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Místo zpětného odběru použitých
elektrozařízení
Obecní úřad Bludov připomíná občanům Bludova i okolních
obcí, že vždy v sudé týdny ve čtvrtek od 13:00 do 17:00 hodin
mohou občané zdarma odevzdat kompletní vysloužilé elektrospotřebiče ze svých domácností i provozoven v místě zpětného
odběru požitých elektrozařízení. Budova se nachází vlevo vedle
vjezdu do Bludovské a.s. a je označena tabulí. Využijte této
příležitosti, protože při svozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu za tyto elektrospotřebiče musí obec platit nemalé finanční prostředky. Děkujeme za spolupráci a úsporu financí.
Obecní úřad Bludov

BLUDOV 1.7.2009 - 16:32 hodin
Konec jednoho stromu
– JAVOR BABYKA u kostela sv. Jiří.
Foto Milan Klimeš a Josef Baslar

Stálá expozice fotografií - KVĚTY
Dalším tématem stálé expozice fotografií v kinosále Kulturního
domu Bludov jsou KVĚTY. Prohlédnout si ji můžete v době, kdy
je kulturní dům otevřen pro 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. Výstava
potrvá do KONCE ZÁŘÍ 2009.
Takže až půjdete kolem kulturního domu,
jste srdečně zváni k prohlídce zajímavých
fotografií.
Srdečně Vás zvou František Polách
a Evžen Horák, autoři výstavy

Kalendář 2010
V KD můžete zakoupit nástěnný kalendář
– BLUDOVSKÉ SPOLKY A ORGANIZACE 2010
/formát A3/ za 91.- Kč

Upozornění pro občany
Žádáme občany, kteří mají pronajaté hrobové místo na
místním hřbitově v Bludově a nezaplatili druhou pětiletou splátku za pronájem hrobového místa na období
2009-2013 v pokladně obecního úřadu v Bludově, aby tak
učinili nejpozději do 30. září 2009.
Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí, středa od 7-11:30 – 13:00-17:00hodin
OÚ Bludov, provozovatel místního pohřebiště
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

Jubilanti

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat

Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově gratuluje jubilantům
V září 2008 oslaví:
Bubáková Eva
Janíčková Věra
Kotvanová Marie
Pospíšilová Ludmila
Predajňa František
Balatková Zlatuška
Mazalová Zdenka
Zatloukalová Marie
Ston Jaroslav
Zamykal Josef
Obšil František
Obšil Karel
Juřinová Irena
Dvořáková Josefa
Dostálová Marie
Navrátilová Marie

Dne 15. září 2009 by se dožil 85 let pan

Krátká
Husova
Za Školou
Za Školou
Komenského
R. Kordase
Školní
Špalkova
Lázeňská
Slepá
Školní
Jiráskova
Ztracená
Lázeňská
Školní
Lázeňská

70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
81 let
82 let
82 let
83 let
83 let
84 let
84 let
85 let
85 let
89 let
89 let

Emil Kulhaj

z Bludova
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 17. září 2009 vzpomeneme
20. výročí úmrtí mé maminky paní

Anny Markovské
Dne 25. března 2010 uplyne také
20 let od úmrtí mého tatínka, pana

Štěpána Markovského
Bylo to zrovna v den narozenin mé
maminky. Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Syn Štěpán s rodinou.

Kdo tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v tobě ztratili.
Měl jsi mnoho životních plánů,
však smrt byla rychlejší.
Dík za lásku, jaká byla; dík za život, jaký byl.

Dne 3. září oslaví paní

Irena Juřinová

své 85. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti
a dobré pohody přeje dcera s rodinou.

Zlatá svatba

Dne 5. září 2009 oslaví zlatou svatbu manželé

Dne 17. srpna uplynula 2 smutná výročí, kdy
nás opustil ve věku 48 let náš milovaný syn,
tatínek, bratr, strýc, pan

Ing. Jiří Riedl

S láskou vzpomíná tatínek s manželkou
a celá rodina.

