
Bludováčci  se nebojí, 
plavou jako štiky !

Upozornění
V únoru  2009 bude Kulturní dům Bludov otevřen 

v pracovní dny pouze v době od 10:00 do 12:00 hodin.

Školička bruslení

Již několik roků naše MŠ pořádá pro předškoláky předplavecký 
výcvik – 10 lekcí. Každou středu jsme absolvovali cestu 
autobusem do Aquatolu v Šumperku. Děti se velice těšily. 
Pomocí her překonávaly strach z vody. Naučily se splývat, 
potápět, lovit poklady pod vodou, roztáčet mlýnské kolo a také 
skákat do velkého bazénu. O strachu z vody už nemůže být ani 
řeč!
    Zvládnutí základních plaveckých dovedností je procesem 
dlouhodobým a není záležitostí jen určité etapy výcviku. Je to 
dobrá příprava pro plavecký výcvik v ZŠ.
     Naši poslední lekci plavání navštívili rodiče…..a také 
vodník .Ten si s dětmi zacvičil při hudbě rozcvičku a vyzkoušel 
je ze všeho, co se naučily. Zjistil, že jsou opravdu skvělé,
a proto právem získaly „Mokré vysvědčení“, které pro všechny 
plaváčky skončilo – jak jinak -1*.

                                                                         uč. Holinková S.
Poprvé, v letošním roce, jsme měli možnost navštěvovat 
s naší mateřskou školou kurz bruslení na šumperském stadionu. 
Celkem 14 dětí předškolního věku absolvovalo 8 lekcí bruslení 
za vedení profesionálních trenérů.
  Každý začátek něčeho nového je těžký, nejistý a tak i naše po-
čátky byly občas nelehké a krkolomné. Děti se zpočátku držely 
mantinelu, učily se chodit, běhat na bruslích. S každou další lek-
cí  se zlepšovaly a zdokonalovaly v technice bruslení. Požadav-
ky se stávaly náročnějšími. Děti zdolávaly různé překážky, hrály 
kolektivní hry, procvičovaly rovnováhu i pohybovou koordinaci. 
Bruslení je sportovní aktivita, která v nás zanechala spoustu do-
jmů, zážitků i adrenalinového nadšení. Z nikoho se sice nestal 
druhý Jarda Jágr, ale bruslení jsme si užili a bravurně zvládli.
  Mrzí nás, že kurzy bruslení jsou u konce, ale všechno jednou 
začíná a jednou končí. Budeme se těšit na příští školní rok 
a doufat, že budeme mít možnost pokračovat dál. Tímto pro-
střednictvím bychom chtěli poděkovat šumperským drakům 
a jejich trenérům za trpělivost, kterou nám věnovali.

                   Za kolektiv MŠ p. učitelka Kouřilová Andrea

Ve dnech 12. – 22. ledna letošního roku se ve vašich schránkách 
objevil „Kalendář akcí“, které se v Bludově připravují v roce 
2009. Věřím, že vám, tak jako v loňském roce, tento stručný 
přehled bude pomůckou při organizování a plánování vašeho 
programu a pořadatelům poslouží k orientaci v termínech 
dodatečně plánovaných akcí.
Pokud jste kalendář ve své schránce nenašli a máte o něj zájem, 
můžete si ho vyzvednout v Kulturním domě Bludov. -jdi-

Kalendář akcí v roce 2009Kalendář akcí v roce 2009
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Dne 15. prosince 2008 v 18.05-20.30 
proběhlo třinácté zasedání zastupitelstva 
obce. Přítomno bylo zpočátku 14 zastu-
pitelů, nepřítomen byl Jindřich Matěj. 
Starosta obce Pavel Ston pověřil vyhoto-
vením zápisu Jana Šaje, ověřením zápisu 
pověřilo zastupitelstvo Josefa Ocetka 
a Františka Snášela. Navržený program 
schůze doplněný Josefem Sedláčkem ml. 
o návrh na změnu vyhlášky o poplatcích 
schválilo zastupitelstvo všemi hlasy, stej-
ně jako zprávu o plnění úkolů.

Zpráva o činnosti rady obce 
Zprávu přednesl místostarosta Josef 
Ťulpík. Rada se od minulého zasedání za-
stupitelstva sešla čtyřikrát. Kromě běžné 
agendy se zabývala vyhodnocením získa-
ných dotací, dotačními tituly a žádostmi 
o dotace, opravami komunikací a plánem 
oprav na rok 2009, přípravou a zajištěním 
oslav 90. výročí vzniku ČSR a podpůrný-
mi programy na rok 2009.
 V diskusi měl Karel Janíček připo-
mínky k průběhu krajských voleb. Přede-
vším si myslí, že rada obce by měla, když 
už není Národní fronta, více vstupovat 
do organizačního zajištění, např. se mu 
nelíbí, že plakát kandidáta KSČM byl 
přelepen plakátem ODS. Další připomín-
ku měl přímo k volební místnosti, kdy 
členové volebních komisí neměli ani do-
statek pití. Vlastní průběh voleb pak byl 
dle něj narušen tím, že se předseda jedné 
ze dvou volebních komisí (delegovaný za 
KDU-ČSL) nevhodně choval při sčítání 
hlasovacích lístků a pronášel urážlivé vý-
roky na KSČM. Navrhuje, aby se strana, 
která jej nominovala, v Bludovanu omlu-
vila všem voličům KSČM, kterých se 
jeho chování dotklo, aby dotyčný nebyl 
už nikdy nominován a aby strana vrátila 
jeho odměnu, kterou obdržel. Místosta-
rosta odpověděl, že to nesouvisí s činností 
rady.
 Stanislav Balík st. z pléna K. Janíčko-
vi oponoval a jako člen dotčené volební 
komise potvrzuje, že jídla a pití pro členy 
bylo při volbách dost. Co se týče předse-
dy volební komise, který údajně někoho 
urazil, tak je třeba říct koho a čím urazil. 
K. Janíček si myslí, že urazil všech 220 
voličů, kteří odevzdali hlas KSČM. Sta-
nislav Balík ml. se domnívá, že zastupi-
telstvu nepřísluší tuto věc řešit; navíc by 
bylo patřičné, aby se ten, koho se dotklo 

údajné chování předsedy komise, předne-
sl sám svou stížnost starostovi, který je 
zodpovědný za organizaci voleb.
 Zastupitelstvo zprávu o činnosti rady 
schválilo 11 hlasy (1 proti, 2 se zdrželi).

Zpráva o hospodaření obce
Příjmy obce činily k 30.11.2008 42 755 
671,71 Kč, výdaje 37 793 405,27 Kč. 
Přebytek tedy činí 4 962 266,44 Kč. 
Zůstatky běžných účtů činily ke stejnému 
dni 7 132 327,69 Kč, kauce 54 818 Kč, 
účty fondů 1 441509,14 Kč, úvěr na byty 
v MŠ 6 463 952,08 Kč a úvěr na ČOV 
a kanalizaci 32 611 000 Kč. Starosta 
podrobněji vysvětlil hospodaření obce 
a uvedl, že závazky obec hradí bez pro-
blémů v termínech. Nikdo nevznesl při-
pomínky, zastupitelstvo zprávu 11 hlasy 
(3 se zdrželi) schválilo.

Majetkoprávní záležitosti
Odkup pozemku manželů Kacarových
Rada předložila zastupitelstvu záměr na 
odkup pozemku č. 1266/4 o výměře 121 
m2 pod komunikací v ulici Palackého od 
manželů Kacarových. Jde o další případ 
vyřízení majetkoprávních vztahů pod ko-
munikacemi. Manželé Kacarovi souhlasí 
s kupní cenu 50 Kč/m2, celková cena 
bude 6050 Kč + uhrazení kolkové znám-
ky v hodnotě 500,-Kč za vklad a uhrazení 
nákladů spojených s převodem pozemků 
prokazatelně vzniklých prodávajícímu. 
V diskusi Josef Sedláček st. upozornil na 
to, že podle jeho názoru je tento pozemek 
ve vlastnictví obce. Chyba se stala ve 
30. letech 20. století na katastru nemovi-
tostí a neví se proč. Upozorňuje na to pro-
to, že se může objevit dalších 50 majitelů, 
kteří toto budou chtít řešit stejným způ-
sobem. On tedy hlasovat nebude. Starosta 
uvedl, že toto řešil již soud, ale odročil to. 
S. Balík připomněl, že obec by měla tyto 
případy dořešit, i když ji to bude něco 
stát. Zabrání se tím do budoucna možným 
problémům. Starosta uvedl, že se na na-
rovnání těchto majetkoprávních vztahů již 
pracuje, je znám přibližný počet případů 
a je odhadnuta i přibližná výše nákladů. 
Jan Kacar k tomu sdělil, že mu je před-
hazováno, že jako zastupitel by měl jít 
příkladem a pozemek obci odprodat za 
přijatelnou cenu. Hlasovat ale z důvodu 
střetu zájmů nebude. K. Janíček upozornil 
na to, že i jeho bratranec vlastní dle katastru

pozemek pod komunikací a ptá se, jak je 
to možné, když se od všech sousedních 
majitelů nemovitostí pozemky před lety 
vykupovaly. Starosta pak diskusi ukončil 
a nechal hlasovat. Zastupitelstvo odkup 
8 hlasy (4 se zdrželi, 2 nehlasovali) 
schválilo.

Odprodej obecních pozemků 
F. Zatloukalovi
František Zatloukal si podal žádost na 
odprodej pozemků 1003/4-ostatní plo-
cha (812 m2) a 1003/8-ostatní plocha 
(654 m2) – jde o pozemky u bývalého 
kovošrotu. Odkoupením těchto pozemků 
by napřímil hranice svých pozemků pro 
snadnější oplocení. Oba pozemky obec 
získala při vypořádání podílového spo-
luvlastnictví s K. Mornstein-Zierotinem, 
kterou vzniklo ke všem nemovitostem 
smluvní předkupní právo. K. Mornstein-
-Zierotin své předkupní právo neuplatnil. 
Zastupitelstvo již dříve v záměru prodeje 
schválilo cenu 50 Kč/m2. Zastupitelstvo 
prodej jednomyslně schválilo.

