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Bludovan

Výstava fotografií s přírodní tématikou

Poděkování
Obecní úřad Bludov děkuje touto cestou 

paním učitelkám a dětem ze školní 
družiny za nazdobení vánočního 

stromku, který roste za obecním úřadem. 
Děti stromek nazdobily z již jednou 

použitých věcí (částí PET lahví 
nebo kelímků). 

Paním učitelkám děkujeme za originální 
nápad a dětem za šikovnou práci. 

OÚ Bludov 

19. listopadu loňského roku byla 
v Zámecké oranžerii zahájena výstava 
fotografií s tématikou:
 „30.výročí založení Českého svazu 
ochránců přírody a 1. výročí otevření 
naučné stezky Bludovská stráň“ 
 Slavnostní vernisáže se zúčastnili 
autoři fotografií Mgr. Jana Holinková 
a Roman Procházka, kteří se fotografová-
ní přírody věnují již dlouhou řádku let.
 Kulturní program obstaraly děti ze 
Základní umělecké školy a děti rodiny 
Kucúrkovy z Rapotína. Úvodní slovo pro-
nesl předseda ZO Českého svazu ochrán-
ců přírody v Bludově Milan Klimeš a 
pomyslnou pásku „přestřihl“ starosta 
obce Ing. Pavel Ston. K přípitku byl všem 

Základní škola Karla staršího 
ze Žerotína Bludov

Vás zve na 
ZÁPIS do 1. ročníku 

pro školní rok 2010/2011

Zápis dětí  do 1. ročníku 
bude probíhat 

v  pátek 5. února 2010 
od 12:00 – 17:00 hodin 
ve staré budově školy. 

Zákonný zástupce k zápisu 
přinese rodný list dítěte 
a svůj občanský průkaz. 

Sběrný dvůr
VÁŽENÍ OBČANÉ
Obecní úřad připomíná občanům i fir-
mám, že v roce 2010 je opět v provozu 
místo zpětného odběru elektrospotřebičů 
a to vždy v sudé týdny ve čtvrtek od 
13:oo  do  17:oo hodin.
 Komu po vánocích překáží staré 
vysloužilé elektrospotřebiče, ten ať je 
bezplatně odevzdá vždy ve čtvrtek v sudé 
týdny ve výše stanovenou provozní dobu.
 Jedná se o mobilní telefony, fotoa-
paráty, radiopřijímače, počítače a jejich 
příslušenství, televizory, magnetofony, 
gramofony, videorekordéry, kamery, 

přítomným stylově podáván jablečný 
mošt.
 Vlastní výstava měla dva tématic-
ké okruhy – „Ze života bludovské ZO 
ČSOP“ a „Naučná stezka Bludovská 
stráň a její přírodní krásy“. K umocnění 
zážitku z vnímání krásných záběrů rostlin 
a živočichů významně přispělo prostředí 
Zámecké oranžerie.
 Výstava byla ukončena 9. ledna 2010 
a podle odhadu organizátorů ji zhlédlo 
asi 500 návštěvníků. Dobrovolné vstup-
né (cca 850,- Kč) bude požito k opravě 
vandaly poškozeného panelu na naučné 
stezce. 
 Organizátoři výstavy – členové Čes-
kého svazu ochránců přírody v Bludově 

a jejich příznivci – touto 
cestou děkují všem, kteří 
konání výstavy umožnili, 
především vedení Zámecké 
oranžerie a Obci Bludov.
 Na závěr dobrá zpráva 
pro ty, kteří nestihli výstavu 
zhlédnout: po dohodě s ve-
dením Léčebných lázní Blu-
dov bude výstava umístěna 
v prostorách lázní začátkem 
května 2010.

Za výbor ZO ČSOP Bludov 
Milan Klimeš

promítačky, fény, elektrické vařiče 
a sporáky, vrtačky, sekačky, pračky, myč-
ky, mikrovlnné trouby, ledničky, mraz-
ničky do 100 kg hmotnosti a různé jiné 
domácí elektrospotřebiče.

 Obecní úřad Bludov
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Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 
7.12.2009 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor 
z Podpůrných programů obce na rok 2010.

Zájemci mohou žádat o poskytnutí podpor z těchto 
dotačních titulů: 
A) Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný prvek, 
např. putovní turistické tábory, hudební činnost, pobyt v přírodě, 
ochotnické divadlo a výtvarná činnost.

