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Bludovan

Jak jsme naložili se získanými dotacemi
V rámci bilancování s končícím rokem bych chtěl čtenáře Blu-
dovanu seznámit s tím, jak jsme využili získaných dotačních 
prostředků. Stěžejními investičními akcemi obce  v roce 2009 
totiž byly dotačně podpořené stavby - výstavba chodníku na 
ulici Lázeňská a rekonstrukce některých místních komunikací 
a revitalizace prostranství, souhrnně nazvaných „Vyměníme 
gumáky za sandály“.

„Chodník Lázeňská“ byl postaven od křižovatky u zámku po 
křižovatku u Nealka. Pravostranný chodník je široký 2 m, dlouhý  
941 m. Nejvýhodnější nabídku na tuto stavbu předložila v rámci 
veřejné výzvy firma EKOZIS, s.r.o., která byla vybrána jako 
dodavatel stavby. Cena díla, která vzešla z veřejné výzvy, činila 
10 010 tis. Kč. Skutečná hodnota díla po realizaci je 9 306 tis. Kč,
když bylo v průběhu výstavby dosaženo dílčích úspor. 
 Na stavbu chodníku se podařilo získat dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury ve výši 85% uznatelných nákladů, což 
činilo Kč 5 451 000,- Kč.
 V této souvislosti je potřeba zmínit, že největší část z pohle-
du dotace neuznatelných nákladů byla spotřebována na výstavbu 
dešťové kanalizace, konkrétně 1 915 tis. Kč. Nová dešťová ka-
nalizace se nachází pod chodníkovým tělesem a k vidění jsou 
pouze dešťové vpusti (tím byl mimo jiné také vyřešen dlou-
hodobý problém zdržování dešťových vod hluboko do silnice 
v dolní části stavby).
 Samostatnou akcí, která však byla podmínkou kolaudace 
chodníku, byla stavba veřejného osvětlení. Nejlepší nabídku na 
provedení veřejného osvětlení předložila firma Energorozvody 
s.r.o., s cenou díla 2 136. tis. Kč. Bylo postaveno 32 stožárů 
osazených lampami o příkonu 70 W (jejich svítivost je ještě 
v nočních hodinách cca od 23.00  do cca 04.00 hod. snížena 
o 40%). Došlo tak k výrazným úsporám elektrické energie proti 
původnímu starému levostrannému osvětlení (150 W), které 
bylo demontováno. Stavby chodníku Lázeňská bylo též využito 

k pokračování kabelizace středu obce. Po dlouhých jednáních 
se vedení obce podařilo přesvědčit firmu ČEZ distribuce a.s., 
k tomu, aby na vlastní náklady (více než 1 mil. Kč) uložila vedle 
chodníkového tělesa kabel nízkého napětí. To umožnilo odstra-
nit vzdušné vedení nízkého napětí (včetně konsol na fasádách 
domů) v úseku od zámku až po č.p. 381.

„Vyměníme gumáky za sandály“ Tento projekt zahrnul 
revitalizaci veřejných prostranství a místních komunikací v naší 
obci v pěti lokalitách: kostelní náměstí a ulice Žerotínova, ulice
K Hřišti, ulice Dr. Březiny, ulice Zahradní, ulice Ve Slévi 
a prostranství U Lip. Celková plocha regenerovaného území 
činila 1,49 ha, z toho 0,7318 ha  regenerovaných komunikací 
a 0,7582 ha regenerované zeleně včetně přídlažeb.
 Přínosy této investiční akce, tak jsme je zahrnuli do projektu 
na získání dotace, jsou: snížení nehodovosti, zvýšení dostupnosti
jednotlivých lokalit, zvýšení návštěvnosti, zajištění efektivní, 
flexibilní a bezpečné infrastruktury obce.
 Generálním dodavatelem stavby se na základě veřejné sou-
těže stala firma STRABAG a.s., když vysoutěžená cena díla 
činila 11 298 tis. Kč. Na tuto investiční akci se obci podařilo 
získat od „Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava“ 
dotaci ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů projektu, 
z toho 85% z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a 5% ze Státního rozpočtu ČR, maximálně však celkem 
9 909 736,- Kč. 

O tom, jestli se nám povedlo „přetavit“ získané dotace v hodnoty,
které našim občanům zpříjemní život a které vylepší vzhled naší 
obce, se můžete mimo jiné přesvědčit z přiložených fotografií.

 Ing. Pavel Ston
   starosta obce
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Obec Bludov

Předpoklady pro podání přihlášky:

oznamuje vyhlášení výběrového řízení
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-

ných celků a o změně některých zákonů, v platném znění 
na obsazení funkce 

ekonom - účetní Obecního úřadu Bludov.

- státní  občanství ČR (u cizích státních  příslušníků trvalý 
pobyt v ČR, věk min. 18 let, způsobilost  k právním 
úkonům, ovládání jednacího jazyka)

Požadavky pro podání přihlášky :
- vyšší odborné vzdělání ekonomického směru
- praxe účetní ve veřejné správě minimálně 5 let 
- znalost  zákonů a právních předpisů – zákon č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, vyhláška č. 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě, 
zákon č. 235/2004 Sb. o dani  z přidané hodnoty.

- znalost programu GORDIC a účetnictví územně 
samosprávných celků

- absolvované vzdělávání úředníků (zkouška zvláštní 
odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku

  finančního  hospodaření a rozpočtových pravidel územ-
ních samosprávných celků) dle zákona č. 312/2002 Sb., 
výhodou

- samostatnost,  komunikační  schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrá znalost práce na PC
- řidičské oprávnění  skupiny „B“
- dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky :
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu , jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis
- telefonní spojení

K přihlášce je nutno doložit :
- životopis, vč. údajů o dosavadních zaměstnáních a odbor-

ných znalostech
- výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo výkonu práce : 
Obecní úřad Bludov

Hlavní zaměření činnosti:
- zaměstnanec na této pozici  odpovídá za komplexní vede-

ní účetnictví obce včetně evidence pro účely DPH a dále 
odpovídá za zpracování, vedení a kontrolu plnění rozpočtu 
obce.

- pozice,  na kterou je výběrové řízení vypisováno, je zařaze-
na do 9. platové třídy dle nařízení  vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  
a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 469/ 2002 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací, v platném znění

-     jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou
-     nástup do zaměstnání od 1.1.2010 nebo dle dohody

Lhůta podání přihlášek:  do 9.12.2009 do 15:00 hodin
Místo podání :               podatelna Obecního úřadu Bludov,  

   Jana   Žižky 195, Bludov
Adresa pro zasílání:        Obecní úřad  Bludov, Jana Žižky  

   195, 789 61 Bludov      
Označení obálky:           obálku označte „ekonom – účetní“  
Informace podá:             Ing. Zdeněk Kolínek, tajemník 
    obecního úřadu, tel. 583 301 432   

Výhrada:  Obec Bludov si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit nebo místo neobsadit.  
Vrácení dokladů:  Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, 
že Obecní úřad Bludov bude pro potřeby veřejné výzvy nakládat 
s jeho osobními údaji.  Pokud nebude dohodou  s účastníkem 
sjednáno jinak, budou doklady poskytnuté k veřejné výzvě 
uchazečům, kteří nebudou vybráni, neprodleně vráceny.

