumentátor entomologické laboratoře 
ČSAV v Praze) navíc za trestný čin 

vyzvědačství na 12 let. Ve všech těchto 
čtyřech případech se jednalo o odsouzení 
za běžné schůzky přátelského charakteru, 
kontakty s mimopražskými spolubratry, 
společné modlitby, obstarávání literatury, 
označované řečí vyšetřovatelů a soudu 
za „protistátní“ činnost. ... P. Adámkovi 
kladl soud za vinu, že se staral o dřívější 
řádové bohoslovce – Josefa Grosze, 
Břetislava Vaňka, Stanislava Pitrlu, 
Jana Bláhu a Ladislava Škrňu, vedl je 
ke studiu, zajišťoval jim i potřebnou 
literaturu a případné zkoušení, např. 
u P. Jaroše. V rozsudku se o jeho činnosti 
říká: „Obžalovaný Adámek se věnoval 
především výchově mladých „kádrů“ 
a jejich získávání pro myšlenku řádu 
redemptoristů.“
P. ThDr. Jarolím Adámek se narodil 
14. února 1915 v Bludově u Šumperka. 
Po roce 1945 studoval dva roky na 
biblickém ústavu v Římě a pak začal 
přednášet biblické vědy v semináři 
v Obořišti. V letech 1950-1955 byl 
internován v Želivě a do roku 1961 
pracoval v civilním zaměstnání. V roce 
1961 byl odsouzen v pražském procesu 
s redemptoristy a na svobodu propuštěn 
v roce 1963. Poté pracoval v civilních 
zaměstnáních. V letech 1968-1969 
mohl nastoupit jako duchovní správce 
k sestrám voršilkám do Jiřetína v České 
Lípě, kde 18. prosince 1969 zemřel. Dílo: 
Apokalyptický Kristus.
Zdroj: Vlček, Vojtěch: Perzekuce 
mužských řádů a kongregací 
komunistických režimem 1948-1964. 
Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004, 
s. 320-322.

Stanislav Balík ml.

P. ThDr. Jarolím Adámek
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Sousedské posezení – nová tradice?
Z iniciativy členů Českého svazu ochránců přírody proběhlo 
v Hospůdce u Pepína (na křižovatce směr Sudkov) již druhé 
sousedské posezení.

Na 1. „zkušebním“  sousedském posezení se sešlo asi 15 
příznivců, kterým kamarád Roman Procházka na spoustě 
fotografiích ukázal, jak žijí orchideje ve volné přírodě. Touto 
činností se Roman zabývá již více jak 20 let a to nejen v našem 
okolí Jeseníků, ale vyjíždí pravidelně za hranice republiky. Ti, 
kteří přijali přátelské pozvání, se dozvěděli mnoho o orchidejích 
ve Francii, Itálii, Turecku a mnoha dalších evropských zemí. 
S Posezením byli přítomní spokojeni, i když organizátorům se 
sešel termín Posezení s konáním důležitého fotbalového utkání, 
a tak místo promítání fotografií na velké plátno jsme se museli
 spokojit s mnohem menším monitorem počítače.

Na 2. sousedském posezení, které proběhlo v pondělí 14.5.2007 
opět v Hospůdce u Pepína se nás sešlo ještě více než na prvním  
(asi 20 účastníků).

Na téma „ Zámek Konopiště ve fotografii“ hovořila, ale hlavně 
promítala obrázky, Majka Krejčová, dlouholetá kastelánka 
zmíněného zámku . Přenesli jsme se v čase do doby budování 
zámku (vlastně původně hradu) až do období, kdy Konopiště 
zakoupil a z gruntu pro své účely přestavěl následník 
rakouského trůnu František Ferdinand d´ Este. Tentokrát se již 
promítalo na velké plátno, zážitek byl tedy velmi kvalitní.

K dobré sousedské atmosféře určitě přispělo také drobné 
občerstvení, které iniciativně připravily pořadatelky Jana K. 
a Majka K..  