Nesouhlas s kupní cenou za pozemek
Na minulém zastupitelstvu byl schválen 
odprodej pozemku 252 (104 m2) za 100 
Kč/m2 Marii Jelínkové. Ta dopisem ze 
14.10.2008 sdělila, že o parcelu za stano-
venou cenu nemá zájem. Svým sdělením 
znovu žádá radu obce a poté zastupitel-
stvo o zvážení kupní ceny a navrhuje 
cenu 50 Kč/m2. Rada obce se snížením 
ceny nesouhlasí a předkládá záležitost za-
stupitelstvu. Přítomný pan Jelínek z pléna 
se podivil, že pozemky majiteli zámku se 
prodávaly za 10 % odhadní ceny, jeho 
manželce ale prý chce zastupitelstvo 
prodat pozemek za 200 % odhadní ceny. 
Starosta oponoval, že Mornstein-Ziero-
tinům se žádné pozemky neprodávaly, 
prodával se mobiliář za 10 % zůstatkové 
ceny. S. Balík ml. vyjádřil nespokojenost 
s tím, že se zájemci o prodej pozemků 
nedostavují na jednání zastupitelstva, což 
vede k tomu, že se mnohé věci projed-
návají opakovaně. Doporučil, aby bylo 
zájemcům ze strany úředníků OÚ vždy 
zdůrazněno, že jejich účast na jednání 
je žádoucí. Zastupitelstvo poté 9 hlasy 
(3 proti, 2 se zdrželi) potvrdilo, že trvá na 
původní ceně. 

13. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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Směna pozemků mezi obcí Bludov 
a Římskokatolickou farností Bludov
Rada předložila návrh na směnu pozem-
ků s Římskokatolickou farností Bludov. 
ŘKF má ve svém vlastnictví pozemek 
726/1-ostatní plocha (1822 m2 - pozemek 
okolo kostela a hrobky). Z tohoto po-
zemku by se oddělovacím geometrickým 
plánem oddělila část pozemku kolem 
hrobky, která by se směnila za pozemek 
ve vlastnictví obce 203-zahrada (294 m2 
- zahrádka u fary). Tímto by došlo k na-
rovnání vlastnických vztahů. ŘKF by zů-
stal pozemek, který obhospodařuje a obec 
by zajišťovala údržbu kolem hrobky již 
na svém pozemku. Zastupitelstvo směnu 
13 hlasy (1 se zdržel) schválilo.

Odkoupení pozemku – Jednota
Jednota, spotřební družstvo Zábřeh, si 
podalo žádost na odprodej pozemku 
1995-zastavěná plocha a nádvoří (457 
m2). Pozemek se nachází pod obchodem 
Jednoty u Nealka, budova je v jejím vlast-
nictví. Jednota žádá odprodej max. za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
J. Sedláček st. zdůraznil, že to není cena 
v místě obvyklá a je tedy malá. J. Ťulpík 
navrhl 400 Kč/m2. Zastupitelstvo návrh 
13 hlasy (1 se zdržel) schválilo.

Odkoupení pozemku – K.  Kubíčková 
a P. Gryc
Petr Gryc a Kateřina Kubíčková si podali 
žádost na odprodej pozemků 747/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (8 m2) a 748/2 
zahrada (84 m2). Tyto pozemky se nachá-
zí u domu č.p. 231 a tvoří příslušenství 
k domu, pozemky jsou oploceny a uží-
vány. Stejný případ se řešil v roce 2005 
u sousedního domu č.p. 227. Dva po-
zemky kolem domu byly obecní, zastu-
pitelstvo je prodalo za 35 Kč/m2. Rada 
navrhla totožnou cenu i pro tento případ. 
V diskusi J. Sedláček st. navrhl, aby 
s vlastnictvím pozemku uznali kupující 
vlastnické právo k opěrné zídce, která na 
pozemku stojí, a tím i povinnost ji udržo-
vat. Zastupitelstvo prodej 13 hlasy (1 se 
zdržel) schválilo.

Rozpočtové změny, rozpočtové 
provizorium na rok 2009
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo 
vesměs formální rozpočtové změny v roz-
počtu na rok 2008.
 Rada navrhla, aby se do schválení 
rozpočtu (předpokládáno na začátku břez-
na 2009) na rok 2009 řídilo hospodaření 
obce pravidly rozpočtového provizoria. 
V období rozpočtového provizoria obec 
hradí výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 
skutečných výdajů předchozího roku, a to 
až do doby, kdy bude schválen rozpočet 
na rok 2009. Zastupitelstvo s tím jedno-
myslně souhlasilo.

Podpůrné programy obce na rok 2009 
Před rokem padl na zastupitelstvu návrh 
na předělání systému podpor zájmovým 
aktivitám. Rada vyzvala všechny dotčené 
komise, aby se k systému vyjádřily. Zare-
agovala jediná - komise kulturní, mládeže 
a sportu. Ta konstatovala, že podpora zá-
jmovým aktivitám v obci prostřednictvím 
podpůrných programů funguje v zásadě 
dobře a navrhla pouze následující úpra-
vy. Rozšířit kapitolu B Podpora výsad-
by zeleně a ochrana životního prostředí 
o kapitolu „Ekologické projekty“ (pod-
porovány budou projekty zaměřené na 
ochranu životního prostředí a na zapojení 
mládeže a veřejnosti do těchto aktivit). 
Dále navrhla zrušit jako nefunkční pro-
centní limity podpory. S. Balík doporučil, 
aby se termín podání přihlášek prodloužil 
(kvůli možnosti informovat v Bludovanu) 
alespoň do 9.2.2009. Zastupitelstvo poté 
jednomyslně schválilo znění podpůrných 
programů na rok 2009 a vyhlášení výbě-
rového řízení. 

Různé
Odměny členům výborů
Rada obce navrhla za práci kontrolního 
a finančního výboru v roce 2008 odměny 
ve výši 5000 Kč každému výboru a před-
ložila návrh zastupitelstvu ke schválení. 
Předseda kontrolního výboru J. Kacar 
navrhl, aby odměna pro kontrolní výbor 
byla snížena, je tam málo členů. S. Balík 
opakovaně upozornil na to, že zastupite-
lé od výborů nedostávají žádné zápisy. 
Navrhl, aby výbory měly své tajemníky 
z řad úředníků OÚ tak, jak to funguje 
u komisí. Dále nesouhlasil se snížením 
částky kontrolnímu výboru, protože podle 
jeho názoru pracuje v obdobném počtu 
a možná intenzivněji než výbor finanč-
ní. Upozornil rovněž na to, že finanční 
výbor nevykonává svou působnost podle 
zákona, podstatnou činnost za něj již 
léta vykonává výbor kontrolní. Ocitoval 
přitom patřičné části zákona o obcích. 
Zastupitelstvo poté 12 hlasy (2 proti) 
schválilo odměnu kontrolnímu výboru 
ve výši 3000 Kč a finančnímu výboru ve 
výši 5000 Kč.

Dodatek Statutu kulturního domu
Ve dnech 30. a 31.10.2008 provedli 
zástupci Krajského úřadu Olomouckého 
kaje dílčí přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2008. Doporučili, aby obec do 
řádného přezkumu odstranila nedostatek 
ve Statutu kulturního domu, a to formou 
dodatku. Ve Statutu by mělo nově stát, že 
„Rozpočet Kulturního domu Bludov je 
napojen na rozpočet obce“. Zastupitelstvo 
dodatek 12 hlasy (2 se zdrželi) schválilo.

Cestovní náhrady členů ZO
Zástupci Krajského úřadu Olomoucké-
ho kraje dále doporučili, aby obec do 
řádného přezkumu stanovila, jak budou 
poskytovány cestovní náhrady členům 
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo návrh, 
že služební cesty členům zastupitelstva 
povoluje starosta a že se náhrady cestov-
ného řídí ustanovením § 173-189 zákona 
č. 262/2006 Sb., jednomyslně schválilo.

Návrh na změnu OZV č. 2/2008
J. Sedláček ml. předložil návrh na změnu 
obecně závazné vyhlášky o poplatku za 
svoz komunálního odpadu, o což ho po-
žádal jistý občan, který má vícečlennou 
rodinu. Navrhl, aby od poplatku bylo 
osvobozeno třetí a každé další nezletilé 
dítě v rodině. Po delší diskusi – obecné 
i onom konkrétním případu - došlo za-
stupitelstvo k závěru, že bez ohledu na 
stávající platnou OZV obce, existuje 
možnost zmírnění tvrdosti zákona, což 
může obec na základě žádosti občana 
zvážit a vyhovět mu.