B) Podpora výsadby zeleně a ochrana životního prostředí
1.  Výsadba ovocných sadů:
 Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných 
 stromů ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání 
 nových sadů na vlastních i pronajatých pozemcích kromě 
 domovních zahrad).
2.  Ochrana životního prostředí :
 Podporováno bude provádění prevence.
3.  Ekologické projekty:
 Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu 
 životního prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti 
 do těchto aktivit.

C)  Podpora rozvoje sportu
      Podporována bude činnost sportovních spolků. 

D) Podpora architektonického vzhledu obce
1.  Stavební činnost v ochranném pásmu lidové architektury
  „Horní konec“.
2.  Realizace architektonicky hodnotných fasád, oken, vstupních
  dveří a střešní krytiny.

E) Podpora kulturní a spolkové činnosti
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění 
programu spolku.

F) Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií stanove-
ných sociální a bytovou komisí při radě obce.

Forma podpory:
Příspěvek nebo bezúročná půjčka.

Postup při podávání žádostí: 
Kdo může žádat:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově
b)  právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická osoba, 
jejíž organizační složka má sídlo v Bludově
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov

Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na příslušném formuláři, který bude k dispozici na obecním 

úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního úřadu žadateli 
poradí, jak formulář vyplnit. Formulář bude k dispozici i na 
internetových stránkách obce (www.bludov.cz).
Organizace bude své žádosti podávat na jednom formuláři, 
kde bude uvedeno na co všechno bude poskytnutý příspěvek 
použit.

Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2) Číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude 
 poskytnuta finanční podpora  přesahující částku 10.000,-Kč
3) Popis projektů, na které je podpora žádána
4) Položkové rozpočty projektů
5) Kdo a kdy bude projekty realizovat
6) Podpis žadatele (statutárního orgánu – jde-li o právnickou 
 osobu) s prohlášením, že všechny uvedené údaje jsou 
 pravdivé
7) Žadatel o podporu z dotačního titulu A, C, E k žádosti 
 přiloží stručnou výroční zprávu o činnosti za předcházející 
 kalendářní rok, která bude obsahovat především:
- název, právní formu, sídlo, IČ
- počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku
- složení orgánů spolku
- přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce 
-  oblast příjmů rozdělit na členské příspěvky, dary, státní 
 dotace, dotace a příspěvky od obce, příjem z akcí a ostatní 
 příjmy – oblast výdajů rozdělit na odvod členských 
 příspěvků, investice, opravy, vybavení, inventář, režie, 
 hlavní činnost
- popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendářním 
 roce
- popis činnosti  určené pro veřejnost v minulém kalendářním 
 roce
8) Žadatel o podporu z dotačního titulu B1 předloží výpis 
 z katastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsadbu 
 a kopii katastrální mapy se zákresem plánované výsadby 
9) Žadatel o podporu z dotačního titulu D předloží výpis 
 z katastru nemovitostí na opravovanou nemovitost 
 a příslušnou stavební dokumentaci
10) Žadatel uvede údaje osoby (jméno, příjmení, adresa 
 trvalého pobytu), která bude oprávněna k vyřizování 
 záležitostí spojených se samotným čerpáním příspěvku

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

Čas plnění:
V průběhu příslušného roku, na který je podpora schválena. 
Podpora bude vyčerpána nejpozději 
do 17.12.2010.

Jak bude poskytována finanční podpora: 
a) částky do 10.000,- Kč budou vyplaceny hotově z pokladny 

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z Podpůrných programů obce na 
rok 2010

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Bludovan 1/2010
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 OÚ Bludov po předložení příslušných dokladů o výši 
 vynaložených nákladů
b) částky přesahující 10.000,- Kč budou po předložení 
 příslušných dokladů o výši vynaložených nákladů 
 poskytnuty na bankovní účet žadatele nebo organizace 
 uvedený v žádosti o poskytnutí podpory 
c) u dotačních titulů B, D bude podpora poskytnuta po 
 předložení příslušných dokladů o výši vynaložených 
 nákladů a po souhlasu člena příslušné komise, který 
 provede kontrolu využití dané podpory

Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující formální a obsahové ná-
ležitosti k projednání a posouzení příslušné komisi rady obce, 
a to:
A) Komisi sociální a bytové - dotační titul F
B) Komisi kulturní, mládeže a sportu -  dotační titul A,C, E
C) Komisi životního prostředí – dotační titul B
D) Komisi stavební – dotační titul D

Rozhodnutí o žádosti:
Žádosti lze podat od 14.1.2010 do 12.2.2010 do 13.00  hodin 
na Obecní úřad v Bludově.
Později podané žádosti nemusí být projednány a mohou být ža-
datelům vráceny bez věcného vyřízení.
Všechny včas podané žádosti předloží rada obce se svým stano-
viskem i se stanoviskem příslušné komise k rozhodnutí zastupi-
telstvu obce.
Zastupitelstvo obce tyto žádosti hromadně projedná na svém 
nejbližším zasedání a rozhodne. 
Poskytnutí podpory může být podmíněno. Na poskytnutí podpo-
ry není právní nárok.

Podpory se zásadně přiznávají na budoucí projekty. Na projekty 
již realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštního 
zřetele hodných.

O poskytnutí podpory se sepíše se žadatelem smlouva s ná-
sledujícím obsahem:
1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2) Účel, forma a výše podpory
3) Podmínky obce pro přiznání podpory (na každém dokladu 
 bude uvedeno na co byl využit a souhlas s proplacením 
 žadatele nebo zástupce organizace.) 
4) Čas plnění – v průběhu příslušného roku, na který je 
 podpora schválena. Vyčerpání žádosti proběhne nejpozději
 do 17.12.2010
5) Údaje o oprávněné osobě, která je pověřena k vyřizování
 čerpání příspěvku
5) Závazek příjemce podpory k jejímu vrácení v případě 
 nedodržení stanovených podmínek
6)  Podpis účastníků smlouvy

Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor má právo provádět po 
stránce věcné ta komise, která je příslušná k posouzení daného 
dotačního titulu, kontrolu po stránce finanční provádí finanční 
výbor do 31.1.2011, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu 
obce.

V Bludově dne 7.1.2010

Ing. Josef Ťulpík, v.r.   Ing.Pavel Ston, v.r. 
    místostarosta             starosta

V pondělí 7. prosince 2009 se v 18:00-21:00 uskutečnilo v Kul-
turním domě 18. zasedání zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, Josef Sedláček st. byl omluven. Zasedání 
řídil starosta Pavel Ston, který vyhotovením zápisu pověřil 
tajemníka OÚ Zdeňka Kolínka. Zastupitelstvo schválilo jako 
ověřovatele zápisu Jana Kacara a Petra Švédu. Starosta infor-
moval o plnění úkolů, zastupitelstvo jeho zprávu jednomyslně 
schválilo.
 Při tom Stanislav Balík vyzval Jana Kacara, aby podal zprávu 
o tom, jak dopadlo jednání s vedením Českých drah o možnos-
tech řešení úschovny kol a zavazadel. J. Kacar sdělil, že ČD 
nemají zájem situaci řešit, v současné době spoléhá na hejtma-
na Olomouckého kraje. V případě nevyřešení se zamýšlí nad 
pozváním ČT, s kterou je to předjednáno. Starosta doplnil, že 
z jednání se zástupci ČD vyplynulo, že nemají finančně na to, 
aby na nádraží provozovali úschovnu kol a zavazadel, případně 
WC a čekárnu. ČD navrhly dvě varianty: pronajmout prostory 
obci, která by uvedené služby provozovala na své náklady; pro-
vozovat uvedené služby občanem za dohledu obce i bez nájmu.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl místostarosta Josef Ťulpík. Rada se v září až 
listopadu sešla čtyřikrát. Kromě běžného provozu se zabývala 
přípravou rozpočtu 2010, plánem investičních akcí na rok 2010, 
žádostmi o dotace, výběrovým řízením na opravy komunikací, 
územním plánem obce atd. Karel Janíček požádal radu, aby v 
průběhu 1. pololetí 2010 navrhla obecné řešení, jak neutralizovat 
dopady černých staveb v obci, dále se zamyslel nad tím, jestli 
neuskutečnit jednání rady obce se stavebním úřadem v Šum-