Příští Sousedské posezení by se mělo konat ještě před 
prázdninami a předpokládáme, že tématem by měla být 
„Květena okolí Bludova“. Případní zájemci se o termínu konání 
dozvědí informací ve skříňce ČSOP (u zastávky autobusů 
u zámku) nebo na plakátovacích plochách.

Milan Klimeš 

PRAHA - ŠÁTKOVÁ METROPOLE
V pátek 20. dubna 2007 se 24 bludovských skautů a skautek 
vypravilo na dlouhou cestu až do hlavního města naší republiky, 
do Prahy. Pro nás skauty Praha o onom víkendu představovala 
hlavně místo oslav stého výročí od založení skautingu. 
A proč právě tento víkend? 24. dubna je svátek sv. Jiří, který 
je patronem všech skautů a skautek. Každý skautský oddíl, 
který přijel na společnou narozeninovou oslavu, s sebou na 
Staroměstské náměstí přivezl skautský šátek ze země, kterou 
„adoptoval“, abychom pak mohli společně z těchto šátků sestavit 
největší skautský šátek na světě. 

 Ale teď abychom nepřeskakovali. Po cestě se k nám ve vlaku 
sice přidaly jen oddíly šumperského střediska, ale jakmile jsme 
dorazili do Prahy, lidičkami v šátcích a krojích se to jen hemžilo. 
Protože už však sluníčko zapadalo za obzor a po dlouhé cestě 
nám víčka klesala únavou, namířili jsme si to přímo k místu 
našeho ubytování, jímž byla ZŠ Mazurská v Praze 8. Když 
jsme tam dorazili, dostali jsme jako dárek krásné žluté a fialové 
výroční šátky a také speciální vydání časopisu Skaut-Junák. Pak 
už jen zbývalo udělat menší poradu a honem zalézt do svých 
spacáčků. 

V sobotu jsme vstali brzy ráno, mnohem dříve, než všechny 
ostatní spolubydlící oddíly v naší tělocvičně, abychom toho stihli 
co nejvíce. Naše první cesta směřovala na Vyšehrad a hlavně 
na hřbitov Slavín, kde jsme se zastavili u hrobů významných 
osobností naší země. Mezi nimi i u hrobů zakladatelů českého 
skautingu, sestry Vlasty Koseové a bratra Antonína Benjamína 
Svojsíka, kde jsme zazpívali naši skautskou hymnu, dále 
u hrobu bludovského rodáka Adolfa Kašpara, u památníku 
Milady Horákové, kterou popravili komunisté, a dalších. 

Poté jsme vyrazili podél břehu Vltavy a kolem Národního 
divadla na Petřín. Pod kopcem jsme si prohlédli pomník obětem 
komunismu a pak jsme vyjeli lanovkou až k rozhledně, na níž 
byl uvázaný na naši počest velký bílý výroční šátek, jenž pokřtil 
příznivec skautingu, herec Tomáš Hanák. 

Protože však při našem příchodu byla rozhledna ještě zavřená, 
dali jsme si „balíčkovou“ snídani, kterou nám mezitím donesla 
ses. Peťa s br. Jirkou. Během toho, co se nám plnily žaludky, 
se však u věže i u zrcadlového bludiště vytvořily dlouhé 
„ošátkované“ fronty, a tudíž jsme se byli nuceni rozhodnout, pro 
kterou z těchto dvou atrakcí se rozhodneme. Nakonec se všichni 
rozhodli pro bludiště a tak jsme si krátkou chvíli užili se svými 
kamarády dvojníky, trpaslíky i dlouhány. 

