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Hasič Nebojsa
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 Takový název má jedno z témat týden-
ního plánování vzdělávací činnosti dětí 
v mateřské škole. Co to znamená? Celý 
týden si dětmi povídáme o náročném 
povolání hasičů, prohlížíme si časopi-
sy s hasičskou tématikou, sdělujeme 
si vlastní zážitky a prožitky, hrajeme 
si na hasiče, kreslíme je, posloucháme 
příběhy….
       Letos se nám podařilo mezi nás 
pozvat hasiče z Hasičského záchranného 
sboru
v Šumperku /vždyť dvě děti mají ta-
tínky hasiče profesionály/. Učení se 

stalo opravdu prožitkovým, když si děti 
mohly vyzkoušet části hasičské výstro-
je, ochranný límec na krk, prohlédly si 
technické vybavení aut, viděly, jakou sílu 
mají jejich nůžky a kleště, vyzkoušely si 
stříkání vodou. Děkujeme hasičům za 
trpělivost a jejich vstřícný vztah k malým 
dětem.
   Zážitky z tohoto dopoledne s hasiči 
děti výtvarně ztvárnily a výkresy budou 
opět zdobit schodiště hasičského domu 
v Bludově. 
                                     Uč. Kulhajová M.

   

 Vážení přátelé,
s velkou radostí vás zdravím jménem vedení 
obce při příležitosti významného výročí 
našeho bludovského Sboru dobrovolných 
hasičů. 
 Délkou nepřetržité existence – 130 lety 
– je Sbor bludovských hasičů bezesporu 
nejstarším bludovským spolkem.
Svojí činností je potom tento Sbor - a to jistě 
nejen dle mého názoru – naším spolkem nej-
významnějším.
 Vždyť vy nezaměřujete vaši činnost pouze 
na zábavu a na oddych.
 Vaše hlavní poslání je závažné a vznešené 
zároveň. Být připraven pomoci všem bliž-
ním v nouzi, když jim životy a majetky 
ohrožují dva špatní páni – oheň a voda.
 Naše obec je na vás hrdá! Těšíme se 
s vámi ze všech vašich úspěchů.
Ať už je to dlouhá řada trofejí a vynikajících 
umístění v hasičském sportu, nebo to jsou 
úspěchy při naplňování vašeho poslání.
 Byl bych rád, kdybyste byli s naší obcí 
spokojeni tak, jako je naše obec spokojena 
s vámi.
S uspokojením konstatuji, že se od vaší 
poslední oslavy jubilea založení sboru před 
pěti lety podařilo obci vybudovat nový ví-
ceúčelový sportovní areál, který je i vaším 
zázemím. Za toto krátké období jsme spolu 
také zmodernizovali naši „hasičárnu“. 
 Přál bych si, aby se nám takto vzájemně 
dařilo rozvíjet podmínky pro vaši činnost 
i do budoucna.
 Dobře fungující hasičský sbor je vizitkou 
každé úspěšné obce.
 Kdybychom Bludov posuzovali jenom 
podle úrovně hasičského sboru, byla by naše 
obec na jedné z předních příček v celé zemi.
 Proto vám přeji – a vlastně nejen vám, ale 
nám všem – aby se vám dařilo, abyste mezi 
hasiče získávali další mladé adepty a aby se 
vaše činnost nadále všestranně rozvíjela.
 Když vám nyní přeji latinským - Ad 
multos annos! – Na mnohá léta! – přeji vám 
současně, abyste ještě dlouhá léta naplňovali 
heslo, které máte výšivkou zvěčněné na 
vašem starém praporu: „Vlasti k oslavě, 
bližnímu k ochraně!“

                            Ing. Pavel Ston, starosta obce

Zdravice starosty obce, 
přednesená na slavnostní 

valné hromadě 
hasičského sboru
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v červenci 2009
PRODEJE  v kulturním domě

Po 13. 7.
Út a St 14. a 15. 7. – levný textil
Po 20. 7., Čt 23.7.

v srpnu 2009
Út a St 11. a 12. 8. – levný textil
Čt 13. 8., Po 24.8.

Upozorňujeme občany, že 31.3.2009 byla splatnost místního 
poplatku za svoz komunálního odpadu, místního poplatku ze 
psů a nájemného za zahrádky. Žádáme občany, kteří doposud 
neuhradili tyto poplatky, aby tak učinili co nejdříve na pokladně 
Obecního úřadu Bludov, popř. bezhotovostním převodem. Údaje 
potřebné pro převod platby jsou zveřejněny na webových strán-
kách obce.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Dále upozorňujeme občany, že došlo ke změně splatnosti po-
platku za stočné dle paušální sazby, splatnost je stanovena
ke dni 31.7.2009.

V minulém čísle Bludovanu bylo zveřejněno, že občané, kteří 
mají zájem o přechod  stočného z paušálu na vodoměry, mají 
předložit písemnou žádost Obecnímu úřadu Bludov.  Vzhledem 
ke skutečnosti, že se obec Bludov od 1. 8. 2009 stává plátcem 
DPH bude dnem přechodu 1.8.2009, nikoliv tedy 1.7.2009, jak 
bylo původně plánováno. 

Občanům, kteří již mají uzavřenu smlouvu na stočné přes vodo-
měry nebude tato služba fakturována. Odečty budou zazna-
menány na odečtovou kartu vodoměru, která bude k dispozici 
v účtárně Obecního úřadu v Bludově. Občané budou mít mož-
nost nahlédnout do vyúčtování na této kartě a zaplatit přímo 
v pokladně Obecního úřadu v Bludově v době od 6.7.2009 do 
15.7.2009.

Čl. I
Obecná ustanovení

1. Účelem tohoto řádu je zajištění funkce lesoparku, zejména 
    usměrnění režimu rekreační aktivity a z toho vyplývající 
    omezení nebo zákaz některých činností.
2. Provozní řád se vztahuje na veškeré fyzické a právnické 
    osoby, které se na území parku zdržují nebo v něm vyvíjejí 
    činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje majitel.
3. Vstup do lesoparku je časově omezený takto:
     duben – září:                       7:00 hod. – 22:00 hod.
     říjen – březen:                     7:00 hod. – 19:00 hod.

Čl. II
Činnosti na území lesoparku

1. Na území lesoparku je zakázáno:
a) trhat květiny a poškozovat keře, stromy a trávník
b) volné pobíhání psů a s tím spojené znečišťování parku 
     psími exkrementy
c) jezdit na kole
d) vjíždět do lesoparku motorovými vozidly
e) odhazovat odpadky
f) tábořit a rozdělávat ohně
g) poškozovat orientační a informační tabule
h) vykonávat tělesné potřeby
i) rušit klid křikem, reprodukovanou hudbou a hlukem
j) vstupovat v nepříznivém počasí  (bouřka, silný vítr atd.) 
   vzhledem na stáří a křehkost stromů – hrozí nebezpečí úrazu!
2. Osobám zjevně opilým nebo zjevně pod vlivem omamných 
    a psychotropních látek je přístup do zámeckého parku 
    zakázán. V areálu parku je rovněž zakázáno donášení 
    a konzumace alkoholických nebo jiných omamných 
    a psychotropních látek.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Nedodržování provozního řádu lesoparku biocentra Gryngle 
    bude postihováno podle obecně platných předpisů.
2. Případné výjimky z tohoto řádu uděluje majitel  lesoparku.
3. Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 
    18.5.2009.

V Bludově dne: 18.5.2009                                                 
Ing. Pavel Ston,  starosta  obce Bludov

 P r o v o z n í    ř á d 
lesoparku  Gryngle v Bludově

• Kulturní dům Bludov bude v době letních prázdnin otevřen
  v pracovní  dny v době od 10.00 do 12.00 hodin
• V Kulturním domě Bludov  si můžete vyzvednout různé 

prospekty  /kam na výlety v okolí Bludova a v Olomouckém 
kraji/

• V Kulturním domě Bludov  můžete zakoupit upomínkové 
předměty z nerostu bludovit, pohlednice, mapy, turistickou 
kartu Olomouc CARD,  trička a tašky se znakem Bludova, 
pexeso, odznaky, známky atd., a také trička Jeseníky 

 s obrázkovými regionálními motivy  
• Prosím všechny, o jejichž osobách, firmách a spolcích 

jsou zveřejněny informace na bludovských internetových 
stránkách www.bludov.cz v sekcích Firmy a služby, 
Spolky a organizace  a Praktické informace, aby si zde 
zkontrolovali své údaje. Pokud se některé informace /telef. 
čísla, adresa apod./ změnily, prosím o sdělení do KD Bludov, 
aby mohla být sjednána náprava /tel. 583238177, e-mail: 
kulturni.dum@bludov.cz

Místní informační středisko Bludov
upozorňuje:

Práce na PC. 
www.internetjob.cz/kov
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16. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 8. června 2009 se v 18:00
-21:00 hod. uskutečnilo v Kulturním 
domě 16. zasedání zastupitelstva obce 
Bludov. Přítomno bylo 13 zastupitelů, 
Josef Sedláček st. a Karel Soural byli 
omluveni. Zasedání řídil starosta obce 
Pavel Ston, který vyhotovením zápisu 
pověřil pracovníka OÚ Libora Kočtaře. 
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele 
zápisu Jindřicha Matěje a Josefa Ťulpíka. 
Na žádost Karla Janíčka byl do programu 
zařazen bod Výklad usnesení z minulého 
ZO – odměny zastupitelů. Starosta infor-
moval o plnění úkolů, zastupitelstvo jeho 
zprávu jednomyslně schválilo.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl místostarosta J. Ťulpík. 
Informoval, že od 11.3.2009 se rada sešla 
čtyřikrát, přičemž se zabývala především 
hospodařením a plněním rozpočtu obce, 
stanovením nákladů na stočné a stanovení 
výše stočného pro rok 2009, v ý-
běrovým řízením na akci „Chodník Lá-
zeňská“, zajišťováním podkladů pro zís-
kávání dotačních titulů na investiční akce 
a výběrovým řízením na obsazení funkce 
tajemníka OÚ. Zastupitelstvo vzalo zprá-
vu jednomyslně na vědomí.

Zpráva o hospodaření obce k 30.4.2009
Starosta konstatoval, že příjmy obecního 
rozpočtu jsou v daném období roku ve 
srovnání s rozpočtovými výdaji vyšší. To 
je dáno především skutečností, že velké 
investiční akce se teprve rozjíždějí. Ve 
srovnání se skutečností loňského roku 
jsou však nižší daňové příjmy u DPH a 
u daně z právnických osob. Tyto daňové 
výpadky představují k 30.4. cca 400 000 
Kč (dopad finanční krize). Zastupitelstvo 
vzalo zprávu jednomyslně na vědomí.

Žádost o odprodej pozemků parcela č. 
1697 a parcela č. 1698 - manželé Ku-
bíčkovi
Rada předložila zastupitelstvu opětovně 
návrh na odprodej pozemků 1697-zahrada 
o výměře 298 m2 a 1698-ostatní plocha o 
výměře 108 m2, který nebyl dořešen na 
minulém zasedání. Navrhla cenu 50 Kč/
m2. V diskusi vznesl dotaz Josef Sedláček 
ml., zda uvedený pozemek nebude obec v 
budoucnu potřebovat pro rozšíření chod-
níku. Odpověděla Eva Kösslerová, že asi 
ne. Zastupitelstvo poté 12 hlasy (1 proti) 
schválilo odprodej za 50 Kč/m2 s tím, že 
kupující budou hradit vklad do KN.