Diskuse
Starosta sdělil, že obec obdržela usnesení 
Policie ČR z června 2008, na základě 
kterého se odkládá věc podezření ze spá-
chání trestného činu zpronevěry, kterého 
se měla dopustit Marie Holinková, neboť 
ve věci nejde o podezření z trestného činu 
a není na místě věc vyřídit jinak.
 Pan Jílek z pléna se zeptal, zda obec 
plánuje měření rychlosti na ul. 8. května 
a Lázeňské. Starosta odpověděl, že vzhle-
dem ke špatným zkušenostem dalších 
obcí to Bludov v současné době neplá-
nuje. Pan.Jílek se dále zmínil o přívalo-
vých deštích, které způsobily sesuv půdy 
u Drážníku a bahno šlo až přes křižovat-
ku k nádraží. Ptá se, kdo se má postarat 
o nápravu a zda se s tím bude něco dělat.
 Starosta přislíbil, že přestože to není 
záležitost obce (propustky pod silnicí 
I. třídy patří ŘSD), zajistí firmu Krčma, 
která propustky pročistí. K tomu připo-
mněl J. Sedláček st., že možná ještě platí 
záruka na provedené práce na Drážníku.
 František Plhák z pléna se zeptal, jak 
to vypadá s novou lékárnou. Starosta od-
pověděl, že již je znám zájemce a pokud 
vše dobře půjde, mohla by být lékárna 
opět otevřena 1.3.2009.
 Pan Janko z pléna přednesl výzvu 
zastupitelům, aby obec začala řešit neu-
těšenou situaci Bludova v třídění odpadů. 
Starosta přislíbil, že se problému bude 
zastupitelstvo věnovat v lednu.
 J. Ťulpík oznámil, že na březnovém 
zasedání zastupitelstva obce odstoupí 
z funkce místostarosty a nebude chtít být 
ani členem rady obce. Důvodem je vy-
hnutí se případnému podezření ze střetu 
zájmů.                  Stanislav Balík ml.
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dne 14. 1. 2009 se mimořádně konalo jednání zastupitelstva 
obce Bludov. Jediným bodem bylo vyřešit neustále se zvyšující 
finanční náklady na sběr, třídění, odvoz a likvidaci komunálního 
odpadu v obci. Příjmy vybrané od občanů a právnických osob 
zdaleka nekryjí vynaložené náklady. Finanční ztráta činí 0,5 mil. 
Kč. Tuto ztrátu musí obec hradit ze svého rozpočtu. Hlavním 
důvodem vysokých nákladů je nedostatečné třídění kom. odpadu
a neukázněnost některých občanů, kteří do popelnic dávají 
stavební suť či jiné druhy odpadů, který do popelnic nepatří.

Obec Bludov za vytříděný odpad – plasty, sklo, nápojové 
kartony – dostává čtvrtletně příspěvek od firmy EKO-KOM, 
který částečně tyto náklady snižuje. Jsou však v okolí obce, kde
tento příspěvek pokryje finanční doplatek na likvidaci kom. od-
padu. Další příspěvek obec získává od firmy Asekol za zpětný 
odběr vysloužilých elektrospotřebičů.

Vážení občané,

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
zasedání konaném dne 15.12.2008 vy-
hlášení výběrového řízení na poskytnutí 
podpor z Podpůrných programů obce na 
rok 2009.

Zájemci mohou žádat o poskytnutí 
podpor z těchto dotačních titulů: 

A) Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost 
obsahující výchovný prvek, např. 
putovní turistické tábory, hudební 
činnost, pobyt v přírodě, ochotnické 
divadlo a výtvarná činnost.

B) Podpora výsadby zeleně a ochrana 
 životního prostředí
1.  Výsadba ovocných sadů:

Podporována bude výsadba vysoko-
kmenných ovocných stromů ve volné 
krajině (obnova bývalých sadů, zaklá-
dání nových sadů na vlastních i pro-
najatých pozemcích kromě domovních 
zahrad).

2.  Ochrana životního prostředí :
Podporováno bude provádění pre-
vence.

3.  Ekologické projekty:
Podporovány budou projekty zaměře-
né na ochranu životního prostředí a 
na zapojení mládeže a veřejnosti do 
těchto aktivit.

C) Podpora rozvoje sportu
Podporována bude činnost sportov-
ních spolků částečnou úhradou nákla-
dů na trenéry a provozní náklady.

D) Podpora architektonického vzhledu 
 obce

1. Stavební činnost v ochranném 

Zastupitelstvo obce Bludov schválilo na svém jednání zřízení 
místa zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů v hospo-
dářské budově u zámku, dále v dohledné době nakoupí a zavede 
kombinovaný sběr plastů ( kontejnery i do pytlů). Důvodem je 
velký odběr odebraných pytlů na plasty, ale malý počet pytlů 
při svozu plastů. Také odsouhlasilo sběr tříděného papíru ve 
stejném sběrném místě jako vysloužilých elektrospotřebičů.
O termínu  zprovoznění  budeme občany včas informovat.

Tato opatření, pokud budou důsledně dodržována, zmenší množ-
ství tun směsného kom. odpadu a zvýší finanční příspěvek od 
firem EKO-KOM a Asekol příp. ECOBAT.

Finance takto získané šetří poplatky občanů a umožní 
investice do jiných aktivit obce.

Obecní úřad Bludov

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z Podpůrných programů 
obce na rok 2009

pásmu lidové architektury „Horní 
konec“.
2. Realizace architektonicky hod-
notných fasád, oken, vstupních 
dveří a střešní krytiny.

E) Podpora kulturní a spolkové 
 činnosti

Podporováno bude uskutečnění akcí 
směřujících k naplnění programu 
spolku.

F) Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů 
obce podle kritérií stanovených soci-
ální a bytovou komisí při radě obce.

Forma podpory:
Příspěvek nebo bezúročná půjčka.

Postup při podávání žádostí: 
Kdo může žádat:
a) občan trvale žijící v Bludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově 

nebo právnická osoba, jejíž organizač-
ní složka má sídlo v Bludově

c) vlastník nemovitosti v k.ú. Bludov

Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na příslušném formuláři, který bude 
k dispozici na obecním úřadě, při-
čemž pověřený pracovník obecního 
úřadu žadateli poradí, jak formulář 
vyplnit. Formulář bude k dispozici 
i na internetových stránkách obce 
(www.bludov.cz).
Organizace bude své žádosti podávat na 
jednom formuláři, kde bude uvedeno na 
co všechno bude poskytnutý příspěvek 
použit.

Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2) Číslo účtu žadatele nebo organi-

zace, na který bude poskytnuta 
finanční podpora přesahující částku 
10.000,-Kč

3) Popis projektů, na které je podpora 
žádána

4) Položkové rozpočty projektů
5) Způsob zajištění vlastního podílu ža-

datele na realizaci projektů
6) Kdo a kdy bude projekty realizovat
7) Podpis žadatele (statutárního orgánu 

– jde-li o právnickou osobu) s prohlá-
šením, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé

8) Žadatel o podporu z dotačního titulu 
A, C, E k žádosti přiloží stručnou 
výroční zprávu o činnosti za před-
cházející kalendářní rok, která bude 
obsahovat především:

- název, právní formu, sídlo, IČ
- počet členů k poslednímu dni před-

cházejícího roku
- složení orgánů spolku
- přehled hospodaření v předcházejícím 

kalendářním roce – oblast příjmů roz-
dělit na členské příspěvky, dary, státní 
dotace, dotace a příspěvky od obce, 
příjem z akcí a ostatní příjmy – oblast 
výdajů rozdělit na odvod členských 
příspěvků, investice, opravy, vybave-
ní, inventář, režie, hlavní činnost

- popis činnosti určené pro své členy 
v minulém kalendářním roce

- popis činnosti určené pro veřejnost 
v minulém kalendářním roce

9) Žadatel o podporu z dotačního titulu 
B1 předloží výpis z katastru ne-
movitostí na pozemek, kde plánuje 
výsadbu a kopii katastrální mapy se 
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zákresem plánované výsadby 
10) Žadatel o podporu z dotačního titulu 

D předloží výpis z katastru nemo-
vitostí na pravovanou nemovitost 
a příslušnou stavební dokumentaci

11) Žadatel uvede údaje osoby (jméno, 
příjmení, adresa trvalého pobytu), 
která bude oprávněna k vyřizování 
záležitostí spojených se samotným 
čerpáním příspěvku

Zdroje pro financování programu:
a) rozpočet obce 
b) majetek obce

Jak bude poskytována finanční 
podpora: 
a) částky do 10.000,- Kč budou vyplace-

ny hotově z pokladny OÚ Bludov po 
předložení příslušných dokladů o výši 
vynaložených nákladů

b) částky přesahující 10.000,- Kč budou 
po předložení příslušných dokladů 
poskytnuty na bankovní účet žadatele 
nebo organizace uvedený v žádosti 
o poskytnutí podpory 

c) u dotačních titulů B, D bude podpora 
poskytnuta po předložení příslušných 
dokladů a po souhlasu člena příslušné 
komise, který provede kontrolu využi-
tí dané podpory

Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující for-
mální a obsahové náležitosti k projednání 
a posouzení příslušné komisi rady obce, 
a to:
A) Komisi sociální a bytové - dotační 

titul F
B) Komise kulturní, mládeže a sportu 

- dotační titul A,C, E
C) Komisi životního prostředí – dotační 

titul B
D) Komisi stavební – dotační titul D

Rozhodnutí o žádosti:
Žádosti lze podat od 9.1.2009 do 9.2.2009 
do 15.00 hodin na Obecní úřad v Bludově.
Později podané žádosti nemusí být pro-
jednány a mohou být žadatelům vráceny 
bez věcného vyřízení.
Všechny včas podané žádosti předloží 
rada obce se svým stanoviskem i se sta-
noviskem příslušné komise k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce tyto žádosti hromad-
ně projedná na svém nejbližším zasedání 
a rozhodne. 
Poskytnutí podpory může být podmíně-
no. Na poskytnutí podpory není právní 
nárok.
Podpory se zásadně přiznávají na budoucí 
projekty. Na projekty již realizované lze 

přispět jen výjimečně z důvodů zvláštní-
ho zřetele hodných.

O poskytnutí podpory se sepíše se žadate-
lem smlouva s následujícím obsahem:
1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2) Účel, forma a výše podpory
3) Podmínky obce pro přiznání podpory 

(na každém dokladu bude uvedeno na 
co byl využit a souhlas s proplacením 
žadatele nebo zástupce organizace.) 