Naše další procházka vedla na Hradčany, kde jsme si prohlédli 
katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Pražský hrad a měli 

V petřínském zrcadlovém bludišti
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jsme to štěstí zastihnout i Hradní stráž při jejím střídání. Pak 
už jsme rychle seběhli po Starých zámeckých schodech a přes 
Karlův most jsme došli až na Staroměstské náměstí, kde už 
byly oslavy v plném proudu a kolem se hemžily tisíce skautů 
a skautek z celé republiky (celkem nás o tom víkendu bylo 
v Praze snad až jedenáct tisíc). 
Celým odpolednem nás zde provázel známý moderátor 
(a samozřejmě skaut) Standa Berkovec. V průběhu programu se 
představovaly jednotlivé světadíly a oddíly postupně připínaly 
své šátky k ostatním. Mezi nimi jsme připnuli i my náš šátek 
za Rumunsko a šátek za Cookovy ostrovy. Na náměstí měl 
každý světadíl svůj stan, kde některé oddíly představovaly svou 
adoptivní zemi tradičním jídlem, tancem, výrobky apod. Mezitím 
na pódiu vystoupily známé skautské i neskautské osobnosti. Za 
Evropu nám k narozeninám přišla zazpívat zpěvačka Ewa Farná 
a irské tance předvedla taneční skupina Rinceoiri. Americký 
kontinent představila skupina Tam-Tam Batucada a zatančili nám 
také indiáni z kmene Walden. Asii nám přiblížily břišní tance 
s hudební skupinou Vishnu Tattva. O skautech z Afriky nám přišla 
něco říci velvyslankyně Jihoafrické republiky, Nomsa Dube, 
a zahráli a zatančili i Tiditade. Mezi dalšími osobnostmi, které 
se nám představily, byli například ještě poslanec a skaut Tomáš 
Kvapil a místostarosta Junáka Josef Výprachtický. 

Když byl připnut poslední šátek, který zastupoval všechny státy, 
kde skauting ještě není, byly oslavy prohlášeny za slavnostně 
zahájené a na pódium nám přišla zahrát populární česká skupina 
Ready Kirken, která zakončila párty na Staroměstském náměstí. 
Sobotní program pro nás ale tímto neskončil. Na sedm hodin 
jsme měli lístky do kina Světozor, a protože nám zbývalo ještě 
do té doby dost času, sedli jsme si na trávník a br. Australan nám 
povykládal své zážitky z cest do Rumunska, naší adoptivní země. 
V kině jsme zhlédli film z festivalu Jeden svět s názvem Lekce 
běloruštiny. Byl to dokument o mladých lidech z Běloruska, kteří 
nejsou lhostejní k tamějšímu režimu a rozhodli se s tím něco 
udělat. 

Nad Prahou se sice už skláněl měsíc, ale my se spoustou dalších 
skautských oddílů jsme se rozhodli zakončit tento významný den 
ještě jedním překvapením a užasnou podívanou na Křižíkovu 
fontánu. Po tomto skvělém zážitku už však byli opravdu všichni 
zralí do postele. Tu jsme s sebou nikdo bohužel neměli, a tak 
jsme odcestovali zpátky do naší tělocvičny, kde nás čekala 
poslední „pražská“ noc. 

Bludovští skauti a skautky na Pražském hradě pod sochou sv. Jiří

V neděli jsme se probudili do krásného slunného dne, sbalili 
jsme batohy a posnídali jsme tentokrát ve školní jídelně. Další 
akcí na programu byla návštěva pražské ZOO, která byla od 
naší školy jen kousek vzdálená, a tudíž jsme šli pěšky. Než jsme 
si prohlédli většinu zvířat a pavilonů, nastal čas k návratu. Ve 
škole jsme si rychle nahodili na záda batohy a vydali jsme se do 
centra města. Před definitivním rozloučením s Prahou se někteří 
ještě zúčastnili mše v kostele Svatého Salvátora v Klementinu 
a někteří navštívili Národní muzeum. Potom jsme už společně 
zamávali z nádraží Praze a jeli vlakem k domovu.

Výlet do Prahy byl pro všechny neopakovatelným zážitkem 
a budeme na něj dlouho vzpomínat. Zahájili jsme tedy oslavy 
100. narozenin skautingu, ale ty ještě nekončí a bude se slavit 
po celý rok. Jejich hlavním vrcholem bude XXI. celosvětové 
setkání Jamboree. Letos se bude konat v Anglii, v kolébce 
skautingu a kromě tisíců skautů z celého světa zde budou také 
Češi a mezi nimi i zástupci z Bludova. 