18. zasedání zastupitelstva obce
perku o náhledu na vydaná stavební povolení, která nejsou v 
souladu se schvalovaným územním plánem a ujednotit postup 
vydávání stavebních rozhodnutí v ochranném pásmu lidové ar-
chitektury (na Horním konci) a mimo něj. Nakonec se vyjádřil 
k tomu, že rada týden po jednání zastupitelstva schválila své 
zástupce do školské rady ZŠ, ve které dle něj chybí zastoupení 
rodičů. Místostarosta konstatoval, že ve stavebních řízeních je 
situace nedobrá. Přesto, že v řadě případů dala obec negativní 
stanovisko, není toto stanovisko rozhodující. Navrhl usnesení, 
aby rada obce připravila do dalšího zasedání zastupitelstva 
obce výklad stavebního zákona k povolování staveb na Horním 
konci a mimo něj. S. Balík uvedl, že dle zákona je školská rada 
tvořena z jedné třetiny zástupci učitelů, z jedné třetiny zástupci 
zřizovatele (obce) a z jedné třetiny zástupci rodičů. Každá sku-
pina má svůj specifický význam – od zástupců učitelů se také 
nevyžaduje, aby měli zároveň ve škole své děti. Zastupitelstvo 
zprávu o činnosti rady jednomyslně schválilo.

Hospodaření obce
Zprávu o hospodaření obce k 31.10.2009 přednesl starosta. 
Obec byla schopna dostát svým závazkům. Příjmy činily 
48.610.826,81 Kč, výdaje 41.451.183,41 Kč, přebytek tedy 
činil 7.159.643,40 Kč. Tento vysoký přebytek je způsoben tím, 
že většina akcí byla dokončena v říjnu a listopadu, závěrečné 
faktury tedy přijdou. Starosta očekává přebytek na konci roku 
ve výši 2,7 mil. Kč. Ke konci října měla obec na běžných účtech 
12.291.835,65 Kč a na účtech fondů 1 939 163,94 Kč. Zastupi-
telstvo zprávu jednomyslně schválilo.

Bludovan 1/2010



Bludovan 4

Zastupitelstvo rovněž jednomyslně schválilo 5. rozpočtovou 
změnu. Změny v oblasti příjmů jsou značně ovlivněné finanční 
krizí – obec dostane méně z daně z příjmů právnických osob 
a z daně fyzických osob ze závislé činnosti. Naopak obec 
vybrala víc, než čekala, na stočném, což je způsobeno z části 
vymoženými pohledávkami za stočné minulých let a z části 
dobrou platební disciplínou občanů v roce 2009. Obec také 
prodala oproti plánu víc majetku (kotelny, pozemek u benzinové 
pumpy). V důsledku postupného vylaďování provozu ČOV se 
ušetřilo i tam, obecní úřad ušetřil na mzdách.
 Rovněž jednomyslně byla schválena pravidla rozpočtového 
provizoria pro začátek roku 2010. V období rozpočtového provi-
zoria obec hradí výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 skutečných 
výdajů předchozího roku, a to až do doby, kdy bude schválen 
rozpočet na rok 2010.

Odprodej pozemku - Drásalovi
Manželé Drásalovi (Tyršova 752), si podali žádost na odprodej 
části pozemku 1314/6 o výměře cca 50 m2. Požadovaná část 
pozemku zasahuje do jejich pozemku 2920/36 a je užívána pro 
vjezd na tento pozemek. Rada navrhla kupní cenu 100 Kč/m2 
s tím, že náklady spojené s odprodejem (geometrický oddělo-
vací plán a vklad do KN) půjdou na vrub kupujícího. V diskusi 
J. Kacar navrhl cenu prodávaného pozemku 50 Kč/m2 – tento 
návrh ale podpořili jen 4 zastupitelé (4 proti, 6 se zdrželo). Pro 
návrh rady 100 Kč/m2 hlasovalo 11 zastupitelů (2 proti, 1 se 
zdržel).