Dořešení prodeje garáže stojící na po-

zemku parcela č. 778 - Horký Roman 
V roce 2000 uzavřela obec kupní smlou-
vu s Romanem Horkým na prodej garáže 
stojící na pozemku parcela č. 778 (Na 
Hradě, naproti Jílkům). Uvedená garáž 
je zapsána v katastru nemovitostí jako 
nemovitost bez č.p./č.e. s nabývacím titu-
lem pro obec Bludov. Tehdejší rada obce 
na svém zasedání dne 6.12.1999 rozhodla 
odprodat garáž za 1000 Kč R. Horkému 
(na tuto částku ohodnotila garáž likvi-
dační komise, která ji navrhla k vyřazení 
z evidence). Bez rozhodnutí o odprodeji 
v zastupitelstvu obce došlo k sepsání 
kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 
Nedošlo ale k přepsání vlastnictví v kata-
stru nemovitostí. Rada tehdy postupovala 
chybně a smlouva je neplatná. R. Horký 
se domníval, že k převodu vlastnického 
práva v katastru nemovitostí došlo a po 
celou dobu za garáž platil daň z nemo-
vitostí. Až nyní zjistil podle výpisu z 
KN, že není majitelem garáže. V diskusi 
Stanislav Balík připomněl, že zastupitel-
stvo v roce 2005 prodalo R. Horkému 
pozemek pod garáží s vírou, že je garáž 
jeho. Proto podpořil dořešení prodeje. 
Zastupitelstvo prodej schválilo.

Žádost o odprodej části pozemku p.č. 
17-zahrada – Jozef Uhrín
Jozef Uhrín, bytem 8. května 286 si podal 
žádost na odprodej části pozemku p.č. 
17-zahrada o výměře cca 190-270 m2. 
Důvodem jeho žádosti je rozšíření par-
kovací plochy u jeho domu a usnadnění 
vycouvávání vozidel. J. Uhrín si stejnou 
žádost podal v roce 2008. Tehdy zastupi-
telstvo se záměrem nesouhlasilo. Staveb-
ní komise odprodej pozemku v současné 
době nedoporučila, nesouhlasila s ní ani 
rada. Zastupitelstvo žádost jednomyslně 
zamítlo.

Žádost o odprodej části pozemku p.č. 
1036-zahrada – Janíček, Vepřková
Martin Janíček a Renáta Vepřková, oba 
bytem Lázeňská 593 (tzv. učitelské by-
tovky) si podali žádost na odprodej části 
pozemku p.č. 1036-zahrada o výměře cca 
150-200 m2. V současné době mají na 
této požadované části pozemku pronaja-
tou zahrádku (v zahradě u Nové). Tuto 
část pozemku si chtějí odkoupit a zřídit 
tu zahradní posezení. Nicméně právě na 
tento pás pozemků schválilo březnové 
zasedání zastupitelstva záměr budoucí 
směny pozemků s Karlem Mornstein-
-Zierotinem v souvislosti s výstavbou 
Polní cesty HC5. Odprodej nedoporučila 

ani stavební komise, stejně jako rada. 
V diskusi střídavě vystupovali Jan Kacar 
a K. Janíček s připomínkou, že občané, 
kteří mají od obce dlouhodobě pronajaté 
pozemky (v tomto případě 17 let), platí 
za ně nájem, by se měli o plánovaném 
zrušení nájmu z důvodu směny pozemků 
dozvědět jako první a prostřednictvím 
obce a ne někde na ulici. Starosta reago-
val na připomínky s tím, že celá záležitost 
(směna pozemků) zdaleka není uzavřena 
a není vyloučená případná změna. Zastu-
pitelstvo s odprodejem 12 hlasy nesouhla-
silo (1 se zdržel).

Žádost o odprodej pozemků – Jan Vesel-
ský (firma Vena-Trade, s.r.o.)
Jan Veselský (vlastník Vena-Trade, 
s.r.o.) si podal žádost na odprodej částí 
pozemků p.č. 1034-ostatní plocha a p.č. 
1038-ostatní plocha o celkové výměře 
cca 650 m2 – jde o pozemky, na nichž 
stojí čerpací stanice u Nové. Uvedená 
firma stanici vlastní a dotyčné pozemky 
má od obce pronajaté. J. Veselský před-
ložil studii s návrhem na řešení dopravní 
obslužnosti kolem stanice. Nabízí přitom, 
že v případě odprodeje pozemků pod sta-
nicí na své náklady upraví i komunikaci 
a prostranství kolem, ačkoli tyto pozemky 
zůstanou ve vlastnictví obce. Rada na-
vrhla cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady 
spojené s odprodejem (geometrický od-
dělovací plán a vklad do KN) půjde na 
vrub kupujícího. Zastupitelstvo odprodej 
jednomyslně schválilo.

Žádost o odprodej části pozemku p.č. 
474/2-trvalý travní porost – Leo Pospíšil
Leo Pospíšil, bytem Hrabenovská 382 
(bývalý dům Kolomazníků) si podal 
žádost na odprodej části pozemku p.č. 
474/2 – jednak za svým domem (ve strá-
ni), jednak cestu mezi svým domem a čp. 
375. Stavební komise doporučila prodat 
část pozemku za domem, cestu nikoli. 
Rada se s tím ztotožnila, přičemž navrhla 
20 Kč/m2 s tím, že kupující bude hradit 
náklady vzniklé s odprodejem pozemku 
(oddělovací geometrický plán a vklad 
do KN). Zastupitelstvo s návrhem prodat 
část za domem, nikoli cestu jednomyslně 
souhlasilo.

Oprava textu stávajícího územního plá-
nu
V říjnu 1998 byl schválen územní plán. 
V nedávné době bylo upozorněno na 
chybu, která se při tvorbě plánu stala; 
přišlo se na ni až nyní, v době, kdy 
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se s pozemkem má pracovat. Jedná se 
o plochu složenou z parcel p.č.1601,1602 
a 1603 na ulici Školní (volná zelená plo-
cha u paneláků) označenou v ÚP jako 
„rozvojová plocha č. 14“. Funkční regu-
lace je zde stanovena pro výstavbu občan-
ské vybavenosti, avšak závazná funkčnost 
je mylná: posílení funkce kulturně spole-
čenského vyžití v obci. V době, kdy 
vznikal ÚP, byla tato plocha chystána 
pro výstavbu občanské vybavenosti, se 
zaměřením na drobnou výrobu a provo-
zovnu. Regulativa, která byla k rozvojové 
ploše č. 14 přiřazena, jsou mylná a patří 
k regulaci při přestavbě kotelny na ulici 
Nová Dědina. Zastupitelstvo jednomyslně 
souhlasilo s úpravou funkčního využití 
u RP 14, kdy místo původní textace: posí-
lení funkce kulturně společenského vyžití 
v obci – klubovny, knihovna, výstavní 
síň, umělecké školy, ateliéry bude pone-
cháno pouze: RP 14 – výstavba občanské 
vybavenosti.

Označení názvu ulice
Z důvodu výstavby dvou nových rodin-
ných domů na bezejmenné ulici je žádou-
cí označení ulice názvem. Jedná se o ulici 
kolmou ke stávajícím ulicím Masarykova, 
Palackého, Husova a Tyršova na dolním 
konci. Rada vzala za svůj návrh S. Ba-
líka i s komentářem, který zdůvodňuje 
navrhovaný název ulice - Ermisova. Čtyři 
bezprostředně přiléhající ulice nesou 
jména čtyř velkých postav dějin českého 
jazyka a národa: jazykového a nábožen-
ského reformátora Jana Husa, historika 
Františka Palackého, zakladatele vlaste-
necké organizace Sokol Miroslava Tyrše 
a prvního československého prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka. Jaké jsou 
důvody pro navržení jména Františka 
Ermise?
Národní obrození neprobíhalo pouze na 
celonárodní úrovni, muselo proniknout až 
do nejmenších obcí. Na tom měla zásluhu 
„armáda“ mnohdy neviditelných nadšen-
ců, kteří vlastenecké a národní myšlence 
obětovali mnohé. V Bludově k nim na 
jednom z předních míst patřil kněz Franti-
šek Alois Ermis. Propojoval všechny výše 
zmíněné aspekty a aplikoval je na obecní 
úrovni – láska k jazyku, národní historii, 
spolkové myšlence.
Horečná aktivita v oblasti školství byla 
vedena jeho národním uvědoměním (až 
buditelským) – byl výrazným podpo-
rovatelem české řeči a českého národa. 
V bludovské historii konce 19. a první 
poloviny 20. století hrály významnou 
roli tři spolky: Sokol na jedné straně a 
Svatopluk s Orlem na straně druhé. Dvě 
bludovské ulice nesou jméno reprezen-
tantů myšlenky sokolské – Tyršova a 

Rudolfa Kordase; navíc je ještě ulice 
Sokolská. Svatopluk s Orlem (jež založil 
či spoluzaložil F. Ermis) tuto reprezentaci 
dosud nemají. Ze všech zmíněných důvo-
dů by proto bylo výrazem úcty k historii 
pojmenovat ulice po F. Ermisovi. Navíc 
stávající „bezejmenná ulice“ propojuje 
čtyři pojmenované. F. Ermis nějakým 
způsobem propojoval či doplňoval čtyři 
zmíněné osobnosti nejen pro bludovské 
poměry, ale fakticky i v širším regionu 
české severní Moravy přelomu 19. a 20. 
století.
P. František Alois Ermis působil v Bludo-
vě od roku 1876 do své smrti v roce 1912. 
Narodil se ve Frenštátě pod Radhoštěm 
4. září 1849, vystudoval v Kroměříži a 
Olomouci. Bludov byl pro něj první a 
zároveň poslední farností, v níž působil 
– v letech 1876-1912. V Bludově působil 
v době sílícího střetávání mezi Čechy a 
Němci. V roce 1896 inicioval založení 
českého gymnázia v Zábřehu na Moravě. 
Šlo o první české gymnázium na sever-
ní Moravě; byl předsedou Gymnaziální 
matice zábřežské, která zřízení gymnázia 
řídila. Dlouhá léta byl členem a později i 
předsedou bludovské místní školní rady. 
V roce 1908 měl velké zásluhy na zřízení 
české měšťanky v Bludově, v té době 
nejsevernější české na Moravě. Stejně tak 
měl velkou zásluhu na zřízení mateřské 
školy v Bludově v témže roce. Nesmírně 
aktivní byl v oblasti spolkové. Stál u zro-
du Občanské záložny v Bludově, založil 
či spoluzaložil spolky Svatopluk, Orel, 
Spolek sv. Rosálie, Spolek sv. Ludmily 
a další. Měl velkou zásluhu na zvelebení 
vnitřní výzdoby a vybavení kostela a kos-
telíčka. V roce 1900 patřil k iniciátorům 
vystavění tzv. Národního domu (dnes 
Kulturní dům ve vlastnictví obce). Výraz-
ně se angažoval v politickém životě obce 
– v letech 1887-1890 byl dokonce členem 
obecního výboru. Obec Bludov jej roku 
1909 jmenovala svým čestným občanem. 
V diskusi vystoupil jako první J. Kacar. 
Seznámil přítomné s tím, že obešel s 
vlastní peticí 45 majitelů domů v ulicích 
Nádražní, Palackého, Husova, Masaryko-
va a Tyršova, aby zjistil, jaký názor mají 
k pojmenování bezejmenné ulice. Většina 
z nich se vyslovila pro návrh Pod Brus-
nou podle názvu nejvyššího kopce v Blu-
dově, který se nachází nad ulicí Nádražní, 
dále pak byly návrhy jako „Samá jáma“, 
„Bedřichova alej“, „Mezní“.
S. Balík podotkl, že pojmenováváme uli-
ci, kde dosud nikdo nebydlí; když se před 
12 lety přejmenovávaly ulice s desítkami 
bydlících občanů v Nové dědině, neptal 
se nikdo, a když před 9 lety předložil 
souhlas poloviny občanů ulice Jana Žižky 
k pojmenování po O. Koutném, nebylo to 