Mimo to bude například probíhat putovní výstava ke stoletému 
výročí a začátkem srpna se ve 216 zemích světa sejdou 
skauti na vrcholcích hor, aby pozdravili „úsvit druhého století 
skautingu“. 

 Zuzana Novotná - Okáč
Michaela Daňková - Míša

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Rekordní skautský šátek na Staroměstském náměstí

Část účastníků narozeninových oslav
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  Bezpečné užití  
  zemního plynu
Servis a revize odběrných 
plynových zařízení

Stejně jako Váš dodavatel zemního 
plynu Severomoravská plynárenská, a.s., 
plní povinnosti k zajištění bezpečnosti 
při distribuci zemního plynu, měl by 
mít i každý jednotlivý odběratel zájem 
o provozování svého odběrného 
plynového zařízení s maximální 
mírou bezpečnosti a za podmínek, 
které mu zajistí minimální náklady
na provoz.

Doporučujeme Vám: 
Vaše odběrné plynové zařízení 
(rozvody plynu a plynospotřebiče)  
si nechejte prohlédnou odbornou 
firmou. Ta Vám doporučí případné 
opravy, provede vyčištění a seřízení 
Vašeho spotřebiče, příp. poradí 
a navrhne doplnění o prvky, které 
zvýší bezpečnost provozování Vašeho 
odběrného plynového zařízení. 
Kontrolu si naplánujte mimo topnou 
sezónu. Nejen u zemního plynu platí, 
že prevence je vždy mnohem levnější 
a přináší méně starostí, než 
odstraňování následků poruchy.

Revize plynových zařízení

Součástí bezpečného užívání zemního 
plynu jsou pravidelné revize plynových 
zařízení. Povinnost provádění 
pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce 
a Českého báňského úřadu č. 21/1979 
Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. 
a vyhlášky č. 85/1978 Sb. 

Revizí se rozumí celkové posouzení 
plynového zařízení, při kterém se 
prohlídkou, zkouškou, příp. měřením 
kontroluje provozní bezpečnost 
a spolehlivost celého zařízení, nebo 
jeho částí. (Při revizi domovní plynové 
kotelny s obsluhou se kontroluje 
i dokumentace a odborná způsobilost 
obsluhy). Revizi smí provádět pouze 
revizní technik s příslušným rozsahem 
osvědčení odborné způsobilosti.

Výjimku z tohoto nařízení mají pouze 
ta plynová zařízení, která jsou v osobním 

užívání uživatelů bytů a místnosti 
nesloužící k bydlení – zde není povinnost 
provádění revizí dána zákonem. Ale 
i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, 
kontrolu a údržbu plynového zařízení ve 
svém bytě plně odpovědný. V případě, 
že dojde ke změně uživatele bytu, měl 
by před předáním bytu novému uživateli 
zajistit majitel bytu provedení revize 
plynového zařízení.

Majitel objektu odpovídá za pravidelné 
provádění revizí celého domovního 
plynovodu (s výjimkou bytových instalací 
a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé 

tři roky opakovat. Revizní technik 
vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí 
být uvedeny všechny zjištěné závady 
s termínem k jejich odstranění. Závěrem 
revizní zprávy musí být jednoznačně 
konstatováno, zda je zařízení schopno 
bezpečného provozu, či ne. V  případě 
že ne, nesmí být zařízení provozováno, 
pokud nejsou všechny závady odstraněny 
a není provedena nová revize s kladným 
výsledkem.