Ludmila a Josef Pospíšilovi

Do dalších společných let přeje vše nejlepší
Sbor pro občanské záležitosti

Dne 20. srpna 2009 se dožil
80 let náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček, pan

Antonín Schauer
Přejeme Ti, abys šťastný, zdravý byl, s láskou, štěstím
v srdci žil. Ať Ti všichni přejí, ať se s tebou krásně smějí.
Zvedáme číši, připíjíme, že rádi Tě máme, se netajíme.
Nechť kvetou růže na Tvé tváři, nechť radost ve Tvých očích
stále září, nechť nepoznáš lásky klam, to vše Ti přejeme
k Tvým narozeninám. Vše nejlepší, pevné zdraví a hodně
lásky přejí syn Mirek a Antonín, dcera Marie, 6 vnoučat
a 7 pravnoučat.
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Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 26. 8. 2009 s panem

Antonínem Sedláčkem.
Zvláštní poděkování sboru dobrovolných hasičů Bludov za důstojné
rozloučení. Rodina Sedláčkova.

PRODEJE

v kulturním domě

září 2009
Úterý a Středa 8. a 9. 9. – levný textil
Pondělí 14. 9., Středa 16. 9.
Pondělí 21. 9., Středa 23. 9.
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Kulturní dům Bludov vás zve
na hudebně zábavný pořad

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve v rámci
HUDEBNÍHO FESTIVALU 2009
na dva koncerty

PLES V OPERETĚ

v sobotu 19. září 2009 ve 14:00 hod.

Sexteto lesních rohů
CORNI DELICATI
Hrají:

Zuzana Rzounková, Marie Čapská,
Petra Čermáková, Eva Krajhanzlová,
Jana Adámková
a umělecký vedoucí - Tomáš Kirschner

Program:

T.Kirschner: Corni Delicati
Anonym: Aria Sancti Huberti a Aria Bon Repos
F.X.Thuri: Partita ad Honorem Sancti Huberti
F.Duvernoix: Trio
B.D.Weber: Quartett Es dur
A.Rejcha: Trio Es dur
C. M. von Weber: Čarostřelec
R.Wagner: Tannhäuser
W.A.Mozart: Předehra k opeře Kouzelná flétna

Neděle 27. září 2009 v 18:30 hodin
•
•
•

Zpívají a hrají

Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla
v Ostravě a Slezského divadla v Opavě
Hudební a taneční doprovod - členové orchestru NDJM v Ostravě
Slovem provází Alena Bastlová, František Štěpán, Petr Miller

- vstupné 40,- Kč-

POZVÁNKA
So 5. 9.
Po 14.9.
So 19. 9.
Út 22. 9.
Ne 27. 9.
Ne 4. 10.

8 - 9:00
18:00
14:00
6:00
18:30
14:00

na září 2009

Výšlap za bludovským špekáčkem
Přednáška-Digitální vysílání
Koncert KPH -zámek
Zájezd do Polska-Kudova Zdroj
Ples v operetě
Koncert KPH - zámek

v neděli 4. října 2009 ve 14.00 hod.

GUARNERI TRIO PRAGUE
Hrají:

Ivan Klánský-klavír, Čeněk Pavlík-housle,
Marek Jerie-violoncello

P r o g r a m:

Joseph Haydn: Trio G-dur /s uherským rondem/
Ludwig van Beethoven: 14 variací Es-dur op. 44
Antonín Dvořák: Scherzo z Tria g-moll op. 26
Franz Schubert:
Andante op. 100 podle švédské milostné písně
Bohuslav Martinů: Allegro z tria C-dur

Zámek Bludov
- vstupné 40,- Kč -

Mateřské
Mateřské 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
Vstupné 10.- Kč
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Kulturní dům Bludov pořádá nový kurz

FIT S PĚTI TIBEŤANY
- harmonizační a posilující cviky pro každého,
jak správně a účinně dýchat
• Pondělí od 17:30 hod. – 18:30 hod.
• 10 lekcí – 200.- Kč

CVIČENÍ PRO POKROČILÉ
Ásány, Pilattesova technika - vhodné i pro ty, kteří se s
dechovou technikou již seznámili
• Pondělí od 18:30 hod. do 19:30 hod.
• 10 lekcí – 200.- Kč

Zahájení v pondělí 21. září 2009

– s sebou podložku a volný oděv
Přihlášky A. Štolcová – tel. 583 238 530
nebo KD 583 238 177.
Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ VÍDEŇ
VÍDEŇ
Sobota 12. prosince 2009
Odjezd od KD v 5:00 hodin
Cena 500.- Kč /cesta, průvodce/
Program
• Prohlídka s průvodcem – historické centrum
• Volno – vánoční trhy
Přihlášky v kulturním domě
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Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá

XVII. ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Sobota 5. září 2009
•
•
•
•
•

Trasy: 7 a 20 km
Start ze zahrady za KD v 8–9 hodin
Soutěž o ceny na trase 7 km
Při návratu opékání špekáčků
Dárek pro nejmladšího
a nejstaršího účastníka
• Koná se za každého počasí

- VSTUP VOLNÝ -
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Za humny je ….. „Digitální televize“
V poslední době nás obklopuje stále více věcí nesoucích
přívlastek „digitální“. Počínaje digitálními hodinkami, přes
digitální telefony, digitální přehrávače všeho možného až po
věci, u kterých nám slovo „digitální“ připadá ne zcela běžné.
Digitální televizní vysílání je jedním z oborů, do kterých digitalizace dorazila až na přelomu tisíciletí. U nás se pak tento druh šíření televizního signálu objevil právě na konci devadesátých let.
Téměř deset roků bylo provozováno jen několik málo vysílačů
ve zkušebním provozu. Plnému rozvoji této technologie bránila
absence plánu přechodu na digitální televizní vysílání přijatelného pro všechny televizní společnosti na našem televizním trhu.
Nejvíce výhrad měly komerční televize, kterým digitalizace
přináší konkurenci v podobě dalších televizních stanic. K zásadnímu zlomu došlo v minulém roce, kdy byl přijat TPP (Technický plán přechodu). Od tohoto okamžiku nastal prudký rozvoj
digitálního televizního vysílání
i v naší zemi. Česká televize využila možnosti a začala budovat vlastní vysílací síť, která obsahuje čtyři
programy ČT a rozhlasové stanice
ČRo. Budování této vysílací sítě je
ovšem podmíněno změnami ve vysílání dosavadních dvou programů
České televize.
V době, kdy budete číst tento
článek, bude signál digitálního televizního vysílání už opravdu za bludovskými humny. Na vyvýšených
místech kolem obce bude možné
zachytit signál multiplexu č.1
(MPX1 – tzv. veřejnoprávní síť)
z vysílače Trutnov – Černá hora.
Zcela regulérní vysílání k nám pak
dorazí 1. prosince letošního roku.
Tři týdny před vánočními svátky
tak mnohým občanům v naší obci
přibude starost se zachováním televizního příjmu. Postiženi budou
ti, kteří přijímají televizní signál
z vysílače Brno – Kojál. Tento
vysílač využívá přibližně 40-50%
obyvatel Bludova, především na
dolním a horním konci obce, kde
není možný příjem vysílače Jeseník – Praděd. Vysílač na Pradědu
bude digitalizován až na podzim
příštího roku.
Příjem digitálního televizního
vysílání s sebou nese mnohá
úskalí, se kterými si laik většinou neporadí bez pomoci
odborníka.
Proto pro Vás Kulturní dům
Bludov připravil přednášku na
téma digitální televize, která
se bude konat v pondělí
14. září 2009 v 18:00 hod.
v kinosále KD. Na této přednášce
se budete moci dozvědět všechny potřebné informace a budou
Vám zodpovězeny Vaše dotazy.
Zbyněk Poisl
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Kulturní dům Bludov pořádá

nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:00 hodin

Úterý 22. září 2009
Cena 180.- Kč

Přihlášky v Kulturním
domě Bludov

Obecní zeleň a vandalismus
Obec Bludov je známá jednak svými památkami, ale také velice
pěknou parkovou a květinovou úpravou parčíků, okrajů vozovek a chodníků, stejně jako květinovou výzdobou na zábradlí
mostů i ostatních obecních objektů. Tato výzdoba stojí obec
nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu . V letošním
roce se více jak v minulostí množí případy, kdy vandalové ničí
obecní zeleň, vyvrací dopravní značky, ničí stojany i s odpadkovými koši, poškozují autobusové čekárny. Obracíme se na občany, kterým ničení obecního majetku není lhostejné, s žádostí
o spolupráci při pátrání po vandalech.
Obecní úřad Bludov