nakonec vzato v potaz. Název Pod Brus-
nou je zajímavý, nicméně k okolním uli-
cím by se lépe hodil název spojený s ná-
rodním obrozením. Název Pod Brusnou 
doporučuje nechat v záloze pro případné 
pokračování výstavby od Panny Marie 
směrem k Drážníku.
K. Janíček nesouhlasí s tím, že o názvu 
ulice „Ermisova“ rozhodovala rada obce 
bez předchozího souhlasu farního úřadu, 
resp. místního administrátora Dr. Wiesne-
ra. Proto, že bydlí nedaleko od sebe, zašel 
se Dr. Wiesnera zeptat, a ten mu řekl, že 
s takovým pojmenováním nesouhlasí. 
Starosta reagoval odpovědí, že dle záko-
na o obcích je určování názvu ulic plně 
v kompetenci zastupitelstva obce, které 
nemá povinnost takové věci s kýmkoli 
konzultovat. Karel Janíček dále vznesl 
připomínku, že není vhodné pojmenovat 
ulici po P. Ermisovi i proto, že spolky jím 
založené a podporované již neexistují. Na 
tuto připomínku zareagoval Milan Klimeš 
z pléna. Připomněl, že jeho rodiče i praro-
diče byli aktivními členy těchto spolků, a 
velmi ostře vyzval K. Janíčka, aby všem 
řekl, proč už spolky neexistují. S tím, že 
takové řeči nemůže poslouchat, zasedání 
rozrušeně opustil. K. Janíček přirozeně 
nevysvětlil, že všechny Ermisem založe-
né spolky byly zakázány komunistickým 
režimem. Zastupitelstvo poté hlasovalo 
– nejprve o protinávrhu Pod Brusnou. 
Ten nebyl schválen (6 pro, 5 proti, 
2 se zdrželi). Zastupitelstvo poté 8 hlasy 
souhlasilo s názvem ulice Ermisova 
(4 proti, 1 se zdržel).

Odprodej kotelny u čp. 690 s příslušen-
stvím, včetně její technologie
Vzhledem k tomu, že obec již není vlast-
níkem žádného bytu v panelovém domě 
čp. 691, pro který také kotelna vyrábí tep-
lo, a protože náklady na provoz kotelny 
neustále stoupají, nemá obec zájem kotel-
nu dále vlastnit ani provozovat. Chtěla ji 
prodat, včetně příslušenství a technologie 
většinovému vlastníku bytů v panelových 
domech SBD Šumperk. Dle znaleckých 
posudků činí cena stavební části kotelny 
s příslušenstvím 420.600 Kč, technologie 
plynové kotelny pak činí 301.700 Kč, 
celkem 722.300 Kč. SBD Šumperk ale 
nabídku neakceptuje. Obec tedy bude 
hledat jiného zájemce. Zastupitelstvo 
s případným odprodejem vyslovilo jedno-
myslný souhlas.

Informace o stavebních akcích „Vymě-
níme gumáky za sandály“ a „Chodník 
od zámku po nealko“
Dne 1.4.2009 byly zahájeny práce na rea-
lizaci projektu Vyměníme gumáky za san-
dály. Projekt zahrnuje opravu komunikací 
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- prostranství kolem kostela včetně ulice 
Žerotínova, Ve Sléví včetně prostranství 
„U Lip“ a propojení s ulicí Za Školou, 
část ulice Dr. Březiny, ulice Zahradní 
včetně úpravy dvou mostků na ulici 
bezejmenné a ulice K Hřišti. Opravené 
komunikace budou doplněny mobiliářem 
včetně úpravy zeleně. Ke dni konání 
zastupitelstva byly hotovy povrchy na 
ulici Žerotínova, prostranství kolem kos-
tela, povrchy na ulici Ve Slévi. Osazena 
je část přídlažeb na ulici Zahradní. V 
prostranství „U Lip“ se buduje dešťová 
kanalizace a chystá se základ pro kamen-
nou zídku. Zhotovitel má již nachystané 
kamenné truhlíky na rozmístění kolem 
kostela, vyrobeny lavečky a zadánu výro-
bu odpočívadel.
Dne 11.05.2009 došlo k předání staveniště 
Chodník od zámku po Nealko zhotoviteli 
– firmě Ekozis Zábřeh. V současné době 
je stavba geodeticky zaměřena, vytýče-
ny sítě a v průběhu 23. týdne se začala 
budovat dešťová kanalizace. Po osazení 
dešťové kanalizace bude položeno vedení 
NN a VO, přičemž akce NN je samostat-
nou investiční akcí ČEZ distribuce (obec 
tedy nebude nic stát). Akce bude stavebně 
ukončena do 15. října 2009.
V diskusi paní Horáčková z pléna vznesla 
připomínky k tomu, proč se nebuduje 
současně s chodníkem od zámku po Neal-
ko i chodník na ulici Lázeňské proti Nové 
kvůli bezpečnosti procházejících občanů. 
Na toto téma se vedla krátká, ale bouřlivá 
diskuse. Starosta vysvětlil přítomným ob-
čanům, že povolení k této stavbě již obec 
má, ale je zapotřebí sehnat ještě finance; 
kvůli dotačním podmínkám nejde tuto 
část přidat k dotovanému chodníku od 
zámku k Nealku. Zastupitelstvo vzalo in-
formace o stavebních akcích jednomyslně 
na vědomí.

Zpráva o činnosti finančního a kontrol-
ního výboru 2008, plán kontrol 2009
Tento bod otevřel starosta obce a předal 
slovo předsedovi finančního výboru Petru 
Švédovi. Ten přečetl podrobnou zprávu o 

provedených kontrolách obecního majet-
ku, účetnictví, stavu pohledávek a závaz-
ků a obdobné kontroly byly také ve škole 
a mateřské školce. V diskusi J. Kacar 
vznesl připomínku, že v ZŠ se plýtvá tep-
lem, když nejsou na radiátorech regulační 
ventily. Na to reagoval F. Balát, že firma 
Tespo již dostala objednávku. Zastupitel-
stvo vzalo zprávu 12 hlasy (1 se zdržel) 
na vědomí, stejně jako plán kontrol obou 
výborů na rok 2009.

Žádost K. Janíčka na pobírání plné 
výše odměn
K. Janíček vyslovil svůj zásadní nesou-
hlas s krácením odměn zastupitelů. Toto 
krácení odsouhlasilo zastupitelstvo na 
minulé schůzi, na níž K. Janíček nebyl 
přítomen. Jako starobní důchodce spolu 
s J. Kacarem žádá zastupitelstvo, aby toto 
rozhodnutí bylo zrušeno a všichni zastu-
pitelé dál pobírali plnou výši odměn dle 
zákona. Domnívá se, že krácením byl po-
škozen, neboť odměna činí 10 % jeho pří-
jmů, takže zkrácením na polovinu byl při-
praven o 5 % svých příjmů. Považoval by 
za spravedlivé, aby se buď vrátily odmě-
ny na původní výši, nebo aby se všichni 
zastupitelé vzdali 5 % svých příjmů (tedy 
i z platu ze zaměstnání) ve prospěch obce. 
V těchto požadavcích jej podporoval i J. 
Kacar, který označil ušetření 250.000 Kč 
a jejich určení na projekty rozvoje obce, 
k němuž došlo při krácení zastupitelských 
odměn, za populistické gesto.
Rozpoutala se bouřlivá diskuse, v níž se 
Jindřich Matěj zeptal přítomných, proč 
jsou zastupiteli – zda pro peníze, nebo 
zda chtějí udělat něco pro obec. Ti, kdo to 
dělají pro peníze, by podle něj měli odejít. 
S. Balík, který na minulém zastupitelstvu 
krácení navrhl, se zásadně ohradil proti 
nařčení z populismu. Odměn za výkon 
funkce člena komise se vzdal již v roce 
1999, kdy byl studentem, krácení odměn 
spolu s J. Matějem navrhovali už v roce 
2002, opakovaně pak i později. K návrhu 
vrácení odměn se vyjádřila záporně i řada 
dalších zastupitelů. Jelikož K. Janíček ne-

měl připraven žádný návrh, o němž by se 
mohlo hlasovat, ani nebyl schopen takový 
zformulovat v průběhu zasedání, skončil 
tento bod bez hlasování.

Různé
J. Kacar vznesl připomínku, že se 
30.5.2009 uskutečnil v Kulturním domě 
rekord ve stavbě autodráhy. Tuto akci 
natáčela televize, ale z vedení obce se 
jí nikdo nezúčastnil. Starosta vysvětlil, 
že téhož dne byla v Bludově dlouho do-
mluvená návštěva ze slovenské družební 
obce u příležitosti hasičských oslav, 
takže se členové samosprávy věnovali 
této návštěvě. Další připomínku měl J. 
Kacar k nepořádku u plakátových ploch 
a špatnému systému při vylepování pla-
kátů. Je toho názoru, že je potřeba změnit 
systém vylepování (na povolení úřadu, 
za úplatu), J. Sedláček ml. navrhl řešit 
vylepování plakátů přes kulturní dům. S. 
Balík k tomu vyjádřil skepsi – „černému“ 
výlepu plakátů a nepořádku se stejně ne-
zabrání. 
Jarmila Hladilová z pléna vznesla připo-
mínku, zda obec zajistí odvoz naplave-
ného písku ve žlabu (obecním) na ulici 
Jana Žižky. Písek se zde naplavuje po 
velkých deštích, ona žlab pravidelně čistí, 
ale myslí si, že by odvoz písku měla za-
jistit obec. Starosta odpověděl, že pokud 
o tom informuje OÚ, obec odvoz zajistí. 
Marie Znojová z pléna se zeptala, pod 
koho bude spadat provoz penzionu pro 
důchodce. Starosta odpověděl, že se o 
tom právě jedná s vedoucím šumperských 
sociálních služeb. Dále se zeptala, jak je 
to s placením za pronájem víceúčelové-
ho hřiště. Starosta vysvětlil, že ceník je 
uveden na webových stránkách obce, or-
ganizované bludovské spolky s vedoucím 
nájem neplatí, individuální sportování se 
platí 25 Kč/hod/osobu. Na závěr se za-
stupitelé dohodli, že příští řádné zasedání 
zastupitelstva se uskuteční 7.9.2009 ve 
Vlčím dole.

Stanislav Balík ml.

Kulturní dům Bludov pořádá

  nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:00 hodin

Úterý 22. září 2009
Cena 180.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov

Na  vystoupení 
Ládi Kerndla

Termín: 11.7.2009
Začátek: 16:00 hod.

Kde: areál lázní Bludov

POZVÁNKA
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V červenci 2009 oslaví:
Kocourková Květoslava  Školní  70
Šulová Věra Masarykova 70
Kubíčková Viktorie Lázeňská  75
Minářová Stanislava 8. května  80
Vichta Vratislav Nerudova  81 
Březinová Zdenka Komenského 82 
Mazáková Alice Ztracená  84 
Krejčí Josef Školní  86 
Markovská Kristina V Potokách 87 
Kozáková Anna Nerudova  87 

Dva roky uplynuly, co nejsi mezi námi,
ale v našich srdcích, maminko,

jsi tady pořád s námi.
Dne 9. července 2009 vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás náhle opustila manželka 
a maminka paní

Jana Kotrlá (roz. Riedlová)
S láskou vzpomíná manžel, dcera Radka, 
syn Petr, tatínek a sestra Vlaďka s rodinou.