I když není povinnost  provádění revizí 
u majitelů bytů a rodinných domků 
(pokud slouží k  jejich bydlení a bydlení 
jejich rodinných příslušníků), jak je výše 
uvedeno, stanovena zákonem, přesto 
doporučujeme i zde provádět pravidelné 
kontroly a posouzení stavu plynových 
zařízení odborně vzdělanými pracovníky.
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V sobotu 12. května proběhlo na drahách bludovského 
víceúčelového sportovního areálu okresní kolo 
celoroční hry Plamen  mladších a starších žáků okresu 
Šumperk.
     V mladší kategorii se o vítězi rozhodlo až v poslední 
disciplíně, požárním útoku, kde bludovské družstvo 
zopakovalo svoji výbornou výkonnost, a po zásluze 
obhájilo své loňské celkové prvenství a titul okresního 
přeborníka pro rok 2007 před družstvem Kolšova 
a Dolních Studének.
    Ve starší kategorii se vlastně o postupujících do 
kraje rozhodlo již ve štafetě 4x60m, kdy favorizovaná 
družstva Bludova a Dolních Studének své pokusy 
pokazila a protože před okresním kolem měl Bludov 
výrazný bodový náskok, bylo jasné, že do krajského 
kola postoupí Kolšov a poprvé po více než 30-leté 
existenci těchto disciplín konečně i  Bludov.
     O celkovém vítězi se ovšem rozhodlo až v poslední 
disciplíně, požárním útoku, kde bludovští prodali svou 
tréninkovou píli, a poprvé zvítězili  při okresním finále 
nejen v této disciplíně, ale co je nejcennější, i celkově, 
tím získali pro Bludov titul okresního přeborníka 
a budou spolu s Kolšovem reprezentovat náš okres 
na krajském kole 9. června na domácích drahách 
v Bludově.     
 Za tento úspěch v obou kategoriích je 
třeba poděkovat nejen hlavně všem dětem v 
družstvech, ale i vedoucím, rodičům, výboru 
SDH Bludov a v neposlední řadě vedení obce 
a obecnímu zastupitelstvu za dlouholetou 

Výbor SDH Bludov vyzývá všechny své členy, kteří jsou schopni 
a ochotni pomoci s přípravou a průběhem této organizačně 

náročné akce, aby se hlásili u vedoucích mládeže
(po-pá  od 16,00 na hasičské zbrojnici)

podporu hasičské mládeže.  
 I z tohoto důvodu byl Bludov vybrán ze všech měst 
a obcí našeho okresu jako pořadatel krajského kola 
mládeže a dorostu.
    Týden po okresním kole, 19. května, se uskutečnila 
již tradiční pohárová soutěž mladých hasičů SDH 
Bludov. 
  I přes malou účast ( v ostatních okresech probíhala 
okresní kola) se jednalo o velice kvalitní soutěž 
a bludovská družstva obsadila  opět přední místa. 
Mladší zvítězili před Troubelicemi a Bludovem B, 
starší skončili jako nejlepší družstvo našeho okresu 
na druhém místě za Dolní Dobroučí a před Dolními 
Studénkami. Hlavně v požárním útoku předvedli 
výborný čas 16,55s, který je příslibem pro blížící 
se krajské kolo, na které se již družstvo usilovně 
připravuje. Hlavními sponzory soutěže byli Obecní 
úřad Bludov a společnost MK FRUIT, velkoobchod 
ovocem a zeleninou Šumperk, kteří se zasloužili 
o kvalitní ceny a ze strany pořadatelů a dětí jim patří 
poděkování.
   Závěrem je třeba popřát bludovským hasičům, aby 
zvládli připravit co nejlépe hodnocené krajské kolo 
a samozřejmě dosáhli  na co nejlepší umístění. Nebude 
to určitě jednoduché, vždyť  se utká nejlepších 
10 družstev Olomouckého kraje  o jediné postupové 
místo na Mistrovství České republiky, které se 
v letošním roce uskuteční ve Zlíně. Proto přijděte 
povzbudit naše družstvo a podpořit dobré jméno 
Bludova !  
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Co je smutnější ?!
Jako každým rokem i letos se v předvečer osvobození 
naší vlasti od nacistické okupace sešla hrstka lidí 
u Pomníku padlých k uctění jejich památky. Pro někoho je 
to smutný pohled, ale opak je, alespoň pro mne, opravdu.
K čemu by byly velké zástupy “Z donucení”? Ti, kteří 
se zde pravidelně scházejí, přijdou, protože přijít chtějí.
Smutný je však pohled na bludovskou radnici. Jedním ze 
státních symbolů je také Česká vlajka. Co se však třepotá 
na budově Obecního úřadu spíš vypadá jako špatně vypraný 
hadr.
A nejsmutnější je, že to nevadí ani jednomu zaměstnanci.
Nu což, možná je to proto, abychom si mohli lépe 
představit, jak to vypadalo, když naše zástava prošla 
válečnou vřavou.         Irena Sedláčková