Ing. Zdeněk Kolínek, tajemník OÚ Bludov, v.r.                     
                                                                        

V pondělí 7. prosince 2009 
od 18:00 hod. 

proběhne v Kulturním domě 18. zasedání 
zastupitelstva obce. 

Všichni jste srdečně zváni.

PF 2010
Přejeme všem občanům obce Bludov 

klidné a spokojené prožití svátků 

vánočních a do roku 2010 mnoho 

zdraví, štěstí 

a vzájemného porozuměni.

Zaměstnanci Obecního úřadu Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

V prosinci 2009 oslaví:
Štrampachová Marta Školní  70
Člupná Anna Lázeňská  75
Stonová Milada Lázeňská  80
Hořínková Olga Školní  82 
Směšná Františka Tř.A.Kašpara 84 
Kašparová Marie J. Žižky  84 
Jílek Jan Na Vískách 85 
Pecháček František B.Němcové 88 
Martináková Libuše Lázeňská  91  

V lednu 2010 oslaví:
Černoch Vojtěch Hrabenovská 70
Wiesner Hynek Za Školou  70
Osladil Josef J. Žižky  75
Kamenská Věra 8. května  80
Čožíková Emilie Školní  80
Horký Josef Nádražní  80
Nimrichtr Alois R.Kordase  83
Kotrlá Terezie Nová Dědina 83
Řežucha Jan Bohutínská 83
Kubíčková Klotylda Dr.Březiny  83
Krystková Milada Krátká  84
Kubíčková Marie Tř.A.Kašpara 84
Pavlů František Komenského 86
Hruba Josef Slepá  88
Krystek Antonín Krátká  88
Macek Alois Jiráskova  89

Sbor pro občanské záležitosti 
a Kulturní dům Bludov přeje všem 

bludovským občanům příjemné 
prožití vánočních svátků a do roku 
2010 všechno dobré a především 

pevné zdraví.

D i a m a n t o v á   s v a t b a
Dne 17. prosince  2009 oslaví diamantovou svatbu

manželé Anna a Jan Jílkovi                 
Do dalších společných let přeje vše nejlepší Sbor 

pro občanské záležitosti.

Vzpomínka

Dne 23. ledna 2010 vzpomeneme 3. smutné 
výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky a 
babičky, paní 

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

Dne 29. prosince vzpomeneme 6. výročí
od úmrtí pana

Vladimíra Kozáka
Kdo Tě znal vzpomene,
kdo měl rád, ten nezapomene.
S láskou vzpomíná manželka, 
Eva a Jiří s rodinou.

Dne 30. ledna 2010 vzpomeneme 20. výročí
úmrtí paní

Marie Vlčkové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

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

a budeme vzpomínat
Dne 25. října 2009 jsme si připomněli 
3. smutné výročí úmrtí naší dcery 
Ivety Březinové

Dny, týdny, měsíce, roky plynou,
nikdy nezacelí ránu bolestivou.

Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.
Dne 19. listopadu 2009 jsme si rovněž 
připomněli 5.výročí úmrtí našeho syna 

Jana Březiny

Čas neuprosně letí a v srdci bolest zůstává.
Slzy v očích Tě neprobudí, 

domov prázdný zůstává
Dne 2. ledna 2010 vzpomeneme 12.  smutné 
výročí úmrtí našeho syna 

Pavla Březiny

Odešla jsi od nás véčnou tmou, 
odešla jsi tiše s bolestí svou.

Odešla jsi, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 23. prosince vzpomeneme 1. výročí úmrtí 
naší dcery a maminky

Drahoslavy Suchomelové
roz. Březinové
S láskou na své děti vzpomínají a nikdy 
nezapomenou rodiče.PF 2010
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Vzpomínka

Dík za to, čím jsi byl.
Za každý den, který jsi žil.

Měl jsi rád život, lidi kolem sebe 
a my milovali tebe.

Dne 11. ledna 2010 vzpomeneme 2. výročí
úmrtí našeho syna, manžela, tatínka, bratra,
strýce pana

Aleše Hradského
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít,

vzpomínka smrtí nekončí
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 10. ledna 2010 vzpomeneme nedožité 
24. narozeniny 

Rostíka Klimeše
Stále vzpomínají maminka, tatínek, bratr, 
babička a kamarádi.

Dne 13. ledna 2010 uplyne 7 let od úmrtí paní

Marie Haasové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Věra, vnoučata a pravnoučata.

na prosinec 2009
Čt   3.12. 16.30  Mikulášská besídka pro děti
So  5.12. 14.00  Mikulášská beseda pro 
   důchodce
So 12.12.  5.00  Zájezd – Vídeň
Po 14.12. 18.00  Cestopisná přednáška-Pamír
So 19.12. 15.00  Vánoční koncert-Bludověnka

POZVÁNKA

na leden 2010POZVÁNKA
So  9.1. 20.00  Obecní ples
Ne 10.1. 15.00  Pohádka – Zvěřinec
Po 11.1. 18.00  Cestopisná přednáška
   - Národní parky Ameriky
So 16.1.  20.00  Hasičský ples
So 23.1.  20.00  Myslivecký ples
So 30.1.   Koncert KPH – kulturní dům
Ne 31.1. 14.30  Dětský maškarní karneval
Út   2.2. 18.00  Cestopisná přednáška
   - Rumunsko

v prosinci 2009
PRODEJE  v kulturním domě

Úterý 1. 12., Středa 2. 12., Pondělí 7. 12.
Úterý a Středa 8. a 9. 12. – levný textil
Pátek 11.12., Pondělí 14. 12.
Pátek 18.12.

Kulturní dům Bludov
zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou 
besídku s Mikulášem, čertem 

a andělem 

Účinkuje Markovice Postřelmov

Čtvrtek 3. prosince 2009 
v 16:30 hodin

Můžete si přinést dárky,
označené jménem, 

pro své děti.

- vstupné dobrovolné -

V sobotu 5. prosince 2009
ve 14:00 hodin

Program:
  Vánoční pásmo - děti ze ZŠ 
  Milan Drobný
  Pohodáři - taneční country skupina při KD Bludov
  Boršičanka 

  občerstvení

 -vstupné dobrovolné-

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku

Spojené státy americké 
- příroda, indiáni, 
prérie, národní parky
s Karlem Kocůrkem

Pondělí 11. ledna 2010  
od 18:00 hod.
kinosál Kulturního domu Bludov

v lednu 2010
Úterý a Středa 12. a 13. 1. – levný textil

Dne 5. 12. 2009 by se dožil pan 

Josef Březina
100 let. S velkým srdcem působil 
v ochotnickém divadle v Bludově. 
Dne 10. 3. 2010 by se dožila 100 let milovaná 
manželka  Anna Březinová. 
Kdo jste znali a nezapomněli, vzpomeňte 
s námi. Děkuje rodina. 
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Horolezecká expedice do pohoří Pamír aneb
DRAMA V LEDOVÉ TRHLINĚ

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku

postřelmovského horolezce
Zdeňka Mikuly

PAMÍR –STŘECHA SVĚTA
Pondělí 14. prosince 2009 
v 18:00 hod.
kinosál Kulturního domu Bludov.