Odkup pozemků – Antonín Březina 
Zastupitelstvo na svém zasedání 16.3.2009 schválilo odkup 
pozemků 316/1-ostatní plocha o výměře 48 m2, 383/12-ostatní 
plocha o výměře 92 m2 a část pozemku 2319/27-orná půda od 
Antonína Březiny za kupní cenu 100 Kč/m2. Na pozemek 2319/
27 byl zpracován oddělovací geometrický plán a vznikl nový 
pozemek 2319/78-orná půda o výměře 140 m2, pozemek je při 
ulici Za Školou a stojí na něm trafostanice a je zde vybudována 
příkopa (tato část pozemku se měla od A. Březiny odkoupit). Na 
základě výše uvedeného byla zpracována smlouva, ale k podpi-
su smlouvy ze strany A. Březiny nedošlo. Ten totiž nesouhlasí 
s cenou a nabízí obci odkup pozemků za cenu 200 Kč/m2. Podle 
odhadce Ing. Jáně je zjištěná cena pozemků 8.065,35 Kč. Rada 
doporučuje setrvat na původně schválené ceně.
 V diskusi místostarosta upozornil, že A. Březina i přes 
předchozí písemný souhlas s cenou 100 Kč a splnění jeho dal-
ších požadavků ze strany obce připravenou smlouvu nakonec 
nepodepsal a požadoval cenu 200 Kč/m2. S. Balík se vyjádřil, 
že by to bylo vůči lidem, od kterých obec odkoupila podobné 
pozemky za cenu 50 Kč/m2, nespravedlivé. Josef Sedláček ml. 
navrhl cenu 200 Kč/m2 z praktického důvodu jako prevenci 
před nějakým dalším sporem. S. Balík opět připomněl odkupní 
cenu od jiných občanů 50 Kč/m2; jeho názor podpořil i J. Kacar. 
K. Janíček vyjádřil obavy, pokud se nedohodne cena nyní, jed-
nání s dědici může být mnohonásobně horší. Proto podpořil 200 
Kč/m2. Zastupitelstvo hlasovalo – s cenou 200 Kč/m2 souhlasili 
2 zastupitelé (10 proti, 2 se zdrželi); nebyla tedy schválena. Poté 
zastupitelstvo 11 hlasy (2 proti, 1 se zdržel) potvrdilo, že trvá na 
svém původním usnesení, tedy na ceně 100 Kč/m2.

Dořešení majetkových vztahů při výstavbě polní cesty 
VC – 17 a průlehu ZP – 1
 Při výstavbě polní cesty VC – 17 a průlehu ZP – 1 (na 
kopci směrem na Šumperk) došlo k záboru u částí pozemků 
1012 a 1014, které jsou ve vlastnictví Vojtěcha Kotrlého (Stará 
85). Podle oddělovacího geometrického plánu se jedná o nově 

vzniklé pozemky 1012/4 o výměře 93 m2 a 1014/3 o výměře 
30 m2, tyto pozemky se od V. Kotrlého odkoupí za dohodnutou 
cenu 20 Kč/m2 (celkem 2.460 Kč). Při výstavbě polní cesty 
a průlehu došlo také k odstranění lesní kultury, která byla oceně-
na na hodnotu 1.475 Kč – to by měla obec uhradit. Zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo jak odkup, tak úhradu lesní kultury, dále 
schválilo k odkupovaným částem pozemků 1012 a 1014 věcné 
břemeno chůze a jízdy pro V. Kotrlého.
 Při výstavbě zmíněné polní cesty a průlehu došlo také 
k záboru u částí pozemků ve vlastnictví Karla Mornstein-Zieroti-
na 2726/28 – orná půda a 2726/30 – orná půda (podle oddělova-
cího geometrického plánu č. 1315-184/2009 jsou to nově vzniklé 
pozemky 2726/28 – orná půda o výměře 840 m2 a 2726/30 
– orná půda o výměře 11 m2). K. Mornstein-Zierotin si zároveň 
podal žádost na pronájem či případný odprodej části pozemku 
parcela č. 1048/5-zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku 
parcela č. 1047-ostatní plocha (pozemky u vjezdu do hospo-
dářského dvora u zámku), výměra požadovaných částí pozemků 
činí cca 315 m2. O případný pronájem žádá na dobu 30 let. Na-
bízí se tak možnost řešit tuto věc směnou pozemků – pozemky 
u polní cesty za pozemky u zámku. V diskusi se J. Sedláček ml. 
zeptal, co vedlo obec ke směně pozemků. Starosta odpověděl, 
že Pozemkový úřad, aby získal peníze na uhrazení vynaložených 
nákladů na budování polní cesty a průlehu, musí tuto kompletně 
vypořádat. Součástí vypořádání je realizace stavby na majetku - 
pozemcích obce a po vypořádání i převedení realizované stavby 
do majetku obce. Proto po zaměření skutečnosti tyto směny po-
zemků, které nebyly řešeny v projektové dokumentaci, ale stavba 
na nich byla ošetřena souhlasem. Zastupitelstvo směnu 13 hlasy 
(1 se zdržel) schválilo.
 Při výstavbě došlo také k záboru části pozemku 2726/18 
– orná půda o výměře 1055 m2, který je ve vlastnictví Marie 
Heclové (Lesnice 104) – bývalé pozemky rodiny Čmakalovy. 
Rada navrhla řešit věc směnou pozemků takto: nově vzniklý 
pozemek podle GP č. 1315-184/2009, 2726/29 o výměře 1055 
m2 se smění za část pozemku 2726/19 o výměře 1055 m2, který 
je ve vlastnictví obce (tento pozemek je ve stejné lokalitě a sou-
sedí s pozemkem p. Heclové). Zastupitelstvo směnu jednomyslně 
schválilo.
 K dořešení celé akce je ještě nutno odkoupit pozemek 
p.č.2736/3 od firmy Ekozis s.r.o., který firma neoprávněně 
zabrala při realizaci stavby, od vlastníka odkoupila a nyní nabízí 
obci k odkoupení za účelem vypořádání výše uvedené stavby. 
Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s odkupem pozemku 
o výměře 32 m2 za 1 Kč/m2.