4) Údaje o oprávněné osobě, která je 
pověřena k vyřizování čerpání pří-
spěvku

5) Závazek příjemce podpory k jejímu  
vrácení v případě nedodržení stanove-
ných podmínek

6) Podpis účastníků smlouvy

Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor 
má právo provádět po stránce věcné ta 
komise, která je příslušná k posouzení 
daného dotačního titulu, kontrolu po 
stránce finanční provádí finanční výbor 
do 31.1.2010, který podá souhrnnou zprá-
vu zastupitelstvu obce.

V Bludově dne 15.12.2008
Ing. Josef Ťulpík, v.r. (místostarosta)

Ing.Pavel Ston, v.r. (starosta)

Zastupitelstvo schválilo v prosinci 2006, že se odměny neuvolně-
ným zastupitelům budou vypláceny v plné výši, jakou umožňuje 
náš právní řád. Argumentem přitom bylo, že zastupitelé budou 
mít možnost sami se rozhodnout, kolik a komu ze svých odměn 
věnují, což by se mohlo zveřejnit jednou ročně v Bludovanu.
 Zastupitelé jsou odměňováni podle svých funkcí – zda jsou 
ve funkci místostarosty, člena rady, předsedy komise nebo 
výboru, člena komise nebo výboru, příp. zda jsou „pouze“ 
zastupiteli.

Následující tabulka ukazuje u každého zastupitele tři údaje: cel-
kovou výši odměny za rok 2008 po zdanění (tedy „v čistém“), 
na kterou měl nárok; výši poskytnutého daru; organizaci, jíž byl 
dar poukázán. Dva zastupitelé se svých odměn vzdali – Fran-
tišek Snášel po celý rok 2008 i 2007, tyto peníze tak zůstaly 
obci; Josef Ťulpík se odměny vzdal od března 2008, peníze byly 
převedeny spolkům do podpůrných programů obce. Ze čtrnácti 
neuvolněných zastupitelů nesdělilo výši a adresáta daru šest.

Nárok na odměnu 
za rok 2008 

Výše daru Komu byl dar určen

Balhar Jaroslav 17 298 Kč 3 000 Kč TJ Sokol

Balík Stanislav 14 181 Kč 7 200 Kč Sbor dobrovolných hasičů (3600 Kč), Junák (3600 Kč)

Böser Oto 5 945 Kč 2 000 Kč Myslivecké sdružení Hubert

Čech Jaroslav 17 298 Kč 5 000 Kč TJ Sokol - fotbal

Janíček Karel   14 627 Kč nedodal údaje

Kacar Jan 15 069 Kč nedodal údaje

Matěj Jindřich 17 298 Kč 9 000 Kč Tenis Bludov (3000 Kč), IV. obecní ples (6000 Kč)

Ocetek Josef 12 477 Kč 1 000 Kč ZŠ Bludov – posilovna

Sedláček Josef st. 14 181 Kč nedodal údaje

Sedláček Josef ml. 6 602 Kč nedodal údaje

Snášel František 12 487 Kč 12 487 Kč Obec Bludov, odměn se vzdal

Soural Karel 12 477 Kč nedodal údaje

Švéda Petr 14 039 Kč nedodal údaje

Ťulpík Josef     268 087 Kč 212 850 Kč spolky - podpůrné programy obce

Odměny neuvolněným zastupitelům v roce 2008

Stanislav Balík ml.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V únoru 2009 oslaví:
Novotný Miroslav Nová Dědina 70
Pavlů Růžena Příční  70
Koutná Anna Na Hradě  75
Hojgrová Danuška Polní  75
Straková Anna J.Žižky  82
Minářová Alena Školní  83
Matějíčková Marie Školní  84
Matějčková Marie Tř.A.Kašpara 85
Zahradníčková Vlasta  Husova  85
Snášel Josef Ve Slévi  86
Mikulášová Markéta Lázeňská  86
Beran Miloslav Na Viskách 88
Langerová Helmtraud  Školní  91

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 
kteří se přišli dne 30. prosince naposledy 
rozloučit s naší drahou manželkou, dcerou, 
maminkou, tetou, babičkou, paní

Drahoslavou Suchomelovou 
roz. Březinovou

Za vřelá slova útěchy při našem bolu a za 
květinové dary děkují rodiče, manžel, dcera 
Marcela, synové David a Miroslav s rodinou.

   na únor 2009

So 14. 2. 20.00 Fotbalistický ples
Út 17. 2. 18.00 Cestopisná přednáška 
    – Tádžikistán, Uzbekistán
Pá 20. 2. 16.00 II. Ples otevřených srdcí
Ne  1. 3. 15.00 Pohádka o pejskovi a kočičce
So  7. 3. 14.00 Trampská PORTA

POZVÁNKA

Poděkování
Dne 22. prosince 2008 jsme se rozloučili s panem

Petrem Plhákem
Děkujeme všem, kteří se s ním přišli rozloučit, 

a za květinové dary. Manželka a rodiče.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se v sobotu 10.ledna 2009 přišli naposledy 

rozloučit s naší milovanou maminkou a babičkou, paní

Marií Jandlovou
Zvlášť děkujeme panu faráři ThDr. Hynku Wiesnerovi, 

Pohřební službě Drozd a za květinové dary TJ Sokol Bludov. 
Dcery Jindřiška a Stanislava s rodinami.

Dne 3. února uplynou 4 roky od úmrtí 
mého drahého manžela, otce a dědečka

Zdeňka Andrleho
Vzpomínáme na jeho obětavé a ušlechtilé 
srdce a zlaté ruce, které nám i mnoha lidem 
z naší vesnice moc chybí. S láskou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku

Tádžikistán a Uzbekistán
s Ivo Műllerem

Úterý 
17. února 2009 
od 18.00 hod.

Kinosál Kulturního domu Bludov
-vstupné dobrovolné-

Dne 23. ledna 2009 jsme si připomněli 
2. smutné výročí úmrtí naší drahé manželky, 
maminky a babičky, paní

Heleny Kašparové
S láskou vzpomínají manžel, dcera 
a syn s rodinami.

Dne 10. února 2009 uplynulo první smutné 
výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana

Karla Berky
S láskou vzpomínají manželka, dcery Věra 
a Jaroslava s rodinami. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

únor 2009

PRODEJE  v kulturním domě

Středa 4.2., Pondělí 9. 2.
Úterý a Středa 10. a 11. 2. – levný textil
Pondělí 16. 2., Středa 25. 2.



Bludovan 7

Bludovan 1/2009

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

První adventní týden u nás proběhl v duchu výzdoby školy 
a tříd. Vše jsme udělali proto, aby se první návštěvě v tomto
adventním čase u nás líbilo. A návštěva přišla. Jako každý
rok tradičně díky nejstarším žákům Základní školy v Bludově.
 Mikuláš se svou družinou v mateřské škole vždy vytvoří
atmosféru vzrušení, úžasu, obav a slibů. Bylo tomu tak i letos.
Dopadlo to dobře. Mikuláš s anděly rozdal dětem balíčky (díky 
školní stravovně ZŠ ) a protože s čerty nejsou žerty, děti to za-
jistily básničkami a písničkami. Takže čerti odešli s prázdnou 
a všichni si oddechli.
 Hned po druhé adventní neděli se v každé třídě objevil 
stromeček. Spíše nádherný strom. Nám dospělým by se snad 
líbil jen tak. Ne tak samozřejmě dětem. Stříhaly, lepily, kreslily 
a stromy byly ustrojeny. (Díky za ně Obecním lesům Bludov). 
A když se rozsvítily !
 V mateřské škole se vždycky potvrdí, že rčení o dětských očí 
není jenom fráze. Ale znáte to. Nejlepší radost, sdílená radost. 
 Třetí adventní týden jsme pozvali rodiče dětí k vánočnímu
posezení. V jedné třídě se společně zdobilo cukroví, jinde 
se vyráběl svícen. Ve všech třídách děti předvedly vánoční 
zpěvy a básně. Čaj, sladké i zdravé bylo na stole, povídalo se 
o tom, co si třeba nestihneme říci ve všedních dnech. Vrcholem 
podvečera byla spousta dárků, společné rozbalování a hry.

  Ten čtvrtý adventní týden děti prožily v kruhu rodinném.
Je to určitě záruka, že se jim jejich očekávání splnila.
 K úplnému naplnění tohoto svátečního času už zbývá jen 
popřát pohodu a klid všem po celý příští rok.
   Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy
     Vlasta Diasová

Advent v mateřské škole, čas očekávání a poděkování.

V listopadu 2008 ukončila v naší obci činnost lékárna, kterou
provozovala společnost „AVE 1 Bludov“. Od té doby 
následovala celá řada nekonečných jednání snad se všemi 
potencionálními lékárníky z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Dobrá věc se nakonec podařila! Díky vstřícnému postoji Mgr. 
Kopeckého mohu v tuto chvíli občanům Bludova sdělit, že 
lékárna v naší obci opět bude. Obec se dohodla na podmín-
kách nájemní smlouvy na provozování lékárny v prostorách 
areálu mateřské školky, která byla po schválení radou obce 
také podepsána. Lékárna ponese název „LÉKÁRNA ZDRAVÍ 

BLUDOV“ a bude otevřena v průběhu měsíce března t.r. po 
vyřízení všech nezbytných schvalovacích procesů. Přesné 
datum otevření oznámíme v předstihu místním rozhlasem. 
Chtěl bych vyslovit naději, že občané Bludova naleznou 
k nově otevírané lékárně velmi rychle svůj obchodní vztah, 
což bude základním předpokladem prosperity a dlouhodobého 
působení lékárny v naší obci.
      Ing. Pavel Ston
        starosta obce

LÉKÁRNA ZDRAVÍ BLUDOV
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Vážený pane starosto, vážená redakce,
po přečtení článku v Bludovanu č.10/2008, týkajícího se 
vybudování chodníku na Lázeňské ulici, nemohu jinak než 
reagovat a připomenout, že Lázeňská ulice pokračuje i od zám-
ku směrem na Šumperk. Pořád se projednává chodník od zámku 
k lázním, ale co my? My také bydlíme na této ulici a tudíž 
si myslím, že se problematika chodníku týká i nás.
 Začátkem minulého roku se údajně vypracovala potřebná
dokumentace a povolení a nyní se bude obec pokoušet 
sehnat finanční prostředky. Plně souhlasím s názorem, který 
zazněl v dopise, který jste otiskli, že se více méně všichni jen 
vymlouvají.
 Navíc na našem úseku silnice jsou tři proudy a není možno
ji obejít nějakou zadní cestou. Po silnici prostě musíte jít 
a věřte mi, že s malým dítětem je to o krk. Jak jsem již níže 
uvedla, řidiči jsou velice neukáznění a myslím, že nejsem da-
leko od pravdy, když podotknu, že je to životu nebezpečné. 
A bylo by velice smutné, kdyby se situace začala řešit opravdu až 
v případě, kdy se někomu něco stane.