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov 
zve všechny zájemce na 

Vánoční ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 5. prosince 2009
    9:00 hodin - děti

11:00 - dospělí 

V jazykové učebně KD Bludov
/zadní část – vstup ze zahrady/

Ceny zajištěny.

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov pod vedením 
Jaroslava Dobeše

Benefiční koncertBenefiční koncert
ve prospěch Kojeneckého ústavu v Šumperku 

– Dětské centrum Pavučinka

Uprostřed adventního času opět na Zámku v Bludově zazní hudba, 
dar, který otevírá lidská srdce. Novou tradici zámeckých koncertů 

zahájila Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku, nyní, 
díky laskavému pozvání rodiny Mornstein-Zierotinů, přijíždí rozdat 
radost posluchačům Komorní orchestr ZUŠ Šumperk. Na koncertu 

zazní hudba Vejvanovského, Vivaldiho, Haedelova, Bachova 
či Mozartova. Připraveno je také několik písní z kancionálu 

Slavíček rajský a další. Členové orchestru se těší, že budou moci 
v exkluzivním prostředí hrát a přispět tak svou troškou k adventní 
náladě, kdy jsou naše srdce otevřenější a přístupnější k potřebám 

druhých. Koncert na bludovském zámku nám k tomu dává  
příležitost, protože dar hudby při něm chceme proměnit v dar dětem, 

dětem nemocným, opuštěným, bezbranným tvorečkům, 
kteří jsou odkázání na pomoc druhých.

Antonín Minář, vedoucí orchestru

ZÁMECKÉ 
NOKTURNO  

účinkuje
Komorní orchestr ZUŠ Šumperk

Program: Vejvanovský, Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart 
adventní písně z kancionálu Slavíček rajský

Sobota 12. prosince 2009 - 18:00 hod.
Zámek v Bludově

Kulturní dům Bludov zve děti a rodiče na

HUDEBNÍ POŘAD
Zvěřinec

Neděle 10. ledna 2010 v 15:00 hod
vstupné 20.- Kč

Formou písniček a vyprávění Pavla Nováka se děti vydávají 
do světa zvířátek a aktivně se zapojují o pořadu formou 

zpívání, tleskání a tance.

Obec Bludov
Vás srdečně zve na

6. obecní ples6. obecní ples
v sobotu 9. ledna 2010 

ve 20:00 hodin
v Kulturním domě Bludov
K tanci a poslechu hraje dechová 

hudba Maguranka z Lehoty 
pod Vtáčnikom

Předprodej vstupenek v KD Bludov
vstupné 80.- Kč

Kulturní dům Bludov
zve všechny děti i jejich rodiče na

Dětský maškarní 
karneval

s CHARLIE TEAM KRNOV

• Maškarní rej
• Hry, soutěže
• Občerstvení

neděle 31. ledna 2010 
v 14:30 hodin

 - Vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku

Rumunsko
s Ivo Mullerem

Úterý 2. února 2010  
od 18:00 hod.

kinosál Kulturního domu Bludov
-vstupné dobrovolné-
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Vídeňská krev
®®

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc

na premiéru operety Johanna Strausse

Tuto nesmrtelnou operetu vlastně velký vídeňský mistr ani nenapsal. 
Její premiéra se konala až po jeho smrti. Upravovatelé měli nesmírně 
šťastný nápad - vytvořili děj vystihující velice přesně dobu vídeňského 
kongresu, kdy se celé město smálo, tančilo a zpívalo a k tomu vybrali 

nejkrásnější melodie Straussových, kvůli horším libretům, méně 
hraných děl. Výsledkem tak bylo nesmírně účinné představení, které 

znovu a znovu uchvacuje svou jásavou hudbou a vystihuje 
i nezaměnitelné ovzduší staré Vídně.           

Režie -  Kristiana Belcredi. Dirigent Tomáš Hanák.

V pátek 26. února 2010
Odjezd od KD Bludov v 17:30 hod.   

Cena 320,- Kč - vstupenka a cesta   
Přihlášky v KD

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

KONCERT

Sobota 30. ledna 2010 
/Začátek koncertu a program – 
bude upřesněno na plakátech/

Ú č i n k u j í : 

Štěpán Rak - kytara
Alfréd Strejček 

KONCERT

Kulturní dům Bludov
Vstupné 40.- Kč

 PLESY  v Kulturním domě
Bludov v roce 2010

Sobota      9. ledna  Obecní ples
Sobota     16. ledna  Hasičský ples
Sobota     23. ledna  Myslivecký ples
Sobota      6. února  Fotbalistický ples
Pátek      19. února Družstevní ples
Pátek      26. února     Ples otevřených srdcí

Kulturní dům Bludov pořádá

Kurz společenského tance 
pro dospělé

Zahájení ve středu 
13. ledna 2010 
ve 20:00 hod.

Vyučuje:
taneční mistr Jiří Hrubý ze Šumperka

Cena 300.- Kč za 6 lekcí 
přihlášky v KD Bludov do 18. 12. 2009.

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

Blíží se konec letošního kalendářního roku a začínáme účtovat, 
co všechno nám přinesl v rodinách, v životě obce i ve světě. 
Buďme vděčni za všechno dobré, jako jsou nové pohodlné chod-
níky a vyasfaltované cesty v obci, květinovou výzdobu v centru 
obce, bohatou kulturní činnost, bohaté zásobování potravinami, 
svédomitou péčí o výchovu předškolních a školních dětí, péči o 
naše zdraví, péči o důchodce atd. Všichni se starají o naše dobro 
a co se nestihlo letos, splní se v příštích letech. Jednotlivé orga-
nizace nejmenuji, však ony si najdou náš dík, který jim patří.
Moje poděkování patří i naší školní stravovně, která jako taková 
vždy plnila a plní své poslání: zabezpečit obědy předškolním 
a školním dětem, i dospělým, zejména důchodcům, kteří jsou 
za to vděčni, tím víc, když jim teplé obědy přiveze Evžen Fazor
až do domu.
Naše školní stravovna má dlouholetou tradici. Provoz začínala 
před lety v „krčmě“, kde se paní Bilachová se svými kuchařský-
mi spolupracovnicemi zaměřovaly především na stravu domácí. 
Jak lépe se pracovalo a pracuje kuchyňskému kolektivu v nové, 
před lety vybudované a moderně zařízené školní stravovně! 
Provozní místnosti kuchyně s příslušenstvím jsou prostorné, 
vzdušné, perfektně hygienicky udržované. Kuchyň je vybavena 
nejmodernějším zařízením. Znamenitě všem chutná v prostorné 
moderní jídelně s květinovou výzdobou. Moderně vybavená 

je i administrativní místnost.
Dlouhá léta byla  vedoucí školní stravovny paní Marie Holin-
ková. Jako aprobovaná zavedla v činnosti určitý řád. Stravování 
bylo a je pod lékařskou kontrolou a ve spolupráci s vedením 
základní školy.
Postupem času bylo vedení stravovny vyměněno. Dnešní ve-
doucí je paní Pavla Komínková. Také došlo postupem času 
k výměně a doplnění kolektivu kuchařek a pomocných sil. 
Všichni se starají svědomitě a své strávníky, kteří jsou jim vděčni.
Obsah jídelníčků odpovídá poslání školní stravovny: výběr 
a úprava jídel a množství pokrmů odpovídá věku strávníků: škol-
ním dětem. Oběd se skládá z chutné polévky, hlavního chodu, 
vhodného nápoje na zapití. Velmi často dostáváme čerstvé ovoce 
i zákusek. Výběr jídel je pestrý, sestavení jídelníčku se střídá. 
Nékolikrát týdně si mohou strávníci vybrat z nabízených dvou 
obědů. Pro zpestření programu je zařazen např.“Týden evrop-
ské kuchyně“. I cenově jsou obédy úměrné současné finanční 
situaci.
Jménem svým i všech strávníků chci poděkovat za obětavou péči 
o nás a popřát všem pracovníkům naší školní stravovny hodně 
zdraví, trpělivosti a zaslouženého uznání a úspěchu.