Nevšední květnové odpoledne připravila dětem z Mateřské školy 
Bludov kynologická organizace Sudkov. Předvedla jim ukázky 
s několika psy - poslušnost, obranu, zadržení pachatele, agility 
/sport pro psy/. Dětem bylo také vysvětleno, jak se mají chovat 
ke známým i cizím psům.

Netradičně oslavila mateřská škola letošní Den matek. I když nám počasí nepřálo, 
zvládli jsme rychlý přesun z MŠ pod střechu kulturního domu. Pod vedením Charlie 
teamu zažíly děti se svou maminkou odpoledne plné legrace, tancování, soutěží 
a písniček.

DEN MATEK

Návštěva kynologické organizace Sudkov v Mateřské škole Bludov 
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Krajské kolo Olomouckého kraje hry PLAMEN 
a celoroční činnosti dorostu Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska V letech 1994 až 2007 
zorganizoval Kulturní dům 
Bludov pro děti celkem 
13 zájezdů. Pro velký 
zájem vyjíždí většinou 
dva autobusy. Za tuto dobu 
jsme navštívili zoologické 
zahrady v Olomouci, 
Jihlavě, Brně, Lešné, 
Ostravě a Safari Dvůr 
Králové. Plavili jsme 
se na Brněnské přehradě 
a Baťovým kanálem. Viděli 
jsme Punkevní jeskyni 
Macocha, Mladečské 
jeskyně, Muzeum obuvi 
ve Zlíně, Muzeum Tatra 
v Kopřivnici. Navštívili 
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červen 2007

PRODEJE  v kulturním domě

Čtvrtek  7. 6.
Úterý a Středa 12. a 13. 6. - levný textil
Čtvrtek 14. 6., Středa 20. 6., Pondělí 25. 6.
Čtvrtek 28. 6. - obuv.

Zájezdy pro děti

Pořadatel: 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Okresní sdružení hasičů Šumperk ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem Olomouckého 

kraje, územního odboru Sever, pracoviště Šumperk 
a Sborem dobrovolných hasičů Bludov

pod záštitou
  senátora poslanecké sněmovny 

parlamentu České republiky

  Ing. Adolfa Jílka
 a

  starosty obce Bludov

Ing. Pavla Stona
Termín konání: 

9.–10. června 2007
Místo konání:  

BLUDOV – víceúčelové školní 
sportoviště (u Hasičské zbrojnice)

 2007
jsme Hřebčín Napajedla, Zámek v Kroměříži, Třebechovický 
betlém, Lázně Luhačovice a další. V letošním roce jsme 
uspořádali výlet do Dinoparku Vyškov a ZOO Brno a příští 
rok bychom chtěli znovu navštívit Hřebčín Napajedla 
a ZOO Lešná.          -jdi-

SPOPRTOVNÍ ODPOLEDNE
Dne 16.6. 2007 

se na fotbalovém hřišti koná sportovní odpoledne 
s bohatým programem pro všechny.

Začátek: ve 14:00 hodin 
- zápas naší Mini-přípravky s pozvaným soupeřem.

Utkání týmů složených z bývalých hráčů, starých pánů, 
podnikatelů a fanoušků. Vyhlášení nejužitečnějších hráčů 

všech našich mužstev za sezónu 2006-2007.

Střelba na přesnost na zavěšené ceny.
Kopání pokutových kopů.

Kolo štěstí.

Tradiční posezení všech hráčů na ukončení sezóny.
Bohaté občerstvení, včetně selete na grilu.

Živá hudba s večerním programem.

Vstupné dobrovolné.
Pořadatelé srdečně zvou všechny hráče, fanoušky 

a příznivce fotbalu, funkcionáře, sponzory.