V srpnu 2009 oslaví:
Jánětová Alena 8. května  70
Matějíčková Jaroslava  Palackého  80
Schauer Antonín J. Žižky  80
Březinová Marie Příční  81 
Weiserová Ludmila Špalkova  83 
Ptáček Mojmír Zahradní  84 
Holinková Marie B.Němcové 86 
Snášelová Marie Na Baloně  87 

V tuto slavnostní chvíli
přejeme Ti hodně síly,
pevné zdraví a štěstí,
pěkné dny bez starostí.
Ať se dobře bavíš
na každičkém kroku
a s námi tu slavíš
aspoň do 100 roků.

Dne 9. srpna 2009 oslaví naše milá maminka,
babička a prababička

Jaroslava Matějíčková
krásné jubileum 80 roků
Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a dobré pohody 
jí do dalších let přejí a za vše děkují syn Jaroslav a dcery 
Jana, Zdeňka a Libuše s rodinami.

Zlatá svatba
Dne 8. srpna  2009 oslaví zlatou svatbu manželé 

Jitka a Jan Kvapilíkovi.
Do dalších společných let přeje vše nejlepší 

Sbor pro občanské záležitosti

Dne 19. srpna uplyne 8 let od dne, kdy
nás opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

Antonín Matějček
Dne 6. září by oslavil 70 let. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomenou 
manželka, syn a dcera s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 9.7.2009 vzpomeneme na nedožité 
85. narozeniny pana

Josefa Březiny z Bludova

Letos je to již pátý rok od jeho úmrtí. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, snacha a vnuci s rodinami.

Kulturní dům Bludov 
vás zve

v rámci Mezinárodního folklorního    
festivalu Šumperk 2009

Neděle 16. srpna 2009
v 18:00 hodin
•  vstupné 40,- Kč  •

na vystoupení folklorního souboru 
ČERNÁ HORA
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 Kulturní dům Bludov vás zve do 

LETNÍHO KINA 
v zahradě za kulturním domem

VRATNÉ LAHVE
(1. bludovský týdeník)

Pátek 17. července 2009
 po setmění /22:00 hod./

MAMMA MIA!
(2. bludovský týdeník) 

Pátek 31. července 2009
 po setmění /22.00 hod./

OBČERSTVENÍ
Vstupné dobrovolné

V případě nepříznivého počasí se promítání nekoná

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ VÍDEŇVÁNOČNÍ VÍDEŇ

Sobota 12. prosince 2009
Odjezd od KD v 6:00 hodin

Cena  500.- Kč
/cesta, průvodce/

Program
• Prohlídka s průvodcem – historické centrum

• Volno – vánoční trhy
Přihlášky v kulturním domě

na prázdniny 2009
So  4. 7. 14:00 Přehlídka dechovek /lázně/
Pá 17. 7. 22:00 Letní kino - Vratné lahve 
  /zahrada za KD/
Pá 31. 7. 22:00 Letní kino - Mamma Mia!  
  /zahrada za KD/
Ne 16. 8. 18:00 Folklorní festival
So a Ne  22. a 23. 8.  Výstava - zahrádkáři
So 5. 9.  8-9:00 Výšlap za bludovským  
  špekáčkem

POZVÁNKA

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

Den díkůvzdání aneb jízda na kolečkových bruslích
Děkuji svým jménem a s dovolením také jménem ostatních 
uživatelů nové cesty na ulici Zahradní pracovníkům Obecního 
úřadu Bludov. Tohoto díla si vážím o to více, že v současné 
ekonomické situaci, jež v naší zemi vládne, dokázali pro jeho 
uskutečnění zajistit dostatek peněz. A tak v duchu názvu tohoto 
příspěvku opravdu se již na povrchu ještě vychládající asfaltové 
vozovky objevily první bruslařky na kolečkách, což naší čtvrti 

dodává zaslouženě lázeňský půvab. No a my ostatní, kdož na 
těch kolečkách už si netroufáme brázdit ‚před našima okny‘, 
upravili jsme naše předzahrádky na úroveň nové cesty a zaseli 
tam travičku, vzdávajíce tak hold kráse naší obce. Celý průběh 
tohoto díla od prvního stržení povrchu původní cesty až po její 
závěrečné dokončení (položení dvou asfaltových vrstev) jsem s 
radostí fotografoval, aby také naše děti měly v budoucnu souná-
ležitost se svou obcí.

Roman Žalio, Zahradní ulice Bludov.
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Den ochrany člověka za mimořádných událostí
Dne 20.5.2009 proběhlo v prostoru sportovního areálu před 
školou dopoledne k tématu „Ochrana člověka za mimořádných 
událostí“, které je zařazeno do učebních plánů v každém roční-
ku základní školy. Přijeli k nám do školy zástupci Hasičského 
záchranného sboru z oddělení ochrany obyvatelstva  a oddělení 
prevence a také sanitka Záchranné zdravotní služby Šumperk. 
Žáci byli rozděleni do skupin a během celého dopoledne se 
vystřídali na čtyřech různých stanovištích. Zástupci civilní obra-
ny měli připraveny soutěživé úkoly na dvou stanovištích, kde 
žáci skládali věty různé obtížnosti týkající se znalostí z požární 
ochrany a odpovídali na všeobecné otázky z této problematiky. 
Záchranáři předváděli na žácích názornou pomoc při úrazu 
a ukázali jim vybavení sanitky záchranné služby. Úspěch měla 
také prohlídka požárního auta a názorná instruktáž na stanovišti, 
které pro žáky připravil p. Strouhal jako zástupce požárníků. 
Všem zúčastněným, kteří se na této akci podíleli, děkujeme. 
Akce se líbila a žáci byli spokojeni s nevšedně stráveným 
školním dopolednem.

                                  Dana Březinová

uběhnout trať až k hrabenovskému kostelíčku a zpět na parko-
viště na horním konci Bludova. Některé trojice dobíhaly do cíle 
s nejmladším členem ve vedení. Po deštivém víkendu opět 
svítilo sluníčko a závod se vydařil. Vítěze si můžete prohlédnout 
na fotografii.

                                    Dana Březinová

Základní škola

Běh po fáborkách
Každý rok ke Dni dětí pořádáme pro žáky  1.stupně závod  
po fáborkách v lese z horního konce Bludova. Nejinak tomu 
bylo i letos 1. června.  Žáky jsme rozdělili do trojic tak, aby v 
každé trojici byli žáci různých ročníků a mohli si tak procvičit 
vzájemnou toleranci a sportovní chování. I ti nejmladší zvládli 

Olympiáda v českém jazyce
I  v letošním roce se žáci 9. tříd pokoušeli zdolat taje a úskalí 
českého jazyka ve školních kolech. Nejlépe si vedl žák 9. A třídy 
Martin Březina a postoupil do okresního kola.
 Ve čtvrtek 19. 3. se spolu s dalšími odvážně pustil do boje. 
Celkově sice nezvítězil, ale Krajský úřad Olomouckého kraje od-
bor školství, mládeže a tělovýchovy mu udělil diplom za nejlepší 
slohovou práci.
 Blahopřejeme mu, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme 
mu hodně podobných úspěchů na gymnáziu.

Mgr. Alena Bauerová 

Raftování na řece Moravě
Sjezd  Moravy na raftech, který proběhl  6. května  (jedna sku-
pinka v 8:00 a druhá skupinka ve 13:00 ) se i přes nepřízeň po-
časí zdařil. Po úvodním proškolení jsme  řeku Moravu  sjížděli 
z Rudy nad Moravou  do Bludova. Sjezd se setkal s nadšeným 
ohlasem dětí i jejich rodičů. 
Shodli jsme se na tom, že si vše znovu zopakujeme příští rok.

                               Irena Dokoupilová

Sportovní soutěže
S příchodem konce školního roku je vhodné bilancovat. A mys-
lím, že je co.
 V průběhu uplynulého školního roku se žáci naší školy zú-
častnili několika sportovních soutěží na různých stupních úrovně. 
Například ve stolním tenise, atletických zápoleních, malé kopané 
i minikopané, florbale, vybíjené, šplhu a jiných.
 Ať už byly výsledky výborné (stolní tenis v podání Vero-
niky Balharové a Michaely Brokešové) nebo slabší, vždy jsme 
ale dobře reprezentovali nejen naši školu, ale i obec. A to nejen 
sportovními výsledky, ale i příkladným vzorným chováním. 
 Za to patří našim žákyním i žákům dík.

                           Ivo Žaitlík
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Den Země – Naučná stezka
24. dubna navštívili žáci I. stupně v rámci Dne Země ekostezku 
„Bludovská stráň“. Nádherné počasí nám ukázalo okolí Bludova 
v plné kráse. Pohled z Brusné na okolní obce byl úžasný a pouč-
ný zároveň. Naučná stezka je doplněna deseti panely, ze kterých 
jsme se dověděli spoustu zajímavostí nejen o květeně stráně, 
geologii, ale i o historii obce.  Ekostezka se nám líbila.
 Žáci II. stupně v rámci volitelného předmětu Ekologie stezku 
vyčistili od odpadků.

                    Jarmila Březinová

Školní výlety ve šk. roce 2008/2009
Závěr školního roku  probíhá již tradičně ve znamení školních 
výletů. Děti tyto aktivity  s nadšením vítají, avšak pro učitele je 
to velká odpovědnost. Naštěstí si všichni z letošních školních 
výletů přivezli jen samé radostné zážitky a žádný šrám. A kde 
jsme vlastně všude byli?
 První a třetí třída se vypravila na dobrodružnou výpravu za 
zvířaty celého světa do zoologické zahrady v Lešné. Kromě in-
formací o životě jednotlivých druhů zvířat  si malí dobrodruhové 
odnesli i zážitky z procházky tropickou džunglí.
 Druháčci se odvážně vydali „Za pokladem rytíře Lapky“ na 
Nový hrad nedaleko Raškova.
Jejich odhodlání a odvaha  byly korunovány vítězstvím. Poklad 
rytíře Lapky byl odhalen! O pěkně strávený den se dětem posta-
rali „Páni z Bludova“.
 Babiččino údolí patří ke stálicím na trasách školních výletů. 
Tentokrát si toto místo zvolili za cíl své cesty žáci čtvrtého a 
pátého ročníku. A ani letos nebyly děti zklamány. Babička, 
Hortenzie, paní kněžna, mlynář, … ti všichni se dětem postarali 
nejen o zábavu, ale také o poučení.
 Žáci šestých ročníků nejeli daleko. Svůj dvoudenní výlet 
prožili ve Velkých Losinách a jejich okolí. Prohlédli si losinský 
zámek, seznámili se s čarodějnickými procesy, prošli se i k uni-
kátnímu dřevěnému kostelu do Maršíkova. Největším zážitkem 
však  byla noc strávená mimo domov. 
 Holky a kluci ze 7. A  „odpočívali“ v penzionu Koliba v 
Bozeňově. Čerstvý vzduch, procházky, koupání, opékání buřtů, 
disco, … To všechno si užívali plnými doušky.
 Stejné místo si pro svůj třídenní výlet vybrali i žáci ze 7. B a 
8. A. Komplikovaný odjezd, skvělé ubytovací podmínky, plavá-
ní s užovkami, úžasná túra do Krchleb! I déšť plakal nad jejich 
odjezdem.  
 8. B  na svém výletě určitě nezahálela. Ještě s několika žáky 
ze 6. B se  rozjela až do Brna  a jeho okolí. Tři dny děti strávily 
poznáváním krás naší vlasti. Podívaly se do krypty Kapucín-
ského kláštera v Brně, prohlédly si kasematy hradu Špilberk. V 
Moravském krasu navštívily několik jeskyní. Ani pobyt v jedov-
nickém kempu nebyl marný.
 A co naši deváťáci?
 Ve sportovním duchu si užili svůj poslední výlet na základní 
škole žáci z 9. A. Tři dny plné adrenalinu. Zvolili energií nabitý 
program organizace STAN pod názvem Přežití CI5 na středisku 
Relaxa v nádherném prostředí Jeseníků. Překonávali lanové 
překážky, zahráli si paintball a airsoft, pekli chléb na ohništi, 
zaskákali si na bungee trampolíně a zneškodnili ruskou bojovou 
raketu. To vše a ještě mnoho dalšího v náročné hře pod vedením 
instruktorů.
 Žáci z 9. B na svůj poslední výlet teprve čekají. Ale i oni si 
jistě užijí spoustu zábavy a legrace. Vždyť pobyt v České Vsi na 

ranči Orel jistě nebude jen o sportovních výkonech podaných při 
jízdě na koni nebo v lanovém centru.
 Tak tedy ZDAR všem minulým i budoucím výletům!
   Martina Hrdinová
Sportovní den
Konec školního roku jsme se rozhodli zpestřit pohybem. Žáci 
si mohli vybrat jednu aktivitu z pestré nabídky: jízda na raf-
tech z Rudy do Bludova, koupání v bazénu v Uničově, výlet 
na horských kolech, turistická vycházka kolem Bludova a túra 
na Šerák. Sportovní den se uskutečnil 26.6.2009 a podle ohlasu 
žáků byl vydařený.
        