Zora Fričová

Poděkování školní stravovně i všem ostatním
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První široká diskuse na téma Národní park Jeseníky (NP) se 
uskutečnila dne 11. listopadu 2009 v rámci konference ke 
40. výročí CHKO Jeseníky. Od 18 hod. tak měli zástupci obcí, 
Lesů ČR, Ministerstva životního prostředí, petičního výboru, 
Správy CHKO a odborné veřejnosti příležitost diskutovat toto 
aktuální a významné téma v příjemných prostorách lázeňského 
domu Libuše v Karlově Studánce. 

Úvodem představitelé ministerstva, správy a petičního výboru 
prezentovali základní informace o možnosti vyhlášení NP. Ná-
sledná diskuse byla na seriózní a věcné úrovni. Během ní ředitel 
Odboru péče pro národní parky MŽP potvrdil, že ministerstvo 
rozešle starostům obcí oficiální materiál k možnosti vyhláše-
ní NP Jeseníky a dále připravuje brožurku s podrobnějšími 
informacemi pro veřejnost. Představitelé starostů i zástupci 
petičního výboru potvrdili, že je zapotřebí zlepšit informovanost 
a mít k dispozici oficiální dokument ze strany ministerstva. Za-
znělo zde, že jsme na počátku procesu přípravy NP, nikoliv 
ve fázi jeho vyhlašování. Základem všeho je poskytování 
seriózních informací a věcná veřejná diskuse.

V průběhu jednání se nikdo z účastníků nevyjádřil proti NP. 
Diskutovány byly nejrůznější aspekty a případná rizika. Zají-
mavé bylo téma bezzásahového režimu v případě zřízení NP 
Jeseníky. Zástupci ministerstva uvedli, že tyto věci bude po-
drobněji řešit návrh plánu péče, který zatím není zpracován, ale 
lze předpokládat ponechání malé a pečlivě vybrané části území 
NP samovolnému vývoji přírodních procesů. Někteří z přítom-
ných vyjádřili obavy z rizika opakování kůrovcové situace 
na Šumavě. V této souvislosti bylo řečeno, že Jeseníky nelze 

zjednodušeně srovnávat se Šumavou, protože Jeseníky jsou 
jiný typ pohoří a situace s kůrovcem je zde výrazně odlišná. 
Jeseníky lze přirovnávat ke Krkonoším, kde je problematika 
kůrovce dobře zvládána. 

Petiční výbor petice na podporu vzniku NP Jeseníky se veřej-
nou iniciativou snaží vyvolat věcnou diskusi a přispět k řešení 
závažných problémů v Jeseníkách. Ukazuje se, že forma veřej-
ných setkání za účasti různých stran tématu je vhodná a správná. 
Taková jednání budeme iniciovat a podporovat.

Navrhujeme koncept národního parku, který pomůže jak 
místní unikátní přírodě, tak životu místních lidí. Takový 
NP pomůže zlepšit praktickou ochranu přírody v našich horách, 
zlepší využití a čerpání finančních prostředků ze strany státu 
a fondů EU a přispěje k udržitelnému rozvoji Jeseníků, který 
bude založen na kvalitě služeb a ekologicky šetrném turismu. 
Jsme rádi, že řada občanů s těmito požadavky souhlasí. Petici 
podepsalo již 5.000 lidí, zejména žijících v Jeseníkách. Občané 
Bludova mohou petici podepsat v Kulturním domě na ulici 
A. Kašpara 353. Více informací naleznete na www.actaea.cz

Petiční výbor tímto děkuje obyvatelům Bludova, kteří 
již podpořili petici nebo ji teprve podpoří. Dovolte nám 
zároveň všem občanům Bludova popřát pohodové a veselé 
prožití vánočních svátků a do Nového roku hlavně zdraví 
a spokojenost.  

Za petiční výbor petice
Ondřej Bačík ml.

ondrej.bacik@centrum.cz 

DISKUSE O NÁRODNÍM PARKU JESENÍKY POTVRDILA POTŘEBU SERIÓZNÍCH INFORMACÍ

V letošním roce se do družstva mužů začali výrazněji zapojovat 
členové končící v kolektivu dětí, a proto nebyly na družstvo mužů 
kladeny žádné výkonnostní cíle. Přesto je třeba rok 2009 hodnotit 
velice dobře, nejlepšího výsledku 5. místa dosáhlo družstvo na 
okresním kole u nás v Bludově, dále potom 7. místa v Rudě, 
9. místo v Dolní Libině. Celkově skončili muži na 15. místě 
hodnocení Velké ceny okresu Šumperk a zajistili tak našemu 
sboru pořadatelství Velké ceny i na rok 2010. Tím nejlepším letos 
z dospělých kategorií byli veteráni, kterým se podařilo již potřetí 
za sebou zvítězit v celkovém hodnocení Velké ceny okresu. 
Z pěti soutěží zvítězili v Bludově, Třeštině a Bohuslavicích, druzí 
skončili v Rohli a čtvrtí v Dolních Studénkách. Druhé místo získali 
na finále v Hrabišíně. Navíc druhé místo v Sobotíně, kde naše 
družstvo překonali pouze letití soupeři z Rýmařova. Tečkou za 
výbornou sezonou bylo vítězství na soutěži v družební slovenské 
Lehotě pod Vtáčnikom časem 19,37s, což je nejen náš rekord, 
ale věříme, že jeden z nejlepších veteránských časů vůbec. Všem 
členům družstva a jako už tradičně hlavně Vladimíru Strašilovi 
patří obrovská gratulace a dík. Je třeba se také zmínit o největší 
pořadatelské sportovní akci letošního roku a tou byl Český pohár 
Velkopopovického kozla v běhu na 100m s překážkami. Této 
celostátní soutěže se zúčastnilo přes 250 závodníků a závodnic 
z celé republiky a dokonce i Slovenska, včetně kompletních 
reprezentací mužů, žen a dokonce i reprezentace hasičů 
z povolání včetně trenérů a realizačních týmů. Na bludovské 
dráze byl zaběhnut nový národní rekord v kategorii žen – 17,30s 

Bludovští hasiči hodnotí uplynulý rok 2009
Soutěžní družstva mužů a veteránů.