 Na závěr bych chtěla jen říct, že na níže uvedený e-mail 
jsem od Vás, pane starosto, odpověď nedostala.
 Děkuji předem a byla bych velice ráda, kdyby se konečně 
začalo něco dít. S pozdravem

Alena Horáčková

E-mail: Dobrý den pane starosto,
chtěla jsem Vás požádat, jestli byste nás mohl informovat 
o současné situaci, týkající se vybudování chodníku na 
Lázeňské ulici (naproti Nové). Je to více jak půl roku, co nám 
bylo sděleno, že potřebná dokumentace a veškerá stavební 
povolení jsou už v pořádku.
 Jelikož napadl sníh, tak situace je ještě horší než byla, 
a řidiči jsou čím dál víc bezohlední. Chápu, že v zimě se jistě 
nic nezačne dělat, ale byli bychom všichni velice rádi, kdyby 
se vše vyřešilo ke spokojenosti všech.

      Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
Alena Horáčková

Děkujeme
Vážený pane starosto,
moc Vám děkujeme za Vaši odpověď v Bludovanu. Byli jsme 
mile překvapeni, že jste si dal tolik práce, abyste nám podrobně
vysvětlil ten zmiňovaný zádrhel s chodníkem na Lázeňské 
ulici. Mnohým z nás jste vyčerpávajícím způsobem objasnil, 
kolik práce á úsilí je potřeba vynaložit na každou novou stavbu.
 Chybí opravdu jen ty peníze. Předpokládáme však, že jste 
starostou na svém místě a ani to pro Vás nebude problém. 
Když se to podařilo na akce, které podle našeho mínění nebyly 
až tak důležité jako chodník u hlavní silnice, jistě se to podaří 
i v tomto případě. Nevěříme ani tomu, že by se při schvalování 
rozpočtu obce na rok 2009 se našel nějaký zastupitel, který by 
nehlasoval pro navýšení a schválení dostatečné finanční částky. 
Ta by měla, jak uvádíte ve své odpovědi, umožnit výrazné 
zahájení stavby /alespoň dešťová kanalizace a kabelizace 
nízkého napětí/.
 Stavba to bude jistě náročná a konec volebního období se 
již zase nezadržitelně blíží. Přejeme Vám hodně sil a úspěchů 
ve Vaší nelehké práci. S pozdravem

obyvatelé Lázeňské ulice
V Bludově 14.1.2009

V podání Divadla pro děti
ŘÁD ČERVENÝCH NOSŮ, Blatnice

Sobota 1. března 2009 
ve 15.00 hodin

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na
pohádku s písničkami

Pejsek a kočička 

O psím a kočičím trápení, jak myli podlahu, jak pekli dort, jak slavili 
Vánoce a další dramatizace známých vyprávění 

z knihy Josefa Čapka.

 - Vstupné 20.- Kč -

Pejsek a kočička 
Poděkování Speciální mateřské školy 
Šumperk

Děkujeme všem, kteří se v adventním čase přišli podívat na 
bludovské adventní koncerty a poskytli finanční příspěvek pro 
naši mateřskou školu. Velké díky patří rovněž těm, kteří se 
na těchto koncertech podíleli ať už organizačně či přímo coby 
vystupující. Upřímně děkujeme paní Sedláčkové a souboru 
Canzonetta za zprostředkování vašeho daru nám. Vámi 
poskytnuté peníze budou určeny na nákup rehabilitačních 
a didaktických pomůcek pro děti s kombinovanými vadami.
Děkujeme a přejeme spokojený rok 2009. 
   Speciální mateřská škola Šumperk

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

si vás dovoluje pozvat 

na přednášku náměstka ředitele 
Archivu bezpečnostních složek

Mgr. Martina Pulce
Ostraha státních hranic komunistického Československa

spojenou s videoprojekcí dobových materiálů

Kdy: v pátek 20. února 2009 od 10:30 
Kde: Kulturní dům Bludov

Přednáška se uskuteční jako připomenutí si smutného 
výročí „Vítězného února 1948“
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ERAGON  - CHRISTOPHER PAOLINI 
– první část scifi trilogie-světový best-
seller - je plný hrůzných momentů, snů 
a zjevení. nikde nevázne. Je to začátek 
velkého díla. Bezmála 500 stran uteče 
jako voda.

ELDEST – CHRISTOPHER PAOLINI – druhý 
díl – neskutečný příběh, plný napětí, 
o dospívání draka a mladého muže ve 
stejný čas.

ZTRACENÝ SVĚT V PODZEMÍ – RODERICK 
GORDON – příběh o světě pod zemí – dílo 
fantazie.

HLOUBĚJI DO PODZEMÍ – RODERICK GOR-
DON – pokračování světového bestselleru 
– podzemní dobrodružství pro Willa zda-
leka nekončí.

HONBA ZA ATLANTIDOU – ANDY McDER-
MOTT – thriller s novou dvojicí hrdinů.

BÁJE A POVĚSTI – MARTIN STROUHAL 
– z Konicka, Litovelska a Bouzovska.

O BÍLÝCH SLONECH – IRENA DOUSKOVÁ 
– povídky.

NEHODNÁ DCERA RODU SMIŘICKÝCH 
– ANNA BŘEZINOVÁ – milostný román.

KLUB ZÁHAD – THOMAS BREZINA 
– napínavý příběh pro děti se superlupou.

POZNÁVÁME MLÁĎATA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH 
ZVÍŘAT – MICHAEL LOHMANN 
– průvodce přírodou.

POZNÁVÁME ZVÍŘATA A ROSTLINY U VODY 
– FRANK A KATRIN HECKEROVI –jak snadno 
poznat 140 druhů našich nejběžnějších 
a nejznámějších druhů živočichů a rostlin.

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY – MANFRED VASOLD 
– encyklopedie, průvodce a pomocník při 
poznávání světa ve věku od 8 do 14 let- 
moderní přístup ke vzdělání – poznávání 
je radost.

TERARIJNÍ ZVÍŘATA – ASTRID FALK – exo-
tická* vzrušující * tajuplná – určeno kaž-
dému, kdo by si chtěl zařídit terárium 
– od strašilky ke krajtě královské.

DÁREK PRO SÁRU - IVONA BŘEZINOVÁ 
– ilustrace Helena Zmatlíková – čtení pro 
druháčky.
LEDOVÁ ZONA – WINDSOR CHORLTON 
– thriller britského autora.

ŠALOMOUNSKÝ ČAS – WILL RANDALL 
– dobrodružství v jižním Pacifiku – toto 
je knížka pro všechny, kteří si myslí, že 
nastal čas ke změnám.

PLAMEN Z FARU – MICHAEL PEINKOFER 
– podle zápisků archeoložky lady Satan 
Kincaidové- na stopě legendárním obje-
vům v Alexandrii.

PÁD TŘETÍ ŘÍŠE – JOACHIM FEST – válečný 
román- zfilmováno.

ČERNÉ SLUNCE – JAMES TWINING – na 
stopě legendární jantarové komnaty – bý-
valý agent se místo loupení uměleckých 
děl věnuje vyhledávání těch ukradených.

DOMEK U FJORDU – WOLFGANG F.FISCHER 
– život na švédském ostrově – cestopis.

BRATR THOMAS – DEAN KOONTZ – svazek 
napínavého čtení.

SPERMIE ZE ZMIJE – JAN ŠTOVÍČEK 
– časově krátká, ovšem významná 
a rozsahem náročná miniexpedice znovu 
objevuje poválečný Balkán.

PROTOŽE TĚ MILUJI – GUILLAUME MUSSO 
– román o únosu.

TAJNÁ ZAHRADA LÁSKY – ROMANA 
SZALAJOVÁ – strhující román nabízí 
životní příběh televizní maskéry.

SVĚDEK MÁ ZEMŘÍT – RUTH RENDELLOVÁ 
– případ inspektora Wexforda. Kdo a 
proč zabil tchyni před svatbou?

CESTA KE ŠTĚSTÍ – BARBARA CARTLAND 
– milostný román.

DVĚ SRDCE V MADARSKU – BARBARA CART-
LAND – další román oblíbené autorky.

SMRT S VŮNÍ POMERANČE – T.JEFFERSON 
PARKER – detektivní román.

ZAVÁTO V PÍSKU – VIVIAN AVRAAMIDOU 
– PLOUMPI – dramatický příběh z nejtěž-
šího období moderních kyperských dějin.

VELKÝ OBJEV HUGA CABRETA – BRIAN 
SELZNIK – dobrodružství psané obrázky 
– zcela nový zážitek z četby.

RÁJEM ROZHLEDNOVÝM – JIŘÍ ŠTEKL – na 
kole, pěšky, lanovkou i tramvají.