Školní večírek
Dne 13.6.2009 se v Kulturním domě v Bludově uskutečnil první 
školní večírek. Byla to svým pojetím nová akce, byla očeká-
vána s mírnými obavami, jestli přijde dost lidí, ale nakonec se 
vydařila a byly slyšet i hlasy, že příští rok zase. Na své si přišli 
určitě žáci devátých ročníků, kteří měli možnost obléknout se 
do slavnostního a užít si spolu s rodiči společenskou zábavu. 
V krátkém slavnostním programu dostali stužky , hrníčky s foto-
grafií třídy a pamětní list. Někteří žáci školy nacvičili se svými 
učiteli zábavná vystoupení, která sklidila úspěch a za zmínku 
stojí určitě taneční kreace hochů z 2.stupně. K dobré pohodě při-
spěla i nabídka jídel, která připravily kuchařky ze školní jídelny, 
a byla vynikající. A nechyběla ani bohatá tombola. Všem, kteří 
přispěli svou prací,  cenou do tomboly nebo peněžitým darem  
ke zdárnému průběhu večírku, děkujeme.

     Dana Březinová

Evropa našima očima
Postupová soutěž Evropa našima očima je zaměřena na zvyšo-
vání povědomí dětí a mládeže o různých aspektech Evropské 
unie a Evropy. Formou vědomostní, ale i zábavné, prožitkové a 
adrenalinové soutěže se žáci 6.- 9.tříd poměřují ve znalostech o 
Evropské unii a Evropě vůbec.
Školního kola, které jsme pořádali koncem dubna, se zúčastnilo 
8 týmů ze 7.- 9. tříd. S velkou převahou zvítězili žáci 9.A před 
družstvem 7.A. Tyto dva týmy postoupily do oblastního kola, 
jež proběhlo ve středu 13. května na Komíně.
Oblastní kolo – 1. místo
V 5 soutěžních disciplínách předvedly děti své znalosti a umění 
porotě, která hodnotila přísně, ale spravedlivě. Soutěžící odpo-
vídali na otázky o EU, vyzkoušeli si své rétorické dovednosti a 
prezentovali svůj postoj k problémům a otázkám souvisejícím 
s naším členstvím v EU, stavěli svou Evropu ve formě věže z 
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barevných kostek, poznávali státy EU a evropské dominanty a v 
závěru si prověřili i své hudební znalosti. Také fandové si přišli 
na své v divácké soutěži. Naše družstvo deváťáků ve složení Ve-
ronika Balharová, Michaela Brokešová, Marek Blaťák, Martin 
Březina a David Svršek ani jednou nezaváhalo a prvním místem 
v soutěži si zajistilo postup do kola krajského. Sedmáci ( Ilona 
Chalupová, Tereza Vernerová, Petra Banková, Marcela Ptáčková 
a Vlastík Kubíček ) skončili čtvrtí, ale i tak si zaslouží gratulaci, 
neboť byli nejmladším týmem a určitě své zkušenosti zúročí v 
dalších letech při jiných kláních.
Krajské kolo – 3. místo
Na krajské kolo do Uničova se 28.5.2009 sjelo 5 týmů z celého 
Olomouckého kraje. Naše soutěžící přijel podpořit autobus plný 
fanoušků – dětí druhého stupně, kteří o sobě dávali v hledišti 
patřičně vědět a vytvářeli v sále vynikající atmosféru. V divácké 
soutěži pak pobrali téměř všechny věcné ceny a na konci celého 
klání byli pochváleni za podporu svých spolužáků.
Po strhujícím finiši, kdy se už hodně taktizovalo i riskovalo, 
zvítězilo družstvo Gymnázia Kojetín.
Naši Verča, Míša, Martin, Mára a David skončili nakonec v na-
pjaté atmosféře na 3. místě. Unavení, ale spokojení. Všichni si 
zaslouží velký obdiv i poděkování. Za odměnu byli pozváni na 
dva dny do Prahy jako diváci na celostátní kolo, které se usku-
tečnilo v pátek 19.6.2009. O tom, jak fajn bylo v Praze, někdy 
příště!

Mgr. Ivana Brázdová

Atletický čtyřboj
Ve čtvrtek 28. května 2009 jsme pro žáky 1. stupně připravili 
atletické dopoledne. Soutěžilo se ve čtyřech disciplinách – běhu 
na 50 m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a vytrva-
lostním běhu /400 m, 600 m, 800 m/ a čtyřech kategoriích – ml. 
a st. žáci, ml. a st. žákyně.  Soutěže se zúčastnilo asi 100 žáků, 
někteří z nich soutěžili i ve všech disciplinách. Ti nejlepší byli 
odměněni sladkou odměnou a diplomem. Na základě dosaže-
ných výkonů  byla sestavena 4 družstva, která reprezentovala 
naši školu v atletickém čtyřboji. Ten proběhl 10. června 2009 na 
atletickém stadionu v Šumperku. Školu reprezentovali:  Marek 
Srb, Ondřej Peichl, Jiří Skoumal, Dalibor Krátký, Tereza Ma-
tějová, Zuzana Matějová, Anna Konečná, Natálie Mösnerová, 
Stanislav Sadil, Tomáš Krmela, Libor Matějček, Jiří Odstrčil, 
Martina Krátká, Petra Zaoralová, Nikola Zatloukalová a Aneta 
Čermáková. Nejlépe si vedla Zuzka Matějová, která zvítězila 
celkově v mladších žákyních  a Marek Srb obsadil 3. místo v 
mladších žácích. Družstvo mladších dívek celkově skončilo na 
1. místě.  

Eva Macková

Přijetí žáků 9. tříd  na SŠ a OU
Je konec školního roku a naši žáci z devátých ročníků mají 
konečně „jasno“, jakou školu budou od nového školního roku 
navštěvovat.
 Po trochu komplikovaném přijímacím řízení se nakonec na-
prostá většina žáků dostala  tam, kam chtěla. Ti, kteří podcenili 
rady učitelů (učte se, každá známka je důležitá, …) se nakonec 
museli spokojit s obory, které na ně zbyly.
 Letos opustí naši školu  41 deváťáků a jedna žákyně ze 7. 
ročníku. Pět dětí bude pokračovat ve studiu na gymnáziu, čtyři 
na obchodní akademii, průmyslovou školu v Šumperku si vybra-
lo sedm žáků, automobilní školu v Zábřehu také sedm žáků. Do 
šumperské zdravotnické školy nastoupí od září čtyři žáci, ces-
tovní ruch přilákal tři žáky. Učňovské i studijní obory na Střední 
škole sociální péče a služeb bude navštěvovat pět žáků. Další 
čtyři si zvolili nějaký učební obor (obráběč kovů, kuchař – číš-
ník, …).  Odborné učiliště a Praktickou školu v Mohelnici budou 
v příštím roce navštěvovat tři žákyně.
 Tak mnoho úspěchů!!!
     Martina Hrdinová
Setkávání s kulturou
V letošním školním roce se začlenila školní knihovna do fondu 
Místní knihovny Bludov. Pod metodickým vedením knihovny 
Šumperk byly nově zpracovány knihy, které se používají v rámci 
výuky. Protože místní knihovna je v budově školy, mohou někte-
ré vyučovací hodiny nebo soutěže probíhat přímo v prostorách 
knihovny. Je to zpestření práce s knihou a děti se určitě brzy 
naučí samy chodit do knihovny a využívat její knižní fond k sa-
mostudiu i vyplnění volného času. Společně jsme každý za sebe 
hlasovali pro knihu mého srdce, sportovali s Ferdou Mravencem 
a malovali obrázky. Děkujeme všem rodičům, kteří svoje děti 
vedou ke čtení a posílají je do knihovny.

I v tomto školním roce jsme všichni společně jezdili do šumper-
ského divadla. Naše děti, téměř všechny, se ve srovnání s ostatní-
mi školami už umí v divadle pěkně chovat. Líbila se nám „Hvěz-
da na vrbě“ plná písniček a krásných dívek,  ti starší dokonce 
pochopili „Samotu Berhof,“ zajímavě pojatá byla i Erbenova 
Kytice a na závěr letošní sezony náramně překvapil „Otesánek“ v 
režii Saši Bauerové, bývalé žákyně naší školy. Představte si, ona 
to byla vlastně holka! Líbila se, zajímavá, moderní, stále něčím 
nečekaným překvapující. My menší jsme se ohromně  bavili. A 
příští rok budeme zase jezdit do divadla, všichni a celá škola.  
                  Věra Vařeková

Učíme se anglicky
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V tomto školním roce měli žáci třetí třídy mezi povinnými před-
měty také anglický jazyk. Někteří z nich už znali pár anglických 
slovíček ze školky, jiní se teprve s angličtinou seznamovali. 
Všichni se ale mnohému naučili a pochytili základy angličtiny.
 Děti zahrály svým spolužákům ze druhé třídy krátké před-
stavení o pirátech. Svým kamarádům  tak ukázaly, že se cizímu 
jazyku dá učit i zábavnou formou a nemusí se tedy ničeho bát, 
protože je angličtina čeká v příštím školním roce jako nový 
předmět.
Školní rok 2008 - 2009 je u konce a já bych chtěla popřát všem 
dětem pěkné prázdniny plné nevšedních zážitků a pokud poje-
dou s rodiči nebo kamarády na dovolenou do cizích krajů, aby 
se jim podařilo také uplatnit své znalosti z angličtiny.

  Blanka Pavelková

Hasiči ve škole
18.6. se druhý a šestý ročník  zúčastnil pravidelné každoroční 
přednášky o práci hasičských sborů, o důležitosti dodržování 
bezpečnosti při práci s ohněm. Děti si mohly vyzkoušet ha-
sičskou uniformu, seznámit se s plynovou maskou a dýchacím 
přístrojem pro požárníky, prověřit si své znalosti z tohoto oboru. 
Děkujeme panu Strouhalovi a Obšilovi za poučný výklad. 