v podání reprezentantky a pozdější vítězky celého seriálu Pavly 
Švaříčkové. V kategorii mužů zaběhl český rekordman a třetí muž 
letošního mistrovství světa v ruské Ufě Jakub Pěkný do dnešního 
dne druhý nejlepší čas české historie 15,48s, který je pouze dvě 
setiny za jeho národním rekordem. Tím se bludovská stovka 
stala nejrychlejší drahou v republice. Celá soutěž byla přenášena 
přímým přenosem na internetu a záznam je stále k nahlédnutí na 
internetové adrese yotiva.tv. Bludovská soutěž byla výkonnostně 
nejlépe obsazenou soutěží seriálu, i proto nám přes obrovský 
zájem pořadatelů z celé republiky byla přidělena tato soutěž 
i v roce 2010, přesně v sobotu 17. července 2010.                    
      Je třeba poděkovat všem sponzorům, těmi největšími byli: 
Böser – izolace, WTC – Ing. Ťulpík, obec Bludov, RPS Net 
Olšany, INFIT Šumperk, SHOCK  Energy Praha, Prostějovská 
starorežná, Gronych – zahradní technika Šumperk, Hatech 
Šumperk a další. Poděkování patří také všem, kteří se jakkoliv 
starali o přípravu a průběh této obrovské akce – Okresnímu 
sdružení hasičů Šumperk, Hasičskému záchrannému sboru 
Šumperk, Krajskému sdružení hasičů Olomouc, SDH Kolšov, 
Chromeč, Brníčko, Základní škole Bludov, rozhodčím, časomíře, 
atletickému oddílu Šumperk, obsluhám ve stáncích a všem 
dalším nejmenovaným.                                                                
   Věřte, že Bludov a bludovští hasiči jsou známí v tom 
dobrém po celé republice i díky této vydařené akci a doufejme, 
že se nám za Vaší pomoci stejně podaří i ta příští.  
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Blíží se konec roku a tak je ten správný čas na připomenutí 
letošní sezony hasičského družstva veteránů Bludov.
 Vím, že kluci se neradi chlubí svými úspěchy, ale přece jen 
krátká zpráva. Se svým strojem PS 8 tento rok již po třetí obsa-
dili první místo v seriálu HOLBA CUPU okresu Šumperk, kde 
se výsledky počítají z pěti soutěží.
 Mají za sebou i návštěvu družebního města Lehoty pod 
Vtáčnikom, kde soutěž vyhráli a nejen to, překonali i svůj osob-
ní rekord časem 19,37. Za výkony v průběhu celého roku a za 
to, že jsou tak skvélá parta, si zaslouží náš dík a obdiv.
 Této partě přejeme i do dalšího roku mnoho úspěchů, zdraví, 
štěstí, lásky a krásných zážitků ze soutěží.

Vaši fanoušci.

Hasičské družstvo veteránů Bludov

Kalendář akcí v roce 2010
Obracím se na všechny pořadatele kulturních a sportov-
ních akcí v Bludově. Tak jako v předcházejících letech 
nabízím všem organizacím a spolkům, kteří pořádají akce 
pro veřejnost, možnost  presentovat termíny svých akcí 
v Kalendáři akcí v Bludově na rok 2010.    
Kalendář vyjde začátkem příštího roku.
   Pořadatelé, nahlaste, prosím,  termíny svých akcí do 
kulturního domu osobně, telefonicky, popř. písemně.  
Děkuji.
Tel.: 583 238 177, 736 609 734
E-mail: kulturni.dum@bludov.cz

                -jdi-

Bludovští chovatelé přejí všem občanům krásné prožití svátků 
vánočních a do nového roku 2010 hodně zdraví a štěstí 

a všem chovatelům hodně chovatelských úspěchů.

PF 2010
TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES

Dobrovolný hasičský sbor v Bludově
Vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 16. ledna 2010 
v Kulturním domě v Bludově

Ä Hraje hudba STYL     
Ä Začátek ve 20:00 hodin
Ä Bohatá kuchyně a tombola      
Ä Zvou pořadatelé

Předprodej vstupenek u paní Jarky Kašparové od 4. ledna 2010

Příjemné prožití vánočních svátků, 
mnoho štěstí, zdraví 
a osobních úspěchů 

v novém roce 
2010

přejí
hasiči z Bludova

Nevyhazujte žádné staré a nové pohlednice, 
známky, obálky, korespondenční lístky,

 kalendáříky, svatební oznámení. 
Věnujte je sběrateli. 

Předem děkuji. Karel Adam 
Tř. A. Kašpara 533, 789 61 Bludov

Kalendář 2010
V KULTURNÍM DOMĚ 
a TRAFICE U ZÁMKU 

můžete zakoupit nástěnný 
kalendář:

BLUDOVSKÉ SPOLKY 
A ORGANIZACE 2010 
/formát A3/  za 91.- Kč
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Výbor ZO ČZS velmi srdečně děkuje všem svým členům 
a příznivcům za práci odvedenou v letošním roce.

Přeje klidné a příjemné prožití svátků vánočních 
a do nadcházejícího roku 2010 především pevné zdraví, 

hodně pohody, klidu, spokojenosti a radosti ze svých výpěstků.

Výroční schůze se bude konat v lednu 2010, členové budou včas 
informováni. Uvítáme Vaše nápady a připomínky 

pro naši další činnost.

 

Závodní stravování - Bludovská a.s.
Bludovská a.s., Špalkova 156, 
informuje o možnosti
ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ    

KAŽDÝ DEN VÝBĚR Z 5 DRUHŮ JÍDEL
/2 jídla hlavní, 1 FIT jídlo, 1 jídlo sladké, 1 saláty studené ku-
chyně s pečivem/ Výběr z mas: hovězí, vepřové, drůbeží, rybí, 
mleté maso doplněné různými přílohami - brambory, rýže, těsto-
viny, špecle, luštěniny, bramborové a houskové knedlíky, které 
jsou vyráběné v naší kuchyni a rozvážené do širokého okolí. 
- příprava jídel z čerstvých či zmrazených surovin, co u nás 
 NENAJDETE je používání instantních směsí, polévek, šťáv 
 či bramborových kaší
- maso a masné výrobky z vlastního chovu, zpracované na 
 našich jatkách
- vlastní vejce /Třemešek/ a mléko
Stravování v naší jídelně nebo vydávání do jídlonosičů – cena  
za oběd 47 Kč  nebo možnost rozvozu pro všechny občany 
– cena i s dopravou je 51 Kč/1 oběd. Bližší informace v naší 
jídelně denně od 11:00 -12:30 nebo na tel. 583 238 274.
Další služby:  
RESTAURACE
- pořádání oslav, večírků, svateb /cca 80 osob/
- vaříme každý den od 10:00 – 19:00, 
     výhodné menu 65 Kč
- každou středu pořádáme zabíjačkové hody
PRODEJNA  POTRAVIN
- každý týden čerstvé vepřové a hovězí maso 
- zabíjačkové speciality, pečená sekaná, uzeniny
- vejce z vlastního chovu
- vlastní mléko ze samoobslužného automatu
Maso nebo výrobky lze objednat přímo v prodejně nebo na 
tel.: 583 238 274 bohatý výběr potravin od dodavatelů 
JATKY 
-   výroba jen z vlastních zdrojů masa a bez náhražek umělých 
 přísad 
-   prodej vepřových půlek nyní v akci za 52,- Kč/kg
-   naložené sele na gril

ZÁJEZD 
DO CHORVATSKA

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově pořádá pro občany 
naší obce pobytový zájezd do Chorvatska. 