ČESKÝ RÁJ – JAKUB TUREK – skalní lezení, 
cyklistika ,turistika, vodní turistika, lyžo-
vání, paragliding.

ZAPOMENUTÉ VÝPRAVY – MILAN ŠVIHÁLEK 
– kniha se zabývá fenoménem cestovatel-
ství ve všech jeho podobách a formách, 
jak se za poslední století v naší vnitro-
zemské zemi v srdci Evropy projevoval.

NĚMCI V NORMANDII – RICHARD 
HARDGREAVES – válečný román.

MAŠKŮV STATEK – MARIE KYZLINKOVÁ 
– román ze starých časů.
 

PRO DĚTI

 ZLATÁ JEHLA – JULIA GOLDINGOVÁ – aneb 
dobrodružný román mezi světy.

MOJA, TATU A TIPLÍCI – MIROSLAV BOBEK 
– gorilí pohádky.

UPÍŘÍ KRONIKA – PETRA KLABOUCHOVÁ 
– cesta do minulosti s kamarády upíry.

POHÁDKY S ANGLIČTINOU – pro čtenáře od 
5 let.

ELIŠKA A NOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ – DIANA 
KIMPTON – dobrodružství s poníky.

KOCOUR DETEKTIVEM – moje první 
detektivní příběhy.

KAM RÁDI CHODÍME – veselá angličtina.
ROK SE SÁROU – SARAH KAY – učím se 
zahradničím, vařím a bavím se podle 
ročních období.

VOCHOMŮRKA –ZDENĚK SMETANA 
– leporelo s úkoly.

RUMCAJS – RADEK PILAŘ – opět úkolové 
leporelo.

NIKOLO, DO SEDLA! – JANA KRATOCHVÍLOVÁ
 – dívčí román.

VÝMĚNNÝ  FOND
  
LÍBEJ MĚ KDYŽ SPÍM – LINDA HOWARD 
– detektivní román.

OBRNĚNÝ PRAPOR – LEO KESSLER 
– válečný román.

SRDCE AFRICKÉ KRÁSKY – McCALL SMITH 
– detektivní řada s vychytralým humo-
rem.

ÚDOLÍ LAGUN – PATRICIA SHAWOVÁ 
– román s proplétáním a měněním osudů…

NA KÁNOI NAPŘÍČ KANADOU – DIETER 
KREUTZKAMP – po stopách obchodníků 
s kožešinami.
 
I MĚSTA MAJÍ VŠI – MILENA HOLCOVÁ 
– s městem se totiž dá prožít úplně 
všechno….                                                

KDYŽ DÍTĚ NECHCE SPÁT – JIŘINA KOPŘI-
VOVÁ – určeno rodičům dětí od nejútlej-
šího věku.

PANNA NEBO NETVOR – české povídky…
SETKÁNÍ – BOHUMIL  HRABAL 
– fotografická kniha.

ZASLÍBENÁ ZEMĚ – TAMARA McKINLEY 
– děj románu těží z autorčiny důvěrné 
znalosti australského prostředí.

VRAŽDÍCÍ ANUBIUS – PAUL DOHERTY 
– další nebezpečný případ egyptského 
soudce Amerotkea.

100 NEJKRÁSNĚJŠÍCH NÁMĚSTÍ SVĚTA 
– největší poklady lidstva na pěti 
kontinentech.

CHARLIE A TAJUPLNÁ TRUBIČKA – JENNY 
NIMMOVÁ – scifi pro děti.

LEGENDA O SPÁLENÉ PRÉRII – PETER A. 
STORK – a  PC CD – ROM  - indiáni 
– věříš tomu, že ? Nebo ne? – pro čtenáře 
od 8 let.
 

PĚKNÉ  POČTENÍ 
Holinková S. – knihovnice.

Z I M N Í  Č E T B Y…
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Tříkrálová sbírka 2009

V sobotu 10. ledna 2009 podeváté vyrazi-
lo do bludovských ulic několik skupinek 
Tří králů, aby všechny lidi dobré vůle 
poprosili v končící vánoční době o soli-
daritu s nemocnými, chudými, trpícími 
– zkrátka všemi potřebnými. Kromě 
pokladniček s sebou tito „tři králové“ 
Kašpar, Melichar a Baltazar nosili po-
svěcenou křídu, jíž psali na dveře blu-
dovských domů svůj podpis a zároveň 
prosbu – K+M+B 2009: „Ch(K)ristus 
Mansionem Benedicat“ – ať Kristus 
ať žehná tomuto domu i v roce 2009.
 Tříkrálová sbírka je v současnosti po 
desíti ročnících svého trvání největší dob-
ročinnou sbírkou v zemi.

Výsledky sbírky v Bludově
V Bludově se letos vybralo 42 686,50 
Kč, což je o 2600 Kč více než loni. Před-
stavuje to více jak 13 Kč na obyvatele. 
Pro srovnání: v roce 2008 se v Bludově 

vybralo 40 073 Kč, 2007: 39 738 Kč, 
2006: 40 377,50 Kč, 2005: 43 611 Kč, 
2004: 32 042 Kč, 2003: 37 918 Kč, 2002: 
28 905,40 Kč a 2001: 14 220,40 Kč. 
Celkově se tedy za devět ročníků sbírky 
vybralo v Bludově 319 571,80 Kč.

Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? V šumper-
ském a zábřežském děkanátu (které se 
zhruba kryjí s hranicemi šumperského 
okresu) se letos vybralo 1 680 618,5o Kč 
(o 160 000 víc než loni), v olomoucké 
arcidiecézi 19 135 427,50 Kč, v celé ČR 
přes 60 milionů.
V Sudkově se vybralo 12 110 Kč (10 Kč 
na obyvatele), v Postřelmově 53 634,50 
Kč (16,50 Kč/obyv.), v Chromči 17374 
(30 Kč/obyv.), v Bohutíně 10 128 
Kč (11,50 Kč/obyv.) a v Šumperku 
103 740 Kč (3,50 Kč/obyv.). V Bludově 
se vybralo méně než ve srovnatelných 
obcích - Rudě nad Moravou (48 952 Kč), 
Hanušovicích (47 904 Kč) či Velkých 
Losinách (51 480 Kč).

V tiskové zprávě šumperské Charity se 
doslova uvádí, že „mezi platidly převládaly

padesátikoruny, ale setkali jsme se např. 
i s pětitisícovou bankovkou v Bludově“.
Sbírku jsme letos pomáhali zajišťovat 
s velkými obavami. Obavy řady občanů 
z vlastní budoucnosti, hrozba ztráty za-
městnání, očekávání propadu hospodaření 
– to vše zdánlivě nenapomáhá solidaritě 
s ostatními. Přesto jste opět ukázali, že 
máte široké a otevřené srdce, že soucí-
títe s těmi, kteří jsou na tom ještě hůř. 
Opakovaně dáváte krásný příklad dětem 
a mladým lidem, kteří se sbírky účastní, 
že se člověk má starat o lidi kolem sebe. 
Že jeho svět nekončí brankou a plotem 
před domem. Že víte, že se může stát, že 
i ten dnes úspěšný, mladý, bohatý může 
někdy potřebovat charitní pomoc. 
 Jako každoročně, i letos děkuji všem 
skautkám a skautům, kteří sbírku zajiš-
ťovali – od jejího koordinátora br. Petra 
Juránka až po nejmenší koledníky. Díky 
všem!

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka 

Pecháčka Bludov

V pátek v podvečer mohli milovníci 
folkové hudby vyslechnout koncert 
legendy českého a moravského folku 
– Jaroslava Hutky.
   Jaroslav Hutka – rodák z Olomouce – 
svůj koncert zahájil lidovými baladami ze 
Sušilovy Sbírky písní a je potěšitelné, že 
diváci prokázali svoji muzikálnost a hned 
od první písně se k písničkářovu zpěvu 
přidali. Zprvu sice nesměle, ale postupně 
jak koncert gradoval, tak byl zpěv téměř 
sborový. 
   Jaroslav Hutka svým vyprávěním 
připomněl, jak běžel životem v letech 
šedesátých, přes léta normalizace, kdy 

měl zakázánu činnost a byl stíhán STB. 
Komunistický režim mu dal na výběr 
buď půjdeš do vězení,  nebo do emigrace. 
Hutka zvolil emigraci v Holandsku 
a domů se vrátil až po sametové revoluci.  
Soustavně se věnuje koncertování, píše 
nové písně, které nazývá Akvarely. Také 
se vrátil k malování. 
 Vystoupení, které trvalo téměř dvě 
hodiny, zpěvák zakončil  jednou ze svých 
nejznámějších písní „Morava“, kterou si 
společně s ním zapěli všichni přítomní. 
   Koncert  Jaroslava Hutky   nepřekvapil, 
ale určitě nezklamal.