Jarmila Březinová      

      Mimo pravidelnou  zájmovou činnost jsme se zúčastnili růz-
ných výtvarných soutěží, zajistili výzdobu  při některých akcích 
v kulturním domě, vyrobili přáníčka pro seniory k Vánocům, 
zdobili jsme také školní jídelnu a některé prostory v budově 
školy.
      Děti ze školní družiny putovaly za bludovským špekáč-
kem. Podzimní prázdniny jsme strávili společně při dýňování 
a vyrábění strašidel na Halloween. O Vánocích proběhl velký 
turnaj v pexesu. Připravili jsme hledání pokladu pro Broučky z 
mateřské školky. Uskutečnili jsme také výlet k hasičům – profe-
sionálům do Šumperka. Každý kroužek si svou činnost ukončil 
jinou aktivitou. Pro chlapce z pohybových her jsme uspořádali 
atletický trojboj na multifunkčním hřišti, děvčata se vydala 
na krytý bazén. Prvňáčci z výtvarného kroužku si zasoutěžili 
a dostali sladkou odměnu, ostatní výtvarníci se vydali hledat 
poklad a společně si opekli buřty. Nejšikovnější děti z kroužku 
informatiky obdržely certifikát o dosažení základních znalostí a 
dovedností na počítači.
      Naši společnou činnost jsme ukončili odpolednem plným her 
a soutěží na školní zahradě. Děti si zaběhaly štafety, přetahovaly 
se lanem, zahrály si různé hry a za odměnu nám paní kuchařky 
připravily malé občerstvení. 
      A teď už nás čekají prázdniny a budeme se těšit na další 
setkání v září – na začátku nového školního roku.

     Soňa Nikolovová
                                                                                      
 Florbalový turnaj
V letošním školním roce jsme byli opět pozváni na florbalový 
turnaj vesnických škol do Nového Malína. Turnaj byl zahájen ve 
čtvrtek 11. června úderem půl deváté. Naše družstvo ve složení 
Marek Blaťák, Václav Wagner, Václav Hroz, René Matějka, Jan 
Pavlů, Dominik Sadil, Ondřej Kamlar a  Marcel Mareš bylo 
v těžké situaci, protože přijelo obhajovat loňské vítězství. 
 Hned první zápas ve skupině nebyl moc povzbuzující: 
Remízu 1:1 kluci brali jako velký neúspěch a vzhledem k vývoji 
ostatních zápasů bylo  nutné další zápas vyhrát, aby měli šanci 
postoupit do finále. S obrovským vypětím nakonec ze skupiny 
postoupili. Finále hrála 4 družstva system každý s každým, 
výsledek s družstvem ze skupiny se započítával. 
 Dále se situace vyvíjela jako přes kopírák z loňského roku.  
Rozhodující zápas se svazkem Desné rozhodoval o našem cel-
kovém umístění. Výhra by nám zajistila 1. místo, remíza druhé 
a v případě prohry je musíme spokojit se 3. místem. Bohužel, 
soupeř nás překonal nejenom herní vyzrálostí, ale i bojovností.
Naše třetí místo bylo zasloužené a chlapcům za něj patří 
pochvala. 

Ilona Křivohlávková

Školní rok 2008/2009 ve školní družině
Školní družinu v letošním roce navštěvovalo 77 dětí. V rámci 
družiny pracovalo 5 zájmových kroužků:    
       výtvarný kroužek - 15 dětí z 1.třídy
                  výtvarný kroužek - 13 dětí ze 2. - 5.třídy
                  pohybové hry dívky  - 25 dětí
                  pohybové hry chlapci - 22 dětí
                  informatika - 15 začátečníků a 16 pokročilých



Nejlepší žáci
I v letošním školním roce jsme během roku odměňovali děti, 
které dosáhly dobrých výsledků nejenom ve vědomostních 
soutěžích , ale  i sportovních a dovednostních. Žáci se vzorným 
prospěchem byli vyfotografováni na tabuli cti.
1. Filip Matějček, Daniela Drážná, Lukáš Peichl
2. Anna Konečná, Kateřina Kvapilová, Alžběta Váńová
3. Eliška Březinová, Ondřej Peichl, Karolína Kotrlá, 
    Adéla Hajduková
4. Ladislav Drážný, Anna Strmisková, Eliška Tichá, 
   Petra Zaoralová
5. Jana Černíčková, Dominik Soural, Stanislav Mazák 
    6.A   Karolína Minářová, Natálie Kučerová
    6. B  Lucie Strouhalová, Ondřej Miterko, Čmakalová Hana
    7.A   Ilona Chalupová, Petra Banková
    7. B  Diana Hojgrová, Tomáš Pavlík
    8.A   Veronika Cikrýtová, Ondřej Krejčí, Martin Straka, 
    8. B  Markéta Peichlová, Hana Váňová
    9.A   Veronika Balharová, Martina Březina, David Svršek, 
  Lukáš Breckl
    9.B   Daniela Nikodémová, Tereza Hudosová, Martin Böser 

Dětem, které během roku vynikaly  svojí pílí, aktivitou, účastnily 
se soutěží, byly ochotny pomoci ostatním,  byla udělena knižní 
odměna. 
Lukáš Peichl, Anna Konečná, Eliška Březinová, Ladislav Dráž-
ný, Jana Černíčková, Karolína Minářová, Ondřej Miterko, Ilona 
Chalupová, Cyril Urban, Ondřej Krejčí, Veronika Krejčí, Martin 
Březina, Vítězslav Hromek.
Všem dětem blahopřejeme. 
  Ilona Křivohlávková

Žákovská samospráva
Na naší škole již druhým rokem pracuje žákovská samospráva. 
Zástupci jednotlivých tříd (počínaje 3. ročníkem) se pravidelně 
scházeli a měli spoustu nápadů a návrhů.  Jejich náměty se 
týkaly  spíše materiálního zabezpečení, ale děti mluvily také o 

věcech, které se jim nelíbily (kouření dětí, nekorektní vztahy 
spolužáků...) Některé problémy se vyřešit podařilo, některé se 
podaří vyřešit postupně. Děti velmi ocenily čipový systém ve 
školní stravovně; aktivity, které probíhaly během roku i vylepše-
né prostředí ve škole. Za celoroční práci v žákovské samosprávě 
zástupcům jednotlivých tříd velmi děkuji a věřím, že i v dalším 
školním roce budou jejich náměty a názory podkladem k dalšímu 
rozvoji školy. 
 Ilona Křivohlávková

Třídění odpadů
I v letošním školním roce pokračují naše ekologické aktivity.  
Jednou z nich je také třídění odpadů.  
 Zapojili jsme se do projektu RECYKLOHRANÍ, kde děti 
během celého roku plní různé úkoly. Ve škole máme sběrné 
boxy na baterie a odpadové nádoby na drobná elektrozařízení.  
V případě potřeby je možné v tomto projektu sjednat i odvoz 
vysloužilé elektrotechniky ze školy. 
 Ve škole jsou také umístěné sběrné nádoby na plasty, sklo, 
nápojové kartony a papír. Proběhly také dva týdenní svozy sta-
rého papíru. V podzimním sběru jsem sesbírali celkem  13 780 
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Dalším tématem stálé expozice fotografií v kinosále 
Kulturního domu Bludov  jsou KVĚTY. Prohlédnout 
si ji můžete v době, kdy je kulturní dům otevřen pro 

Stálá expozice fotografií - KVĚTY

veřejnost, tj. pondělí 10 – 16 hodin, úterý, 
středa a pátek  10 – 12 hodin a ve čtvrtek 
od 10 do 17 hodin nebo v době, kdy je 
v kulturním domě nějaká akce. Přes 
prázdniny je otevřeno v prac. dny od 10 
do 12 hodin. Výstava potrvá do KONCE 
ZÁŘÍ 2009.

Srdečně Vás zvou František Polách 
a Evžen Horák, autoři výstavy

kg papíru, což bylo  8 132 korun. Část 
výtěžku byla věnována  hnutí Stonožka 
– „Na vlastních nohou“ pod záštitou 
paní Běly Jensen. Při jarním svozu jsme 
sesbírali celkem  7 380 kg papíru a zisk  
2 952 korun jsme věnovali na podporu 
vzdělávání naší adoptované indické hol-
čičky Shameery.  Průměrně jsme za rok  
nasbírali téměř 75 kg  papíru na jednoho 
žáka. 
 I v dalším roce chceme v třídění odpa-
dů pokračovat a vést děti k ekologickému 
myšlení. 
     

Ilona Křivohlávková

PŘEJEME VŠEM DĚTEM I JEJICH 
RODIČŮM KRÁSNÉ PRÁZDNINY, 
MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ 
A NAČERPÁNÍ NOVÝCH SIL.
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Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Šumperk, provádí 
jako investor v katastrálním území Bludov v lokalitě Dolečky a 
Gryngle realizaci polní cesty a záchytného průlehu. Předmětné 
stavby jsou schváleným společným zařízením v rámci komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Bludov. Zvolený Sbor 
zástupců, který zastupuje vlastníky a spolupracuje při realizaci 
schválených pozemkových úprav, stanovil realizaci těchto 
společných opatření jako prioritní. Na základě těchto priorit 
požádal Pozemkový úřad Šumperk na výše uvedené stavby o 
přidělení dotací z fondů Evropské unie – Programu rozvoje venkova  
ČR,  které byly v květnu 2008 schváleny v rozsahu 7,5 mil. Kč. 

 V červnu 2008 byla na základě výběrového řízení 
výstavbou pověřena firma EKOZIS spol. s r.o.. Stavby jsou 
realizovány na základě projektové dokumentace zpracované 
firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Ing. Václavem 
Brtnou.  Výstavba  probíhá od podzimu 2008 a předpokládané 
ukončení stavebních prací je srpen 2009. Po kolaudaci stavby se 
polní cesta i průleh protokolárně převedou do vlastnictví Obce 
Bludov, která bude provádět nezbytnou údržbu těchto zařízení.   

Vybudovaná polní cesta má zajistit zpřístupnění zemědělských 
pozemků na požadované úrovni  a to i v období nepříznivých 
klimatických podmínek. Záchytný průleh řeší problémy se 
splachy půdy při větších srážkách, v minulosti způsobené 
odlesněním, odvodněním polí a luk a zatrubněním drobných 
vodotečí protékajících obcí.  Realizací projektu dojde ke 
zlepšení odtokových poměrů, nebude docházet ke snížení 
zemědělských výnosů vlivem splachů ornice, zlepší se 
kvalita půdy a tedy i její produktivita. Výsadba zeleně zajistí 
vytvoření stromového a keřového patra podél průlehu i podél 
polní cesty, čímž budou vytvořeny podmínky pro rozvoj 
interakčních prvků, které doplní stávající systém ekologické 
stability krajiny. Jednotlivé druhy dřevin pro výsadbu jsou 
vybrány s ohledem na klimatické podmínky stanoviště. 
    
V současnosti podává Pozemkový úřad Šumperk další žádost 
na čerpání dotací v rámci Programu rozvoje venkova ČR 

v rozsahu 7,5 mil. Kč, a to na realizaci dvou polních cest v 
oblasti Drážníku, směr Stráň a rekonstrukci polní cesty vedoucí 
z lokality Zámeček v Bludově směrem na ulici Bludovskou v 
Šumperku, které byly Sborem zástupců stanoveny jako priority 
následující. V případě schválení dotací vyhlásí Pozemkový 
úřad Šumperk výběrové řízení na zhotovitele a dle projektové 
dokumentace vypracované opět firmou TERRA-POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o., Ing. Václavem Brtnou, provede vybraná 
firma realizaci.  Předpokládané zahájení prací bude v případě 
schválených dotací na jaře 2011. Polní cesty v oblasti Drážníku 
jsou navrženy ze směsi štěrkopísku a zeminy a budou zpevněny 
travní směsí. Podél jedné z nich a dále podél rekonstruované 
polní cesty od Zámečku je navržena výsadba stromového patra.
       