Prodáváme krmné směsi
v balení 25 kg pro:
Nosnice N1 sypká
Nosnice N2 granul.
Králíky KK1 pro kojící
Králíky KK2 s léčivem
Králíky KK3 bez léčiva
Kachny VKCH2

186,- Kč
178,- Kč
194,- Kč
186,- Kč
183,- Kč
205,- Kč

- placená inzerce -

Uvedené ceny jsou včetně DPH - ceník 1 / 2009
Krmivo je vyrobeno ve Šternberku .
Ostatní druhy směsí lze objednat po tel. dohodě.
MJM Litovel a.s.
Provozovna BLUDOV
areál bývalého ACHP naproti
vlakovému nádraží /u Sudkova /
tel: 583 238 815
otevřeno : pondělí - pátek 6.15 - 14.45 hod.
těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozvánka na aerobic
Kde?
Kdy?

Sokolovna Bludov

Od 7. září 2009
Pondělí 19:00 – 20:00 hod.
Středa 18:00 – 19:00 hodin
/pro ženy dříve i později narozené/
S sebou dobrou náladu, pití,
podložku, vstup 10.- Kč
Zve A. Fazorová

Skautské středisko Františka
Pecháčka Bludov

Tento způsob léta…
V poslední době se vždy začátkem prázdnin objevilo v Olšanech
letní kino - pojízdný kinematograf bratří Čadíků. Marně jsem se
několik let snažila pozvat kinematograf i do Bludova, ale vždy
jejich následné trasy vedly jinudy.
Proto mě napadlo pokusit se o letní promítání vlastními
silami. A tak se objevilo v Bludově o letošních prázdninách historicky první letní kino. Příznivé počasí přispělo k vysoké návštěvnosti, která předčila veškerá očekávání. I na dobrovolném
vstupném se vybrala dostatečná částka na zaplacení půjčovného
a autorských honorářů, protože na veřejnou produkci jsou určeny pouze některé tituly a půjčovné není levné.
S povděkem byly přijaty i „týdeníky“ – záběry vítání občánků, stavby koupaliště, výročí hasičů aj., které kdysi natočil pan
Vladimír Soural.
Věřím, že jsme tímto pokusem, který se setkal s úspěchem
na celé čáře, přispěli k letní pohodě o letošních prázdninách.
Na závěr poděkování těm, kteří pomáhali po promítání
s úklidem židlí.
-jdi-

vás zve
na náborovou akci a odpoledne pro děti

Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov
vás zve na

HONBA ZA KLENOTEM NILU

XIV. ročník
Svatováclavské drakiády

v sobotu 19. 9. 2009 od 14:00
do zámeckého parku
! PŘIJĎ SI ZAHRÁT A ZÍSKAT POKLAD !
věk neomezuje, ale ideálně by ti mělo být 6 – 14 let
Bludovan 5

pondělí 28. září 2009 od 14 do 16 hod.
na Brusné
Řada doprovodných soutěží – o nejkrásnějšího
draka, nejdelší let a další.
Všichni jste srdečně zváni
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Skautský tábor V mlze 2009
praví rytíři – skauti. Byť se jim to ne vždy daří a nějaký ten
prohřešek si musí odčinit, jistě to na nich nechá stopy. Učí se
hodnotit sami sebe i své kamarády, letos každý den tajným
hlasováním rozhodovali o udělení čestného titulu Willy Fog
tomu z účastníků tábora, kdo podle nich žil podle skautského
zákona, pomáhal ostatním, zkrátka byl to pravý gentleman.
Po skončení tábora už se všichni těšili na další, dvacátý.
Pojedete s námi?
Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska
Františka Pecháčka Bludov

Pečení placek v táborové polní peci.