Ing. Milan Klimeš

Jaroslav Hutka – recitál

Vážení spoluobčané, prosinec 2008 je nenávratně za námi, 
vánoční emoce brzy vystřídají ty velikonoční. Ovšem někte-
rým z nás bude adventní období vždy blízké. Těm, kteří si 
dokáží v předvánočním shonu udělat čas a otevřou svá srdce 
potřebným.
 Začínali jsme otvírat pomaličku, protože nás bylo málo 
a neměli jsme tolik síly, ale rok od roku sil a srdcí přibývalo. 
Advent 2008 byl opět velmi úspěšný.Vašim přičiněním jsem 
mohla osobně předat Speciální mateřské škole v Šumperku část-
ku 17.020,-Kč. Ještě jednou upřímně děkuji všem, kteří jakkoliv 
přispěli (ať už ze strany účinkujících či posluchačů).
 A také se musím s Vámi podělit o radost, která mne naplnila, 

Advent 2008
když jsem spočítala dobrovolné vstupné ze všech 17 adventů 
od r. 1992. Pro charitativní účely jsme darovali celkovou částku 
122.000,-Kč.
 Ovšem důležité je mít k pořádání adventních setkání dů-
stojné prostory. Proto těmito řádky především moc děkuji panu 
faráři ThDr. Hynku Wiesnerovi, který vždy ochotně vychází 
adventním koncertům vstříc, což není všude tak samozřejmé, 
a rodině pana Ing. Karla Mornstein–Zierotina, která nám 
umožňuje společná předvánoční setkání na nádvoří zámku.
 Přeji všem spokojený nový rok a těším se na společné 
setkávání i v adventu 2009.
  Irena Sedláčková
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Mikulášská besídka pro děti – 4. 12. 2008    Foto Fr. Polách

V sobotu 6. prosince 2008 připravil Sbor pro občanské 
záležitosti v Bludově tradiční mikulášskou besídku pro 
důchodce. Zábavné odpoledne zaplnil následující program:

• Vánoční pásmo souboru Markovice - Postřelmov
• Vystoupení taneční skupiny Country
• Recitál Pavlíny Filipovské
• Vystoupení dechové hudby Bludověnka 
• Prodej perníčků a výrobků z pedigu

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na  zdárném prů-
běhu akce. Vedle výše uvedených účinkujících to byli:

• děti z výtvarného kroužku školní družiny, které 
vyrobily krásná vánoční přáníčka 

• pionýrský oddíl, který jako každý rok vyzdobil  
vánoční strom 

• členky  a přátelé Sboru pro občanské záležitosti 
• Obec Bludov – finanční zajištění

-jdi-

PoděkováníMUDr. Klofáčová 
upozorňuje 

na změnu ordinačních hodin

PONDĚLÍ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK
7:30 - 12:30 hod.

do 9:00 hod. pouze pro objednané pacienty

ÚTERÝ 
13:00 - 18:00 hod.

Prosíme pacienty, aby, pokud možno, do ordinace docházeli 

nejpozději 1/2 hod. před koncem ordinačních hodin, abychom 

mohli včas pokračovat v naší další práci - návštévní službě 

a administrativě. Děkujeme za pochopení.

Zároveň MUDr. Klofáčová upozorňuje své pacienty, 

že nemá smlouvu s pojišťovnou AGEL.

p.Znojová
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Rád bych čtenáře Bludovanu informoval o výsledcích a činnosti oddílu stolního 
tenisu během podzimní části soutěže. Po loňském, ne příliš úspěšném vystoupení 
našeno “áčka”, které se zachraňovalo v krajské soutěži až v posledních zápasech, jsou 
letošní výkony pravým opakem. Pod vedením p.Srba se tým drží na předních místech
tabulky a v jarních odvetách se pokusí probojovat na úplnou špici. 

Bludovské “béčko” , hrající regionální přebor I., si po podzimu drží klidný střed tabulky. 
Ale sestava okolo p.Sedláčka to nemá vůbec jednoduché, protože letos hraje tuto 
soutěž několik družstev s krajskými zkušenostmi a každé vítězství je téžce vybojované.

Letos poprvé máme v regionálním přeboru II. dvě družstva. “Céčko” vedené 
p. Souralem se již tradičně pohybuje v horních partech tabulky. Příjemným překvapením 
je tým “D” p. Šupiny. Jako nováček v soutěži sbírá zkušenosti a přesto skončilo ve 
středu tabulky. A podle toho, jak přistupují ke tréninku, tak zřejmé zamíří ještě výš.

Od září také začala trénovat mládež. Chodí poměrně velký počet dětí a někteří se 
zúčastňují také okresních soutěží mládeže. A to docela úspěšně, o čem svědčí jejich 
umístění na turnajích. 
   Také během přestávky oddíl nezahálel. 20.12. jsme uspořádali vánoční turnaj pro děti. 
Zůčastnilo se 9. hráčů a hráček, kteří strávili sportovní odpoledne a každý si odnesl 
sladkou odměnu. 27.12. jsme připravili turnaj pro dospělé. Do celodenního klání se 
zapojilo 15. hráčů a jak už to u takových akcí bývá, nebylo důležité, kdo zvítězil, ale 
že jsme se na závěr roku sešli a společně strávili příjemnou sobotu.

Soural Stanislav
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Poděkování

Dne 26. prosince 2008 se v bludovské 
sokolovně sešlo na nohejbalovém ště-
pánském turnaji 9 družstev z Vikýřovic, 
Zábřeha, Rudy, Chromče, Sudkova 
a Bludova. První místo obsadilo družstvo 
bludovských hráčů, na druhém místě 
skončil Sudkov a na třetím Zábřeh. Po-
řadatelé turnaje děkují sponzorům, díky 
nimž se turnaj uskutečnil:
Pneuservis Matěj, Bludovská a.s., Para-
pety – R.Sadil, Restaurace Pod kostelem- 
J. Nimrichtr, Březina Luděk, ml., Čmakal 
AUTO Chromeč, Špička Tomáš – hos-
poda v sokolovně, Ing. J. Huf, Brusivo – 
K. Strnad, Potraviny – P. Urban, Čech 
Jaroslav, Pivovar Hanušovice, Kulturní 
dům Bludov a  Obec Bludov. Věříme, 
že nám zachovají přízeň i v následujících 
letech. 
Děkujeme i fanouškům a divákům, kteří 
nás přišli pozvbudit.
Za pořadatele E.Fazor, B. Los, P. Siegl.

Vánoční ŠACHOVÝ 
TURNAJ

Pořadí dětí:
1. Bryx Libor

2. Drážný Láďa
3. Kvapil Jakub

Pořadí dospělých:
1. Frolek Pavel

2. Dobeš Jaroslav
3. Střelec Laďa

Všichni účastníci šachového 
turnaje děkují za ceny vedoucí 

kulturního domu paní J. Divišové.

Oddíl stolního tenisu Bludov
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Ze školních novin

5.12.2008 se 10 dětí s paní vychovatelkou Jindřiškou Krejčí 
ze ŠD vypravilo do Šumperka na vlakové nádraží. Zde nás na 
nástupišti čekala paní učitelka Irena Dokoupilová. Zdarma jsme 
nastoupili do vlaku směr Loučná nad Desnou. Vlak se rozjel 
a všichni s napětím čekali na příchod MIKULÁŠE, ANDĚLA 
a ČERTA. Nejdříve čertice rozdávala čertovské bonbóny, ale 
i uhlí, Mikuláš s andělem přinesli knihu, do které děti kreslily 
obrázky a hlavně za sladkou odměnu říkaly koledy a zpívaly. 
Všem se projížďka líbila a nikdo se nebál.

          Jindřiška Krejčí, vychovatelka ŠD

NETRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
2. prosince 2008 se žáci 4. a 5. třídy naší školy zúčastnili již 
tradičního turnaje v „Čertovské vybíjené“ na VI.ZŠ v Šum-
perku. Družstvu ve složení: Jiří Odstrčil, Dominik Soural, 
Pavel Feit, Libor Matějček, Standa Mazák, Šimon Jáně, Tomáš 
Krmela, Martina Muroňová, Martina Krátká, Monika Turková, 
Iveta Vojtíšková, Zuzka Chalupová a Tereza Tylová  se poda-
řilo obhájit loňské prvenství. Přivezli si kromě sladké odměny 
a diplomu také nádhernou keramickou sošku čerta. 

Blahopřejeme.
 Mgr. Eva Macková

Čertovská vybíjená

Jak jsme Vás již vloni informovali, probojovaly se žákyně 
V. Balharová a M. Brokešová do republikového finále Asociace 
školních sportovních klubů ve stolním tenise. 
 Finále se konalo 7. - 9. prosince minulého roku v Litomyšli. 
Zúčastnilo se ho celkem 14 družstev – vítězové krajských kol 
(např. Praha, Vlašim, Plzeň, Zlín). Jistě Vám nemusíme říkat, že 
na tak prestižní události se sejde „elita“.
 Proto Vám s potěšením a pýchou můžeme sdělit, že naše 
dívky si vedly velmi dobře a v tak silné konkurenci obstály 
a obsadily krásné 6. místo. Navíc svým vystupováním si získaly 
přízeň a hlasité povzbuzování ostatních družstev. Je skutečná 
radost slyšet v nabitém sále „Bludov do toho“.

Žákyně naší školy opět úspěšné

V pondělí 8. prosince 2008 proběhlo na naší škole předvánoční 
tvořivé odpoledne. Děti zahrály na flétny, triangly a klávesy zná-
mé vánoční písničky. Žáci 3.,4. a 5. ročníku zazpívali rodičům 
anglické songy a všichni společně jsme si zazpívali koledy. Poté 
jsme se rozešli do tříd, ve kterých už byly nachystané dílničky. 
Děti si mohly spolu s rodiči vyrobit vánoční andílky, obrázky, 
přáníčka, perníčky, svícny, ozdoby, soby v punčoše, voňavé 
pomeranče, keramické rybičky, zvonky a další potěšeníčka. 
Celou atmosféru podtrhla dobrá nálada dospělých i dětí.  
 Věřím, že pro všechny byly poslední dny roku 2008 příjem-
né a snad i odpočinkové a všem přeji, aby nový rok 2009 byl 
plný radostí, úspěchů a pěkných okamžiků.
     Mgr. Michaela Minářová 

Vánoční tvořivé dílny aneb besídky 
trochu jinak
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Turnaj v Člověče, nezlob se
V pátek 12. prosince byl uspořádán pro žáky naší školy turnaj 
v Člověče, nezlob se. I když šlo teprve o první ročník, sešlo se v 
učebně přírodopisu 21 hráčů. První kolo se hrálo  na pěti polích, 
vítězové se pak utkali ve finále. V této hře nešlo jen o to zvítězit, 
ale hlavně se pobavit. Všichni účastníci byli odměněni sladkostí.
Výsledky na jednotlivých polích:
R. Durchánek   A Krmelová     M. Diviš 
A. Schauer   I. Krmelová     V. Kubíček 
O. Ston    P. Boráňová     O. Habich 
T. Kulil    I. Feitová     V. Krňávek 

Stalo se již tradicí, že žáci naší základní školy kreslí vánoční 
přáníčka, která se posílají paní Běle Jensen. Nejaktivnější žáci 
jsou odměněni vstupenkou na koncert v pražské Lucerně. Letos 
se koncert konal již po osmnácté a  sešlo se zde téměř 2 000 dětí 
a přátel Stonožky.
  Hnutí ,,Na vlastních nohou‘‘ je uznáváno jako zcela dob-
rovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají 
jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku, 
paní Bělou Jensen. Děti po celé České republice kreslí vánoč-
ní přáníčka, která se prodávají v cizině. Za získané peníze se 
pomáhá dětem, které naši pomoc opravdu potřebují. Směřují 
do oblastí, kde zuří války, vládnou nepokoje a kde dochází 
k přírodním katastrofám.