Bc. Martina Slončíková
ředitelka Pozemkového úřadu Šumperk

Záchytný průleh a polní cesta v Dolečkách

Mateřské centrumMateřské centrum
Kulturní dům Bludov nabízí maminkám 
na mateřské dovolené a jejich dětem 

možnost pravidelně se 
setkávat každé úterý dopoledne

 od 9:30 hod. 
v MATEŘSKÉM CENTRU 

v Kulturním domě Bludov.

Kontakt maminek a pohybová aktivita  předškolních dětí. 
Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek, 

rozvíjí pohybové schopnosti a napomáhá začlenění 
do kolektivu vrstevníků

Ved. Miroslava Vykydalová
Zahájení po prázdninách 1. září 2009
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VÝCHODNÍ FRONTA – CHARLES WINEHESTER 
– Hitlerova válka v Rusku  1941-1945.

 100 NEJKRÁSNĚJŠÍCH NÁRODNÍCH PARKŮ SVĚTA 
– HANNS-JOACHIM NEUBERT 
– největší poklady lidstva na pěti kontinentech.

 JAK? – KATHY WOLLARD – vše ,na co chcete znát odpověď.
 TESTY Z VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ 2006 – český jazyk –příprava na 
zkoušky, celkem 891 úkolů a jejich řešení.

 SVĚT PRAVĚKU – BOŘIVOJ ZÁRUBA 
– významné etapy geologické historie země.

 PLOTY,ZÍDKY A ŽIVÉ PLOTY – PETER HIMMELHUBER – tato příručka 
vám poradí s výběrem materiálu a rostlin, se stavbou, s údržbou 
a s ošetřováním.

VŽDYŤ JE TO HRAČKA – AGATHA CHRISTIE – detektivka.
ČEŠTÍ SVĚDCI A KACÍŘI – JAN BAUER – příběhy světců a zemských 
patronů autor doplnil vypravováním o českých kacířích.

NEVĚSTINEC NA VLNÁCH – SIAN REES – skutečný příběh svérázných 
počátků osídlování Austrálie trestanci.

TYRAN – VALERIO MASSIMO MANFREDI – téma – boj –o moc, proti 
útisku, za zachování vlastní kultury.

PODIVNÉ KONCE ČESKÝCH PANOVNÍKŮ – JAN BAUER 
–je zvláštní, smrt kolika českých panovníků je opředena nejastnostmi 
a legendami…..

BRIGÁDA – HOWARD BLUM – příběh o odvetě, spasení a konci války.

LABYRINT – KATE MOSSE – zapomenutá jeskyně, osudová chyba 
a středověký hlavolam – tři tajemství, dvě ženy, jeden Grál…..

 BESKYDY – IVO NETOPIL – šumperský autor –fotografie horské 
a podhorské přírody v každém ročním období.

ELLING – INGVAR AMBJORSEN – Pokrevní bratři – 3. díl tetralogie.
LEGENDA JMÉNEM ELVIS AARON PRESLEY – přehledný životopis,
diskografie, filmografie.
ČARODĚLKA HERMÍNA A JEJÍ NEPOVEDENÉ KOUSKY – FRANCOIS 
RUYER – další dva příběhy pro děti o čarodějce Hermíně a jejím 
robodraku.
JAKÁ JE HAY LIN – GIULIA CONTI – dobrodružství a tajemství 
W.I .T.C.H.

 HOLINKOVÁ ST. – KNIHOVNICE.

 JARNÍ ČTENÍ - VÝPŮJČNÍ FOND

V pátek 22. května 2009 se bludovští skauti sešli v 1:30 na auto-
busové zastávce u zámku. Pokud někdo pochybujete o správnosti 
předešlé číslovky, nemusíte: ano, opravdu o půl druhé ráno. Čekala 
nás totiž dlouhá cesta. Trasa: Bludov – Jáchymov a zpět. Zúčast-
nili jsme se totiž zájezdu pod názvem „Jáchymovské peklo“, 
organizovaného Konfederací politických vězňů.

Cesta tam rychle utekla a brzy jsme se ubytovali v hotelu 
v Karlových Varech. Po krátkém zabydlení jsme se vydali na 
pietní akt. Ten se konal u věže smrti. Byla tam řečena spousta slov 
o smutném období naší historie. O vytěžení českého uranu, za 
který jsme nedostali od Sovětského svazu ani korunu a za který 
nám Západ sliboval vybudování sítě dálnic po celé naši zemi. 
O tisících vězňů, kteří těžili uran prakticky holýma rukama 
v podmínkách často neslučitelných s životem. A to za takové „zlo-
činy“ jako např. roznášení protistátních letáků či za provozování 
nepovolené státní činnosti-skautingu.

Po pietním aktu jsme se vrátili zpět do hotelu a ve volném 
zbylém čase si prohlédli město. Druhý den byla na programu pro-
hlídka muzea v Jáchymově a prohlídka štoly. V muzeu jsme zhlédli 
desítky historických mincí a dozvěděli se spoustu informací. Ne-
tušil jsem například, že ve středověku v době stříbrné horečky byl 
Jáchymov druhým největším městem našich zemí (hned po Praze). 
Po muzeu následovala prohlídka nedaleké štoly. Štola zůstala v pů-
vodním stavu z doby totality. Tak jsme mohli vidět spoustu kolejí, 
nákladních vagonů a těžkých sbíječek sloužících k dobývání rud.

Později následovala pro věřící mše a druhý pietní akt, kterého 
se zúčastnil i současný premiér Jan Fischer. Potom následovala 
cesta zpátky.

I když jsme zameškali jeden den školy, za dopsání pár sešitů 
to jistě stálo, neboť jsme se hodně dozvěděli o smutné historii naší 
země, na kterou se dnes čím dál víc zapomíná.

Filip Horký – Samo
2. oddíl skautů Bludovit

středisko Františka Pecháčka Bludov

Jáchymovské peklo

Věž Smrti. V ní pracovali lidé určení k přímé likvidaci, převážně 
katoličtí kněží, kteří zde byli nuceni přesívat nejkvalitnější uran 
holýma rukama.

Pietní akt



Bludovan 15

Bludovan 6/2009

V sobotu 6. června náš tým mladých ha-
sičů reprezentoval okres Šumperk spolu 
s družstvem z Kolšova na krajském kole 
Olomouckého kraje v Přerově. Po celý 
den jsme bojovali především s družstvem 
Milotic nad Bečvou reprezentujícím pořa-
datelský okres. Naší výhodou byla fantas-
tická podpora našich fanoušků, kteří za 
námi neváhali přijet. Vyplatila se také ná-
ročná poctivá příprava, která se nakonec 
projevila jako rozhodující. Naše družstvo 
zvítězilo ve všech pěti disciplínách ve 
vynikajících časech, které jsou příslibem 
i pro Mistrovství republiky, které letos 
hostí atletický stadion v Třebíči od 1. do 
5. července. Je to historicky největší 
úspěch v této kategorii pro bludovské hasi-
če a ten nejlepší dárek k 130. výročí zalo-

jeho základ opouští několik členů, kteří nás v příštím soutěž-
ním roce budou reprezentovat již v kategorii dorostu. Členy 
družstva, které bude Bludov a Olomoucký kraj reprezentovat 
jsou David Zaoral, Lukáš Riedl, Petr Krobot, Martin Diviš, Jiří 
Krejčí, Lucie Strouhalová, Kateřina Krobotová, Kristýna Ja-
nigová, Karolína Jánětová, Martin Sobotka, Tomáš Weidinger 
a Jan Kárský. 
 Přejeme jim všem co nejlepší dosažené časy, věříme, že 
se na republice neztratí a odvezou si krásné umístění a hlavně 
hezké vzpomínky na celý život. V každém sportu bez rozdílu 
se na Mistrovství republiky kvalifikují jen ti nejlepší. Proto pro 
nás už nyní těmi nejlepšími jsou.

Kolektiv vedoucích

Bludovští mladí hasiči přeborníky kraje - čeká je Mistrovství republiky 
 1. – 5. července Třebíč!!!

Společnost KN.s.r.o přináší jednoduché řešení, jak uspořit na 
vytápění 20-30%.
Nejvíce tepla vám neuniká okny ani fasádou, ale komínem. 
My máme technologii, kterou zamezíme teplu, které vám uletí 
komínem, aby vám zůstávalo doma.

Úspory na vytápění 20-30%

žení našeho sboru. V Třebíči se utká 15 nejlepších družstev, vítězů 
v jednotlivých krajích. Budeme startovat se startovním číslem 13, 
ale věříme, že pro nás bude tím šťastným číslem a že přivezeme 
za podpory našich fandů pro Bludov a nejen ten hasičský co 
nejlepší výsledek.  V době vzniku tohoto článku probíhá závě-
rečné soustředění jak na domácím sportovišti, tak i na stadionu 
v Šumperku. Proto chceme poděkovat všem, kteří nás jakýmkoliv 
způsobem podporují, vedení našeho sboru, obecnímu úřadu, zá-
kladní škole, sponzorům. Dlouhodobá podpora obce, firmy WTC 
Ing. Josefa Ťulpíka  po obci našeho největšího sponzora a dalších 
přináší své ovoce. I v tomto sportu nestačí jen nadšení a dlouho-
dobá příprava, ale i značné finanční náklady. Věříme, že se nám 
po těchto úspěších podaří také doplnit družstvo po prázdninách, 

Nepromarněte jedinečnou příležitost. Přednáška o úsporách.
Kulturní dům Bludov. Ve středu 15. 7. 2009 v 18:00 hod
Přednáší Technický ředitel KN.s.r.o
Petr Pakosta
Tel 775 577 022

Redakční rada Bludovanu přeje
všem občanům krásné prožití letních prázdnin.

Příští čislo vyjde v září 2009.

Bludovan
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Smutné výročí

13. července tomu bude 25 roků, co mým 
rodičům se zbořil rodný domek při velké 
bouři a povodni. Byla to hrozná noc, tuším 
to bylo v pátek. Byl jsem přistěhovaný 
teprve 6 týdnů v novém domě, doma 
nebylo ještě ani vše vybaleno z beden 
a krabic. Bludov mě dobře nepřijal. Již 
se rozednívalo, když mě přišli budit, 
abych přišel k našim. Maminka již byla 
odvezena v nemocnici a táta byl u sousedů 
jen tak, jak v noci spal. Pro mě to byl 
hrozný pohled, na který nezapomenu 
nikdy. Stál jsem na cestě, která byla již 
bez vody, potok byl plný, ale již v korytě. 
Zdrceně jsem koukal z cesty na kredenc 
uvnitř kuchyně. Sousedé mi říkali, že 
maminka byla přivřená na posteli. Jedna 

pak bydlela u mé sestry v Uničově. Nejhorší bylo, že táta chodil 
stále na zbořenisko hledat vše, co zbylo, ale vše bylo zničené. 
Jediné, co zbylo, byla popelnice. S rodiči byl problém, jako se 
všemi starými lidmi. Na nové si nezvyknou, stále vzpomínali 
na starou chalupu, kde prožili celý život. Maminka vždy říkala, 
že ta chalupa nám jednou spadne na hlavu a to se také splnilo. 
Hodilo se , že bludovský výbor dokončil penzion pro staré lidi. 
Ani tam se však našim nelíbilo, přestože tam bylo vše nové a 
měli obsluhu, tak je to dodnes. Bydleli tam několik let a když 
už byli úplně bezmocní, přestěhovali je do Sobotína, kde jsme 
je často navštěvovali. Maminka byla v jiné budově než otec, 
protože již nemohla vůbec chodit. Zemřela 17. září 1989 dva 
měsíce před převratem a táta za půl roku po ní na její narozeniny 
25. března 1990. Tátovi to v poslední době už špatně myslelo, 
tak ani nevěděl, že maminka již zemřela. Táta byl poslední rok 
na pokoji s panem Snášelem z Bludova, říkali mu Sára. Jistě 
vy starší jste ho znali. Když jsem pochoval oba rodiče, bylo to 
hrozné, ale jim se ulevilo, protože z toho života už nic neměli. 
Já jsem již nikoho neměl. Nyní, co toto píši, mě postihlo velké 
neštěstí, zemřela mi moje milovaná manželka 8.5.2009 ve věku 
76 let, dva dny po svých narozeninách. Smrt měla rychlou, říká 
se, že krásnou, ale žádná smrt není krásná. Každá smrt je hrozná, 
hlavně pro ty, co zůstanou a kteří ji měli tolik rádi. Ještě že 
nejsem v domě sám, mám zde mladé a psa Besinku, kterou měla 
manželka moc ráda a chodila s ní na procházky. Doufám, že si 
budu moct připomínat ještě nějaký čas obě, vždyť pejsek je již též 
v důchodu, má již přes 11 roků. Chtěl bych poprosit Vás všechny, 
kteří jste vydrželi číst tento článek, abyste pochopili, že v životě 
bývá někdy víc toho špatného než dobrého. Ale takový je život. 