- neprošlo korekturou -

Na naší táborové obřadní sekeře práce přibyl další rok, celkově
se náš chlapecký oddíl vypravil na devatenáctý tábor od obnovy
skautské organizace v roce 1989.
Letos jsme vyrazili už na konci června na čtrnáct dní na
Skelnou louku u Vražedného potoka poblíž Ramzové. Toto
tábořiště v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky dobře známe,
vždyť jsme se tam vydali už potřetí. A mysleli jsme si, že nás
nemůže nic překvapit. Omyl!
To, co jsme prožívali první tři dny, jsme za těch devatenáct
táborů dosud nezažili. Celá louka byla ponořena do mlhy husté
tak... že by se dala jednak krájet, jednak jsme chvílemi neviděli
dál, jak třicet metrů před sebe. Z této mlhy první tři dny buď
pršelo, nebo mrholilo, celou dobu nejenom že jsme neviděli
sluníčko, ale ani mraky, prostě nic. Přesto se nedalo nic dělat
a z hromady věcí, kterou jsme složili z nákladního auta (které
nám snad už podesáté zařídil Ing. Radek Březina, kterému tímto
srdečně děkujeme), musel co nejrychleji vyrůst hangár, stany,
indiánské tee-pee, kuchyň s jídelnou... Můj obdiv patří všem
skautům, kteří to ve vynikající náladě zvládli, tábor postavili
(a to tam od začátku byli i dvanáctiletí) a nepříznivé počasí snad
ani nevnímali. Vždyť i v kronice dopisované o dva dny později bylo celé počasí odbyté jedním – naprosto nevystihujícím
- slovem: zataženo.
Počasí se naštěstí umoudřilo, a tak se mohl rozběhnout
pravidelný táborový život – od rozcvičky, přes práci v kuchyni a táboře, nádherné dobrodružné hry až po koupání v ledově
studeném Vražedném potoce. Když po týdnu přijeli ti nejmladší
– vlčata – špatné počasí bylo dávno zapomenuto. Tři družiny se
mohly naplno věnovat celotáborové hře motivované románem
Julesa Verna Cesta kolem světa za osmdesát dní. Došlo i na
skautskou zkoušku nejtěžší – Tři orlí pera, ulovena byla řada
bobříků. Skauti zkrátka pod vedením vůdce tábora Jana Juránka
– Hanese stoupali dál po své skautské stezce. Parta těchto kluků,
kteří se spolu potkávají v průběhu celého roku na schůzkách
a výpravách, byla dále utužena společnými zážitky, pečením
placek v polní peci, družinovou expedicí, nočními bouřkami
a mnohým dalším.
Na skautském táboře přitom nejde pouze o otužování (přes
nepříznivé počasí nikdo neonemocněl), zdokonalování fyzičky,
či manuálních dovedností. Kluci se snaží k sobě chovat jako

Špatné počasí je zapomenuto.

KD přijímá přihlášky
do HUDEBNÍ ŠKOLY
Výuka hry na

• Flétnu
• Klavír
- placená inzerce -

Upozornění

Šachový kroužek zahajuje
ve středu 9. 9. 2009
v 16:00 hod.
Bludovan 6
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PETICE ZA NÁRODNÍ PARK JESENÍKY JE K PODPISU TAKÉ V BLUDOVĚ

Jeseníky nejsou z cukru
kup pláštěnku a pomůžeš
Neformální sdružení měst a obcí Jeseníky přes hranici přispěchalo na pomoc obcím na Jesenicku, které byly postiženy bleskovou povodní. Zájemci si mohou v kulturním domě Bludov za
250 Kč koupit pláštěnku „ Jeseníky nejsou z cukru“. Veškerý
obnos z prodeje pláštěnek půjde do postižených obcí na Jesenicku.
„Sloganem Jeseníky nejsou z cukru chceme deklarovat, že
život v Jeseníkách nikdy nebyl jednoduchý a že ani blesková
povodeň obyvatele postižených obcí na kolena nesrazí. Tímto
spontánním projektem chceme lidem v jejich těžké situaci alespoň trochu pomoct a dodat sílu, kterou budou ještě nepochybně
potřebovat“., vysvětluje nápad
projektu Jana Kostelniková, projektová manažerka Jeseníků přes
hranici.
Pláštěnka byla vybrána joko
jakýsi symbol ochrany proti dešti, vodě. Každá zakoupená pláštěnka přinese 250 Kč na obnovu
života v postižených oblastech
a symbolicky zakryje poměrnou
částí Jeseníky před dalšími srážkami.
Bludovan 7