HOTELOVÉ PAVILONY AD TURRES leží v borovicovém lese 
ve svahu nad oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném pavilonu 

(cca 150 m od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením a lodžií. Povlečení a ručníky jsou 

v ceně na místě. Úklid pokojů a výměna ručníků v ceně. 
Stravování v hotelové restauraci -  polopenze 

/snídaně i večeře formou bufetu - švédské stoly/ volný výběr jídel 
i množství jídla/ včetně nápojů. K dispozici hostům je otevřený bazén se 
sladkou vodou, taneční terasa s barem s pohledem na moře, restaurace. 
Sportovní možnosti - čtyři tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. 

Vzdálenost do centra Crikvenice je asi 1500 m.

Díky Obecnímu úřadu v Bludově, který poskytne 
příspěvek, je cena zájezdu:

• 14. – 23. června 2010  6.250.- Kč
• 21. – 30. června 2010  6.500.- Kč
•  6. – 15. září 2010       6.500.- Kč

Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí, služby průvodce, 
pobytovou taxu 300.- Kč na osobu, pojištění CK a dopravu lux. busem.  

Pro zájemce je připraven polodenní výlet lodí na ostrov Krk, 
celodenní výlet na Plitvická jezera a další. Letovisko Crikvenica

je významným centrem cestovního ruchu na kvarnerském pobřeží, 
asi 40 km jižně od Rijeky. Má příznivé klima pro léčbu dýchacích cest, 

astmatu, bronchitidy i revmatismu. Podél dlouhých pozvolných oblázkových 
pláží vede pobřežní promenáda s množstvím restaurací, kaváren a 

barů, která jej spojuje s ostatními letovisky (jezdí zde turistický vláček) 
- poloostrovem Kačjak, Dramaljem a Selcemi. V Crikvenici najdete malé 
Aquarium, kolonádu, kde se konají koncerty, rybářské fešty a jiné oslavy, 

obchody, obchůdky, rybí restaurace a kasíno. To vše dělá 
z Crikvenice velmi příjemné letovisko vhodné pro rekreaci rodin

s malými dětmi i pro dvojice, které chtějí nejen pohodu, klid, 
koupání, procházky, ale i zábavu. Slunečné počasí zaručuje 

příjemnou dovolenou od května do října.

 Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka. Dotazy tel. 583 213 415, přihlášky v KD.

Vadí Vám nepřiměřené poplatky v bankách?

Vadí Vám, že se na Vašich vkladech živí?

Vadí Vám nízké zúročení Vašich vkladů? 

Vadí Vám nejistota zpětného odkupu Vašich prostředků?

Vadí Vám fixace Vašich prostředků při spoření?

RÁDI VÁM PORADÍME V NAŠÍ KANCELÁŘI.
Máte zájem o hypoteční úvěr či refinancování již probíhajícího
úvěru ( nejen hypotečního )?
Ve spolupráci s Reifeisen bank nabízíme hypoteční úvěry
s dese�letým odkladem platby jis�ny!!!

Neváhejte a přijďte si pro velice zajímavé informace, 
za které nic nedáte , ale které Vám dají velice mnoho.

Těší se na Vás reprezentant spol. ERTRAG & SICHERHEIT :  Bryx Libor
Adresa kanceláře: Hlavní třída č. 8  ( 2 patro ) , Šumperk
Nejlépe po domluvě na tel. + 420 774240466 
Nebo přes email: libor.bryx@seznam.cz 

Za výbor ČZS Bludov
předseda Ladislav Vyhňák

Kulturní dům Bludov
Nabízí volná místa na zájezd  do Polska

Sobota 5. prosince 2009
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Cena 180,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

KUDOVA ZDROJvv
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Zbyněk Poisl – Elektronik servis
          Březinova 165, Bludov, tel: 608 170 400

    Prodej, montáž a servis televizních a rozhlasových antén.
    Prodej, montáž a servis zařízení pro příjem SAT. televize.
    Úpravy antén pro příjem digitální televize.
    Rekonstrukce společných televizních antén v panelových
    domech.
    Prodej, montáž a servis antén pro WiFi a CB.

    Komplety pro příjem českých programů ze satelitu již od

   2490,- Kč.
  Přijímače pro příjem pozemní digitální televize (DVB-T) od

   600,- Kč.
  Buďte připraveni na digitální televizní vysílání včas. Volejte 608 170 400  
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KNIHA DININA /HERBJORG WASSMO/
strhující román skandinávské autorky je 
příběhem o zradě, vině, smutku, vášni a lásce. 
Na pozadí nádherné krajiny severního 
Norska. 

PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE

ROMEO A JULIE /SONIA LEONG/ děj je 
zasazený do dnešního Tokia, Monte-
kové a Kapuleti jsou dvě znepřátele-
né rodiny japonské mafie – jakuzy, 
Romeo je rockovou hvězdou a Julie 
dívenkou z tokijské čtvrti….kreslené.
JEŽCI /BOHUMIL TREŠER/ příběhy a poznat-
ky autora a fotografa, který se ježkům, 
jejich ochraně a propagaci věnuje více 
než 15 roků.
JEZDECKÝ KLUB V OHROŽENÍ /HENRIETTE 
WICH/ 3 holky na stopě - detektivní klub.
HITLEROVA DCERA /JACKIE FRENCH/ strhující 
příběh, který odhalí nečekanou pravdu
- co když opravdu existovala?
NEPÁLENÁ KERAMIKA PRO DĚTI /IVA 
HOŇKOVÁ/ tvoření ze samotvrdnoucí
keramické hmoty.
NEMOCNICE PRO ZVÍŘÁTKA /FABRICE 
LELARGE/ bohatě ilustrovaná knížka pro 
malé děti.
ZPÍVAJÍCÍ DRÁT /LUCKY LUKE/ kreslená 
– muž, který střílí rychleji než jeho stín.
CIRKUS WESTERN /LUCKY LUKE/ další kresle-
ná knížka se stejným motivem.
SLABIKÁŘ DĚTSKÝCH ÚČESŮ /BLANKA HAŠ-
KOVÁ/ první knížka na našem trhu, která 
ukazuje nejen neuvěřitelné možnosti dív-
čích účesů, ale také maminkám poradí, 
jak na to.

PRO DOSPĚLÉ
21 ORIGINÁLNÍCH  PATCHWORKOVÝCH TAŠEK 
/SUSAN BRISCOE/ návrhy, které potěší 
a inspirují všechny, kdo milují patchwork 
a tašky.