Štěpán Markovský starší.

zeď se zbortila na konec postele a přivřela mamince nohy, takže 
nemohla utéct. Rukama se držela za ručky od šuplíků kredence. 
Vodu prý měla až po krk a jen tak tak se neutopila. Chtěl byl 
tímto poděkovat všem zachráncům, kteří připlavali až k domku, 
maminku vytáhli a zachránili. Otec spal v jiné místnosti a k 
mámě se nemohl dostat, protože nešly otevřít dveře, neboť tomu 
bránily spadlé trámy. Z domu zůstala jen zadní místnost, kde byly 
zdi z normálních cihel. Dvě zdi, co spadly, byly z nepálených 
cihel, tak zvaných vepřovic, ze kterých se kdysi stavělo. Tyto 
vepřovice se rozpustily za krátkou dobu po nasáknutí, jako 
kostky cukru vhozené do kávy. Zdi se utrhly od stropu a spadly 
dovnitř místnosti. Uvnitř se vytvořil rybník, kde zůstala voda 
dosti vysoko, takže zachránci se museli ponořovat do vody při 
vyprošťování maminky. Byla to hrůza, z chalupy nezbylo nic ani 
z vybavení, vše bylo v bahně. Štěstí v neštěstí bylo, že táta mohl 
jít ke mně bydlet, protože nový dům byl již dostavěný. Maminka 

To jsme si uvědomili na setkání spolužáků dne 30.5.2009.
V letošním roce oslavíme 75 let svého života a 60 let o ukončení 
školní docházky v bludovské škole.
    Zavzpomínali jsme na léta našeho mládí a dobu strávenou ve 
školních lavicích. Smutná byla už vzpomínka na 29 spolužáků, 

Dny jdou a roky volají ....
kteří už nejsou mezi námi, ale jak říká jedno latinské přísloví:
,, Na dobrý život stačí i krátký čas „.
Rozcházeli jsme se s přáním, abychom se všichni ve zdraví 
za rok shledali na dalším setkání, že třeba užít času, který nám 
rychle utíká.

Za všechny zúčastněné – přípravný výbor
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Konečné tabulky našich fotbalových týmů 
po sezóně 2008-2009

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Písečná  26 20 3 3 63

2. Lesnice  26 14 6 6 48

3. Jindřichov 26 14 4 8 46

4. Javorník  26 12 7 7 43

5. Bohdíkov  26 9 11 6 38

6. Hrabišín 26 8 11 7 35

7. Ruda nad Mor.  26 10 5 11 35

8. Bludov  26 8 10 8 34

9. Sobotín 26 9 5 12 32

10. Supíkovice 26 8 7 11 31

11. Nový Malín 26 7 7 12 28

12. Bělá pod Prad.  26 6 6 14 24

13. Stará Červená Voda 26 6 6 14 24

14. Libina 26 6 2 18 20

Muži  „A“

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Loštice “B” 26 17 2 7 53

2. St. Město 26 15 3 8 48

3. Sudkov 26 12 6 8 42

4. Podolí 26 12 5 9 41

5. Rapotín 26 11 7 8 40

6. Postřelmov 26 11 6 9 39

7. Dubicko 26 10 9 7 39

8. Písařov 26 11 4 11 37

9. Hanušovice 26 8 9 9 33

10. Zvole 26 10 3 13 33

11. Bludov B 26 9 5 12 32

12. Úsov 26 9 4 13 31

13. Bratrušov 26 7 3 16 24

14. Brníčko 26 4 16 16 18

Muži „B“

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Libina 14 11 3 0 36

2. Lukavice 14 9 1 4 28

3. Leština 14 8 2 4 26

4. Zvole 14 7 3 4 24

5. Jestřebí 14 5 1 8 16

6. Bludov 14 3 3 8 12

7. Loštice 14 3 3 8 12

8. Oskava 14 1 2 11 5

Starší žáci

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Bohdíkov 18 14 1 3 43

2. Postřelmov 18 13 3 2 42

3. Rovensko 18 10 2 6 32

4. Sobotín 18 9 2 7 29

5. Bludov  18 7 4 7 25

6. Jindřichov 18 7 2 9 23

7. Nový Malín 18 6 2 10 20

8. Bratrušov 18 5 4 9 19

9. Sudkov 18 4 3 11 15

10. Hanušovice 18 3 1 14 10

Dorost



Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Šumperk 12 8 1 3 25

2. Nový Malín 12 7 1 4 22

3. Bludov 12 7 0 5 21

4. Lesnice 12 1 0 11 3

Mladší přípravka  konečná tabulka sezóny 2008-2009

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Bludov 14 14 0 0 42

2. Libina 14 12 0 2 36

3. Sudkov 14 9 0 5 27

4. Šumperk 14 9 0 5 27

5. Hrabišín 14 4 1 9 13

6. Lesnice 14 3 0 11 9

7. Nový Malín 14 2 1 11 7

8. Leština 14 1 2 11 5

Starší přípravka  konečná tabulka sezóny 2008-2009 

Ve finále o Přeborníka okresu Šumperk se naše Starší přípravka utkala s vítězem skupiny B - s Velkými Losinami  
1. Finále -  Velké Losiny - Bludov  6 : 2       
2. Finále -  Bludov - Velké Losiny  2 : 1
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Ve čtvrtek 18.6.2009 se konal Květinový den. Paní učitelka ze 
třídy Pastelky si vymyslela akci plnou kytiček a zábavy. Všichni 
jsme přišli v oblečení s květinovým motivem nebo přinesli 
kytičku ze zahrádky. Učitelky se proměnily ve květinové víly.
Na zahradě byla připravena stanoviště s různou technikou malby 

Květinový den v naší mateřské škole
a zábava vypukla. Z mateřské školky se stala kouzelná říše plná 
různých květin.
   Děti kreslily s velkým nadšením. Bylo na první pohled 
vidět, jak je tato akce baví a na závěr dostaly sladkou 
odměnu. Bylo to dopoledne plné zábavy, radosti a zážitků.

Nétková Kateřina, učitelka
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Rekord „Nejdelší autodráha sestavená ze sériově vyráběných 
komponentů“ byl dosažen dne 30. 5. 2009 v rámci akce – Dětský 
den, který pořádal Kulturní dům Bludov  ve spolupráci s panem 
Zbyňkem Poislem z Bludova, který se zasloužil o sestavení funkční 
autodráhy. Nový rekord dosáhl úctyhodné délky 300 m 79 cm a 
2 mm. Na nový rekord se použilo celkem 1130 dílů stavebnice. 
Na samotné trati se objevilo 6 klopených zatáček 180°, 28 
křížení drah, 2 mosty, 6 podjezdů, 254 dílů levých zatáček a  
246 dílů pravých zatáček. Celé složení této autodráhy trvalo 
týden a bylo na ní odpracováno cca 180 hodin  při sestavování.  

Tento text bude uveden na certifikátu, vystaveném Agenturou 
Dobrý den v Pelhřimově a zanesen  do české databanky rekordů 
a české knihy rekordů.

 Po durmanu se 192 květy paní Jany Brumovské v r. 2006  a po 
bludovském skořápkovníku s 30.658 kraslicemi v r. 2007 se nyní 
jedná už o třetí bludovský rekord.

V loňském roce byla v sále kulturního domu postavena zku-
šební verze okruhu z kolejí Zbyňka Poisla v délce kolem 160 m. 
Díky dalším metrům kolejí, které zapůjčili nebo darovali:   Kateřina 
Schwarzerová, Monika Jurdičová, Jana Heděncová, Lenka Hudlíko-
vá, Jan Bílý, Jiří Krejčí, Jiří Kulhaj, Radek Jelínek, Karel Kobliha, 
Jiří Kotrlý, Petr Šimek, Milan Osladil a Evžen Fazor se podařilo 
nakonec vytvořit dráhu v délce  přes 300 m. 

Vedle výše jmenovaných patří poděkování samozřejmě panu 
Zbyňku Poislovi, který má na třetím rekordu největší zásluhu, a dále 
těm, kteří mu pomáhali autodráhu stavět a v sobotu asistovali při 
závodech. Jsou to Josefa Brázdová, Lubomír Soural, Miroslav Hél, 

ml., Vladislava Dostálová, Tereza Dostálová a Veronika Dostálová, 
dále všem, kteří pomáhali s přípravami programu, s občerstvením 
a úklidem, členkám SPOZu, Pánům z Bludova a všem ostatním. 

Ještě před slavnostním zahájením celého odpoledne Michal 
Jurečka, rozhodčí z Agentury Dobrý den z Pelhřimova, zkontroloval 
a přeměřil celou autodráhu. Po úvodních slovech moderátorky, paní 
Aleny Zárybnické, rozhodčí  potvrdil třetí bludovský rekord. 

Následovala ukázková jízda a závody dětí. Vítěz projel dráhu za 
2 minuty a 57 vteřin. Když to už vypadalo, že budeme muset přesu-
nout doprovodný program do sálu, na poslední chvíli se vyčasilo, 
přestalo pršet a o půl třetí mohla skupina Madalen zahájit odpolední 
bohatý program, kde se vystřídal Jan Skorkovský, světový rekord-
man ve fotbalových dovednostech, kouzelník Michal Janza, Cirkus 
trochu jinak, brejkaři a závěr patřil Pánům z Bludova. 

Autodráha sloužila ještě následující tři večery těm, kteří si 
v sobotu nestihli zajezdit. 

Rekord se těšil zájmu nejen veřejnosti, ale i hromadných sdělo-
vacích prostředků, od místního tisku, Olomouckého rádia, zábřežské 
televize, až po štáby televize Nova i ČT 1 a České tiskové kanceláře. 
Ještě i v pondělí po akci natáčel autodráhu štáb TV Prima. 

Maskot kuřete, který jste v průběhu celého odpoledne potkávali 
v areálu KD a zahrady, připomínal, že akce je věnována dětem. Vý-
těžek dobrovolného vstupného ve výši 8.607.- Kč jsme věnovali na 
konto POMOZTE DĚTEM. Děkujeme všem, kteří přispěli. 

Na závěr děkujeme sponzorům, kteří pomohli s financováním 
akce, jsou to Zbyněk Poisl – Elektronik Servis, Bludovská a.s., WTC 
- Ing. Ťulpík, KartoTISK s.r.o. Šumperk, Z. Markovský, Pneuservis 
Matěj, Teroz Loštice a Everstar Šumperk

–jdi-
Foto Fr. Polách a Ing. J. Baslar

Pokus o rekordní autodráhu postavenou z dílů ITES dopadl na výbornou
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