národního parku by nedošlo ani ke zrušení současných oficiálních
turistických stezek v horách. Národní park by měl zároveň vést
k upřednostnění ekologicky šetrné turistiky a k podpoře udržitelného rozvoje regionu.
Petice je určena Parlamentu ČR a Ministerstvu životního
prostředí, které si již nechalo zpracovat odbornou studii, jež
vyhodnocuje možnosti vyhlášení národního parku v Jeseníkách.
V současnosti ministerstvo posuzuje varianty dalšího vývoje.
V souvislosti s peticí je jistě zajímavé to, že ji podepsala řada
významných osobností kulturního života v České republice. Pod
peticí jsou například tak zvučná jména jako Miroslav Donutil,
Lubomír Lipský, Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Eva Pilarová, Ladislav Potměšil, Dan Bárta, Saša Rašilov a Stanislav
Fišer. Přímo jedním z členů petičního výboru je světově uznávaný fotograf Jindřich Štreit ze Sovince a akci podpořil i malíř
a cestovatel Libor Vojkůvka ze Šternberka.
Ondřej Bačík ml.,
zástupce petičního výboru
kontakt: ondrej.bacik@centrum.cz
Petiční výbor petice na podporu vzniku Národního parku
Jeseníky tvoří tito občané:
Doc. Mgr. Jindřich Štreit, významný fotograf a vysokoškolský
pedagog, Sovinec
Bc. František Winter, člen svazu ekologických zemědělců
PRO-BIO, správce RC Jeseníky, Hanušovice
Mgr. Kateřina Kočí, předsedkyně o. s. ACTAEA - společnost
pro přírodu a krajinu, Karlovice
Ondřej Bačík ml., propagátor udržitelného rozvoje a jesenický
rodák, Rýmařov
Tomáš Hradil, předseda Hnutí Brontosaurus, Jeseník
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- placená inzerce -

Již 2.500 občanů podpořilo svým podpisem petici za vznik
Národního parku Jeseníky.
Naprostá většina těchto hlasů byla získána přímo v našich
horách a zkušenosti z několika velkých veřejných akcí ukazují,
že veřejnost vnímá téma vyhlášení národního parku převážně
pozitivně. Petiční výbor velice uvítá také podporu obyvatel
obce Bludov. Petici mohou občané podepisovat v Kulturním
domě Bludov na ulici A. Kašpara 353. Informace o petici jsou
k dispozici rovněž na www.actaea.cz Petice zatím není časově
omezena.
A proč vlastně petice vznikla a proč je zapotřebí vyhlásit národní park? Jeseníky jsou druhým nejvyšším pohořím
v České republice. Místní přírodní hodnoty jsou výjimečné nejen
v rámci ČR, ale i v celoevropském srovnání. Jedná se zejména
o mimořádně zachovalé a rozsáhlé horské lesy, unikátní jesenickou arkto-alpínskou tundru, rašeliniště apod. Nachází se zde
mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, včetně takových,
které se jinde v ČR a ani ve světě nevyskytují. Území takového
významu by tedy mělo mít odpovídající a kvalitní formu ochrany
a péče ze strany státu.
Petice reaguje na neuspokojivý stav ochrany přírody v Jeseníkách. Hlavním cílem je zvýšení kvality ochrany přírody v horách
a zachování unikátního přírodního dědictví pro nás a pro budoucí
generace. Přesně před 40 lety zde sice byla vyhlášena Chráněná
krajinná oblast Jeseníky, ale ukázalo se, že tato forma ochrany
není z vícero důvodů dostatečná. Je proto zapotřebí zlepšit praktickou ochranu přírody v Jeseníkách a dále alespoň v centrální
části Hrubého Jeseníku vyhlásit národní park. Ten by měl zahrnovat poslední zbytky divoké horské přírody, tedy území bez
sídel, mimo obce. Předpokládá se, že plocha národního parku
bude zaujímat pouze 20 - 25 % plochy dnešní CHKO Jeseníky.
Nedošlo by tak k případnému omezení rozvoje obcí a existencí
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Místní výstava králíků, holubů, drůbeže a drobných hlodavců
Bludov 27. - 28. června 2009
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově jako
každoročně pořádala výstavu drobného zvířectva. Již v pátek se
muselo postavit 216 klecí pro králíky, 81 voliér pro holuby, 26
voliér pro drůbež a 10 voliér pro drobné hlodavce a koťátka. Od
16 hodin začali pozvaní chovatelé ze tří okresů, Olomouckého,
Bruntálského a Šumperského přivážet svoje zvířata na zaklecování. Při přejímce zvířat musí mít každý chovatel veterinární
potvrzení o zdravotním stavu každého zvířete. V sobotu v 8 hodin začalo posuzování posuzovateli ČSCH. Králíky posuzovali:
Jiří Vacek z Výprachtic, Zdeněk Kalous ze Žamberka a Jindřich
Snítilý z Krnova, holuby posuzoval Karel Jirků z Lanškrouna,
drůbež hrabavou i vodní posuzoval Jan Kacar ml. z Bludova.
Bylo uděleno 21 čestných cen. Pohár věnovaný starostou obce
Ing. Pavlem Stonem za nejlepšího králíka výstavy získala mladá chovatelka Alexandra Snítilová z Krnova. Pohár věnovaný
Ing. Františkem Snášelem, předsedou akciové společnosti Bludovská, za nejlepší voliéru drůbeže získal Ladislav Janeček
z Litovle. Pohár věnovaný okresním registrátorem králíků př.
Vladimírem Voháňkou za nejlepší samici výstavy získal Gabriel
Ištoci z Břidličné.
Pohár věnovaný poslancem ČR Mgr. Ing. Pavlem Němcem
nejlepšímu mladému chovateli získal Vítězslav Hromek z Bludova.Všichni jmenovaní, kteří věnovali poháry, je v neděli v 15
hodin předávali. Čas si udělal a výstavu navštívil i poslanec ČR
Mgr. Ing. Pavel Němec se svojí manželkou a dcerou. Všem,
kteří darovali poháry, mnohokrát děkujeme.