Letos se koncert uskutečnil 5.prosince. Do Prahy se z naší 
školy vydalo 10 žáků s paní učitelkou Horáčkovou. V Praze 
jsme prošli vánočně vyzdobeným Václavským náměstím, na 

Staroměstském náměstí jsme počkali, až orloj odťuká poledne, 
podívali jsme se na Karlův most a vrátili se na vánoční trhy. 
Potom jsme se odebrali do Lucerny.     
  Přesně v 15 hodin přitlačil moderátor Vojta Kotek na 
jeviště obrovský dort a přivítal všechny stonožkové pomocníky 
a vzácné hosty. Pozval na jeviště paní Bělu, která poděkovala 
všem stonožkovým dětem a spolupracovníkům Stonožky za 
jejich obětavou práci pro hnutí. Krátce zavzpomínala na začátky,
kdy před obchodními domy v Oslo prodávala první dětská 
přáníčka…

Hned za ní vběhl na scénu vítěz posledního ročníku Supers-
tar zpěvák Zbyněk Drda. Ke své gratulaci přidal své největší 
hity. Poté se za bouřlivých ovací objevil na jevišti stonožkový 
kamarád Pepa Vágner. Úvodní píseň „Mindrák“, která byla slo-
žena speciálně pro projekt „Boj proti šikaně“ roztleskala celý 
sál a mnohé děti se přidaly ke zpěvu refrénu. V závěrečných 

Koncert ,,Na vlastních nohou‘‘ v Lucerně - oslava 18. narozenin Stonožky

Vánoční turnaj v pexesu

Školní družina opět uspořádala vánoční turnaj v pexesu. Celkem 
se zúčastnilo 44 dětí z 1.stupně základní školy. Hrálo se ve dvou 
kategoriích : 
1. a  2. třída     -     nižší kategorie
3. -  5. třída     -     vyšší kategorie
Výsledky z finálového boje jsou zde :
1. a 2. třída            
1. místo    Anetka Hégerová - 2.tř.
2. místo    Jiří Valenta - 2.tř. a Jakub Rosler - 1.tř.
3. místo    Alžběta Váňová - 2.tř. a Kateřina Kvapilová - 2.tř.
4. místo    Karolínka Ščučková - 1.tř.

3.- 5. třída                
1. místo    Natálie Mosnerová - 3.tř.
2. místo    Beáta Jánětová  - 3.tř.
3. místo    Tereza Matějová - 3.tř.  a  Tereza Tylová  - 5.tř.
4. místo    Adéla Hajduková - 3.tř.

Děti dostaly diplomy a  malé dárečky , které jsme získali 
sponzorským darem od pana Antonína Schauera, touto cestou 
děkujeme. A všichni účastníci, kteří se neumístili na předních 
místech, byli sladce odměněni.

                                          Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD
  

N. Kučerová
Jakub Matějček
Jiří Matějček
J. Kvapil
Nejvíc štěstí přálo Natálii Kučerové – blahopřejeme.

Mgr. Vladimíra Horáčková

L. Strouhalová 
M. Mareš 
M. Dostál 
D. Strašil 
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taktech písničky byl Pepa doslova zasypán květinami a malými 
plyšáky, které se snesly na jeviště od vděčného publika. Během 
následujícího hitu - Láska nebo přátelství - už tleskal do rytmu 
celý sál. Poté se na jevišti objevila mladá zpěvačka Sandra Bell 
se dvěma tanečníky. 
  Pak Vojta Kotek pozval na scénu gratulanty, kteří poděkovali 
všem dětem za jejich obětavou a pilnou práci a Stonožce popřáli 
mnoho úspěchů v další práci. 

Koncert se nám všem velmi líbil, už se těšíme na další, ale 
abychom se jich mohli zúčastnit, to budeme muset nakreslit ještě 
hodně pěkných přáníček. 
     Mgr. Vladimíra Horáčková

Rok 2008 byl pro bludovské ochranáře rokem naplněným 
bohatou činností  – snad nejúspěšnějším rokem  za celou dobu 
existence organizace od roku 1982.

Výboru organizace se podařilo zaktivizovat všechny členy a 
spoustu příznivců k nebývalé aktivitě, která směřovala jak k ochra-
ně přírody, tak i k propagaci ochrany přírody a všeobecně krás 
Bludova a jeho nejbližšího okolí.

V zimních měsících jsme přikrmovali ptactvo v krmítkách 
umístěných v zámeckém parku a Gryngleti.

Na jaře proběhl Den země, v jehož rámci jsme připravili pro 
žáky ZŠ Karla staršího ze Žerotína vycházku do přírody za účelem 
sesbírání odpadků kolem cesty na Zámeček. Počasí nám přálo a ke 
spokojenosti zúčastněných žáků určitě přispěly i drobné odměny 
za aktivní sběr odpadků. Obdobnou akci jsme uspořádali i pro 
dospělé občany, tentokrát jsme sbírali odpad po trase plánované 
naučné stezky.

Také jsme pomáhali „mladému křídlu“ Vlastivědného spolku, 
který si vytkl za cíl obnovit Juřinovu studánku. Práce byly úspěšně 
zahájeny a budou pokračovat i v letošním roce.

Hlavní naší činností v loňském roce bylo vybudování naučné 
stezky Bludovská stráň. Práce na stezce probíhaly ve dvou rovi-
nách – „kancelářské“  a „terénní“ práce.

V rámci kancelářských prací bylo třeba sestavit libreto stezky, 

sestavit texty a fotografie na panely. Velmi náročné, především 
časově, se ukázalo schvalování obsahu panelů s pražským 
vedením ČSOP,  kteří jako poskytovatelé financí měli k tomu 
konečné slovo.

 Terénní práce  zahrnovaly výběr stanovišť pro panely, za-
jištění výroby panelů a jejich následné osazení v terénu. Nejvíce 
práce nás však čekalo v úseku od nádraží ČD s výstupem na 
hranu stráně pod Brusnou – vysekat stezku v náletu, krompáči a 
motykami stezku upravit a zajistit dřevěnými kuláči proti sjíždě-
ní po svahu. Poslední úsek výstupu, kde bylo nutno vybudovat 
schody,  byl proveden za pomoci pracovníků Obecních lesů 
s.r.o.  Závěr prací představovalo označení trasy orientačním 
značením.

Když bylo vše hotovo, mohli jsme přistoupit k slavnostní-
mu otevření stezky Bludovská stráň a její předání veřejnosti 
do užívání. Termín jsme stanovili na 9.11.2008 s místem srazu 
v areálu fotbalového hřiště.

Vyzvali jsme žáky ZŠ k účasti na výtvarné soutěži, kterou 
vzorně zorganizovaly učitelky ZŠ Bludov (viz článek v minu-
lém Bludovanu). Pro oceněné žáky jsme připravili drobné od-
měny, které jim při slavnostním otevření stezky předal starosta obce 
Ing. Pavel Ston.  Další  ocenění, tentokrát za dlouhodobou aktivní 

Úspěšný rok 2008 bludovských ochránců přírody



Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Redakční rada: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Vladimír Vlček, 

Jiří Krejčí. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz, 
e-mail: kartotisk@kartotisk.cz. Fotografie a kresby archiv obce Bludov.
Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Bludovan 1/2009

činnost převzal Jan Ston, člen ZO ČSOP Bludov, který  v roce 
2008 oslavil své 80. narozeniny.  Otevření stezky se zúčastnilo 
asi 150 občanů, kteří se po krátkých projevech starosty obce 
Ing. Pavla Stona, zástupce pražského vedení ČSOP Petra …..
a předsedy ZO Bludov Ing. Milana Klimeše, a za doprovodu 
dechové hudby Klášteranky vydali na prohlídku stezky. Po 
návratu zpět do fotbalového areálu čekalo na účastníky drobné 
občerstvení. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na výstavbě stezky, 
ať osobně účastí na brigádách,  nebo formou sponzorské pomoci.

A co nás čeká v letošním roce?  O tom se bude členská základna 
radit na své výroční schůzi, kterou výbor ZO chystá na začá-
tek února. Je však již nyní jasné, že se budeme muset věnovat 
údržbě stezky, pokračovat v přípravě výstavby malé rozhledny 
na Brusné a nově ve spolupráci se státní ochranou přírody 
obnovit vstavačovou louku a tůňky ve VKP Bludovská stráň.

Pokud je mezi Vámi čtenáři někdo, komu není ochrana příro-
dy lhostejná a chtěl by přiložit ruku k dílu, může se k nám přidat. 
Kontakt je k dispozici na www.bludov.cz. Rádi Vás přivítáme 
mezi námi.    Ing. Milan Klimeš ČSOP