A  J E  T U  Č T E N Í  N A  V Á N O C E … …
TUNING – GARÁŽOVÝ MANUÁL /JAN KAMENÁŘ/
FENG SHUI PRO ŠŤASTNÝ DOMOV /SIMON 
BROWN/ podpůrná pozitivní energie vám 
pomůže žít, pracovat i radovat se naplno. 
Starobylé čínské umění, jehož cílem je 
vytvořit vyvážené prostředí pro život.
TAJEMSTVÍ KRÁLOVSKÉ RODINY /CYRUS 
SHAHRAD/ slovem i obrazem seznamuje 
autor čtenáře s historií i se současným 
životem britské královské rodiny.
VELŠANKA /PETER HO DAVIES/ román – dva 
mladí lidé, každý z jiného světa, prožívají 
nebezpečný milostný vztah v nebezpečné 
době.
ZA VAST A ZA CHLAST /HELMUTH NOWAK/  
román zachycuje méně známou historii 
německého pokusu vyhrát válku dobytím 
sovětských naftových zdrojů na Kavkazu.
SOUKROMÁ PACIENTKA /P.D.JAMESOVÁ/ 
detektivka – vražda známé novinářky.
VAMPÝR Z KOŇSKÉHO TRHU /JAN BAUER/ 
napínavý příběh s hororovými prvky.
LÉTO NA SICÍLII /MARLENA DE BLASI/  
příběh života a lásky.
PODIVNÁ SMRT /GRAEME ROE/ 
detektivka, která slibuje čtenářům napětí 
až do konce knihy.
NAMYDLENÁ ŠIKMÁ PLOCHA 
/RUDOLF ČECHURA/ román o době plné 
nadějí - první dny května 1945.
ZAJATEC OSUDŮ /JAROMÍR JINDRA/ pražská 
láska Johana Keplera – astrologa a ma-
tematika.
POKOJ ZA ZRCADLEM /PIERRE MAGNAN/  
případ pro komisaře Lavioletta – detek-
tivní román.
ŽENA NA FRONTĚ /ALAINE POLCZOVÁ/ do-
kumentární román, v němž autorka líčí 
otřesné osobní zážitky z posledních dvou 
let druhé světové války.
POUŤ NENÁVISTI /ELLIS PETERSOVÁ/ desátý 
případ bratra Cadfaela.

POSLEDNÍ ORÁKULUM /JAMES ROLLINS/ 
bude minulost stačit k záchraně budouc-
nosti?
NA VELIKOSTI NEZÁLEŽÍ /MEG CABOTOVÁ/  
román s detektivní zápletkou.
MANŽELKY, MILENKY, ZOUFALKY /LENKA 
LANCZOVÁ/ román o životě, kdy všichni 
doufají, že to vyjde. Jenže….
KNIHY Z VÝPŮJČNÍHO FONDU :  
DVOJJEDINÁ ŠTĚPÁNKA HANIČINCOVÁ /ŠÁRKA 
HORÁKOVÁ/ příběhy slavných – byla tu pro 
dvě dětské generace – nechtěla stárnout, 
nechtěla umřít. A také pěkných pár let už 
….nechtěla žít.
PŘÍPAD ZÁJEZD /JAN JÍCHA/ příběh o tom,
co se může stát obyčejným lidem, když se 
ocitnou v neobyčejných situacích.
JEZERO DUŠÍ /DARREN SHAN/ scifi – příběhy 
– kniha desátá.
PROČ MUŽI LŽOU A ŽENY PLÁČOU /ALLAN 
A BARBARA PEASETOVI/ kniha z oblasti 
lidských vztahů a komunikace.
ORLÍ HNÍZDO /PATRICIA SHAWOVÁ/ kniha 
o životě přistěhovalců do Austrálie, kteří 
se tu setkávají s pověrčivými domorodci,
divochy a s otroky.
PŘÍPAD MANŽELKY VE STŘEDNÍCH LETECH 
/AGATHA CHRISTIE/ tři povídky z anglic-
kých originálů.
EMIL HÁCHA /TOMÁŠ PASÁK/ – 1938 – 1945  
seznámení s osobností Emila Háchy a ob-
dobím Protektorátu Čechy a Morava.

ŘÁD VLKODLAKŮ /STEVE RUTHENBECK/ scifi.

LETECKÉ PŘÍHODY A NEHODY /MIROSLAV 
SEDLÁK/ aneb nejen o létání, ale i mnohém 
kolem něho – nové přepracované a znač-
ně rozšířené vydání.
KOČIČÍ MUMIE /JACGUELINE WILSONOVÁ/ 
dojímavý příběh pro dětské čtenáře.
PŘÍBĚHY RYTÍŘŮ A JEJICH HRADŮ /THILO/  
určeno čtenářům od 6 let – první kroky 
ke čtení – krátké příběhy s úsměvnými 
ilustracemi.
          HOLINKOVÁ S. - KNIHOVNICE
 

Advent 2009 
Neděle 29.11. 2009  – 1. adventní koncert – „Hubertská mše“ s doprovodem lesních rohů

Neděle 6. prosince  – 2. adventní koncert – Žáci ZUŠ Šumperk, Irena Kocůrková – sólové varhanní skladby

Neděle 13. prosince  – 3. adventní koncert – program bude upřesněn

Koncerty se uskuteční v kostele sv. Jiří v Bludově, začátek vždy v 16 hodin.

Neděle 20. prosince  – Vánoční koncert – J.J.Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“ s doprovodem orchestru  
       Kostel sv. Jiří v Bludově, začátek v 17 hodin 

Středa 23. prosince v 17 hodin  – „Živý Betlém“ – nádvoří bludovského zámku.
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„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“

I před letošními Vánocemi připutuje do Bludova Betlémské 
světlo – plamen zapálený malým dítětem na místě narození Je-
žíše Krista v Betlémě. Štafetou zajišťovanou skauty se rozbíhá 
do celého světa, od roku 1990 každoročně i do Bludova. Letos 
to tedy bude již po dvacáté!
 Více než deset let jej bludovské skautky a skauti roznášejí 
i starším, nemocným či opuštěným občanům až domů. Letos 
jej budeme roznášet ve středu 23. prosince odpoledne. Máte-li 
v rodině někoho starého či nemocného, k němuž jsme dosud 
nechodili, a chcete-li, abychom jej potěšili svíčkou s plamínkem 
- poselstvím dobra, lásky a dobré vůle, nahlaste jméno a adresu 

na telefonním čísle: 775 570 804.
Všichni ostatní si budou moci samozřej-
mě odpálit plamen na „půlnoční“ mši 
v bludovském kostele, tak jako každý rok.
  Požehnané prožití vánočních svátků
a vše dobré v novém roce všem 
příznivcům bludovského skautingu, všem 
lidem dobré vůle přeje

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka 
Pecháčka Bludov

Betlémské světlo

Tříkrálová sbírka 2010
V roce 2010 se uskuteční již 11. ročník Tříkrálové sbírky. Na 
začátku roku 2009 vykoledovali tříkráloví koledníci v Bludově 
42 686,50 Kč. Za tuto solidaritu a štědrost patří všem dárcům 
velké díky. Prostředky byly použity na pomoc potřebným 
– seniorům, lidem v nouzi apod. 
 V roce 2010 budou skauti v Bludově koledovat v so-
botu 9. ledna od rána. V této době Vás navštíví skupina 
koledníků se zapečetěnou pokladničkou označenou logem 
charity a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jménem 
a číslem pokladničky. Koledníci budou oslovovat veřejnost 
s prosbou o příspěvek a na oplátku za to budete obdarováni 
cukry, kalendáříky a informačními letáky o využití sbírky.
 Zároveň budou značit dveře domu nápisem K+M+B 2010, 

což v překladu znamená: Christus 
Mansionem Benedicat – Nechť 
Kristus žehná tomuto domu.