Mladí chovatelé Bludov.

Český svaz chovatelů , ústřední výbor Praha uděluje
za zásluhy o chovatelství bronzový odznak III. stupně Ing.

Ivu Skokanovi, Janu Kacarovi ml. a Marii Zamykalové, stříbrný
odznak II. stupně Marii Mackové a zlatý odznak I. stupně Josefu Zamykalovi ml. a Janu Kacarovi st. za dlouholetou práci
pro chovatelství a výchovu mládeže. Vyznamenání předala na
výstavě okresní tajemnice ČSCH Eva Bílková. Dále předseda
organizace předal Čestné uznání těm chovatelům, kteří pro svůj
věk nebo zdravotní stav nemohou se zúčastňovat našich akcí,
a to Josefu Zamykalovi st., Josefu Pospíšilovi, Josefu Hnátovi
a Karlu Maturovi. Všem vyznamenaným blahopřejeme.
Výstavu navštívilo přes 300 občanů nejen z Bludova, ale
i z dalekého okolí. O zábavu bylo postaráno, tradiční kolo
štěstí, občerstvení, jihomoravská vína. Chtěl bych poděkovat
všem sponzorům, Obecnímu úřadu, také Bludovské a.s. za
jejich spolupráci. Bez této pomoci bychom nemohli tak velikou
a náročnou akci uskutečnit. Dále bych chtěl poděkovat všem
bludovským chovatelům, mladým i těm starším, za jejich
obětavou práci po čtyři dny výstavy. Poděkování patří i Mgr.
Divišové a MvDr. Csc. Josefu Hlásnému za dobrou spolupráci. Také všem bludovským občanům, kteří nám zachovali
přízeň a podpořili tuto akci svým příchodem na výstavu.
Chtěl bych připomenout, že od října začíná kroužek mladých chovatelů a máte-li doma děti, které mají nějaké zvířátko a chtějí se o něm dozvědít víc, budou vítány. Kroužek
je pro děti od 10 do 18 let. Žádný poplatek se neplatí. Platí
jen staré dobré přísloví - Kdo má rád zvířata, má rád i lidi.
Jan Kacar jednatel ZO ČSCH Bludov

Předání vítězného poháru Vítězslavu Hromkovi poslancem
ČR Mgr. Ing. Pavlem Němcem

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji p. Evě Kösslerové, jménem všech zákazníků
železářství, za novou příjezdovou
cestu na ul. Dr. Březiny.
Josef Indra.

V pondělí 7. září 2009
od 18:00 hod.
proběhne v Kulturním domě

17. zasedání
zastupitelstva obce

Všichni jste srdečně zváni.
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