 Dobře vím, že ekonomická 
situace řady z vás není při probí-
hající ekonomické krizi nejlepší. 
Přesto bych vás chtělo popro-
sit – nevyžeňte koledníky od prahu svého domu. Můžete-li, 
přispějte podle svých možností.

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

 Ve čtvrtek 5.11.2009 se už tradičně u nás v MŠ sešli všichni, 
kdo se rádi bojí.
   Nejdříve jsme si však museli strašidýlka vyrobit. S tím nám 
pomohli naši rodiče. Z dýní a různých přírodních materiálů se 
nám vyklubala roztomilá i děsivá strašidýlka.
   Potom nastal velký strašidelný mumraj po třídách i chodbách 
MŠ. Jedna třída se změnila na „Čajovnu U strašidýlek“, v další 

třídě si děti mohly vyzkoušet svou odvahu a navštívit přímo 
strašidelný rej. Na setmělých chodbách se z tmavých zákoutí 
zjevovala strašidla a hned se zase schovala do svého stínu. Báli 
se snad všichni. Akce se dětem a rodičům velice líbila a ještě 
další den si děti mezi sebou vyprávěly své zážitky.

  Březinová Eliška, učitelka MŠ

Strašidel se nebojíme
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Dýňování ve školní družině
Ve čtvrtek 29. října jsme připravili pro děti dýňování . Vyráběli
jsme dýňová strašidla a připravovali výzdobu na školní 
Halloween. Přišlo 34 dětí a některé si s sebou na pomoc 

přivedly také rodiče nebo své sourozence. Děti vytvořily spoustu 
dýňových strašidel, také vyráběly různé dekorace. Společná 
práce se nám vydařila a výsledky jste mohli vidět v podvečer  
3. listopadu na    Halloweenu ve škole. 
    Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

ORION florbal cup v Bludově
Naše základní škola byla jako několik dalších vybraných škol 
pověřena organizací celostátního turnaje - ORION florbal cup.
 Ve středu 11. listopadu se konalo v tělocvičně ZŠ Bludov 
okrskové kolo ORION florbal cupu v kategorii 8.-9. tříd. Naši 
žáci v této kategorii okrskového kola dokázali zvítězit a zajistili 
si tím postup do okresního kola, které se bude konat v Mohelnici.

 Malinkou smůlu jsme si však vybrali v pátek 13. listopadu, 
kdy jsme pořádali okrskové kolo ORION florbal cupu v katego-
rii 6.-7. tříd a umístili se na 4. místě. I když jsme tímto místem 
postup nezískali, tak si myslím, že v tak velké konkurenci škol, 
kde bojovaly také školy ze Zábřeha, Štítů, Hanušovic a Postřel-
mova, je 4. místo krásný výsledek.

Ivo Žaitlík

Uvolněný obecní byt na ulici Polní v č.p. 940

Obec Bludov nabízí do pronájmu obecní byt v nové 
výstavbě v mateřské škole.

Byt o velikosti 1+kk (cca 56m2) se nachází v prvním patře, 
přísluší k němu sklepní kóje. 
Předpokládané datum uzavření nájemní smlouvy 
k 29.01.2010.

Žádosti o tento byt se podávají na zvláštních tiskopisech, které
je možno obdržet na OÚ Bludov, paní Flašarová (kancelář 
č. 5 v 1. poschodí).

K žádosti je nutno doložit:
- čestné prohlášení (tiskopis obdržíte společně s tiskopi-

sem žádosti)
- potvrzení příjmů žadatele a osob ve společné domácnosti

za období 1.1.2009 – 31.12.2009

Žádosti na předepsaných tiskopisech včetně povinných 
příloh je možno podat v podatelně Obecního úřadu 
Bludov nejpozději do 14. 12. 2009 do 11.00 hodin.
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Město čte knihu 2009
Dne 5. listopadu 2009 se sešli nejlepší čtenáři naší školy v měst-
ské knihovně Sever v Šumperku, aby zahájili štafetovým čtením 
pátý ročník literárního a filmového festivalu Město čte knihu, 
tentokrát věnovaného sportu. V knihovně proběhla první etapa 
– 30 minut čtení z knihy spisovatele Oty Pavla „Proč mám rád 
sport.“ Čtenářskou štafetu nám pomohl zahájit herec šumperské-
ho divadla Jiří Bartoň předčítáním úryvku z povídky Jak to běžel 
Zátopek. Na něj jsme pak navázaly my, děti, a každý z nás přečetl 

Výlet školní družiny na hrad Bouzov
V pátek 23.října 2009 jsme  navštívili hrad Bouzov. Autobus plný 
dětí dorazil na místo až v podvečer. Ještě před prohlídkou hradu 
jsme si prošli okolí a v zámeckém parku si zahráli několik her, 
aby nám nebyla zima. Potom děti čekala  výjimečná prohlídka 
hradu plného pohádkových bytostí a strašidel. Ta nás seznámila 
s historií hradu. S Bouzovem jsme se rozloučili za úplné tmy, 
spokojeni a plni nezapomenutelných zážitků.

pár odstavců. Dokonce i paní učitelka Brázdová, která nás do-
provázela. Na památku jsme všichni dostali pamětní list, který 
nám Jiří Bartoň podepsal, a navíc nám paní knihovnice řekla 
pár zajímavostí ze života Oty Pavla. 
 Festival proběhl ve dnech 5. - 10. listopadu 2009. Pokud se 
chcete dozvědět bližší informace a prohlédnout fotky z této velké 
akce, najdete je na internetové stránce www.mestocteknihu.cz  

Hana Váňová a Ilona Chalupová

Bludovan 10/2009
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Halloween
Za časů úsvitu evropských dějin to byl pohanský svátek, jímž 
staří Keltové končili starý a začínali nový rok. V dnešní době je 
to hlavně pro děti příležitost, jak se dobře pobavit a užít si volný 
čas jinde než u televize nebo počítače.
 My jsme si užili spoustu zábavy a legrace v úterý 3. listopa-
du v podvečer, kdy jsme se sešli ve škole, abychom už tradičně 

pøíjemné pro�ití vánoèních svátkù,
hodnì zdraví a úspìchù

v novém roce 2010
vám pøejí 

�áci a zamìstnanci základní �koly

oslavili Halloween v nejroztodivnějších strašidelných maskách 
a kostýmech. Kdo se nebál a přišel, určitě nelitoval. Po splnění 
všech děsivých a příšerných úkolů v tunelu hrůzy na něj čekala 
v cíli sladká odměna, taneček a super blafy z blivajzníčku 
Jedové chýše.
 Díky všem strašidlákům i dospělákům za pomoc a krásný 
večer.             Ivana Brázdová

Školní jídelna při Základní škole Karla staršího ze Žerotína 
Bludov děkuje všem strávníkům za přízeň. Přejeme všem 
občanům šťastné a veselé svátky vánoční a v novém roce 
hodně zdraví.
                                                       Kolektiv školní jídelny 

Všem čtenářům Bludovanu klidné 
Vánoce, pevné zdraví a mnoho radosti 

a úspěchů v novém roce 2010
přeje redakční rada.

PF 2009

PF 2010