Zadání územního plánu Bludov
Na základě zpracovávaného územního plánu je zapotřebí jako 
první schválit zadání územního plánu. Materiál je zpracován 
velmi obecně, jsou zde převzaty veškeré dokumenty krajského 
úřadu i dokumenty nadregionální. Do návrhu jsou zakomponová-
ny i naše hlavní obecné požadavky. Materiál připravil pořizovatel 
- Městský úřad Šumperk. Dle posouzení pověřeného zastupitele 
K. Janíčka a komisí stavební a životního prostředí je materiál 
kompletní a plně dostačující jako podklad pro vlastní zpracování 
územního plánu.
 V diskusi J. Sedláček ml. předložil zastupitelům písemné 
stanovisko nepřítomného Josefa Sedláčka st. k návrhu, ve kterém 
navrhuje, aby byl tento bod z jednání zastupitelstva vypuštěn. Oto 
Böser navrhl změny v bodu D.10: slovo „zvážit“ nahradit slovem 
„podporovat“ a vyškrtnout „ne fotovoltaickým elektrárnám“. 
Místostarosta zdůraznil, že na programu jednání není konkrétní 
projednávání územního plánu, ale jeho zadání, projednání obec-
né roviny územního plánu. Tím se vytváří prostor pro pozdější 
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zapracování konkrétních návrhů včetně J. Sedláčka st. i O. Böse-
ra. Na zastupitelstvu obce bude o těchto návrzích rozhodnout.
 S. Balík se vyjádřil, že schválení zadání územního plánu 
nastavuje obecné mantinely pro firmu zpracovávající zadá-
ní územního plánu Bludov. Zastupitelstvo poté nesouhlasilo 
s návrhem O. Bösera (5 pro, 8 proti, 1 se zdržel).
 K. Janíček zdůraznil, že zadání je potřeba schválit, neboť 
obec byla vázána termínem schválení do 30.11.2009 a při 
neschválení může zpracování zadání pro Bludov vypadnout. 
Místostarosta požádal zastupitele o aktivní účast na jednáních 
o plánu, protože budou muset rozhodnout o vypuštění cca 2/3 
ploch požadovaných pro zástavbu. Zastupitelstvo zadání územ-
ního plánu 12 hlasy (1 proti, 1 se zdržel) schválilo.

Odkup statků
Rada předložila zastupitelstvu k projednání dvě možnosti 
odkupu nemovitostí: Vlkova statku č.p. 127 (u Lip) a Březinova 
statku č.p.37 (u Jednoty). Předložená koncepce uvažuje s tím, 
že by se ve Vlkově statku mohlo zřídit např. muzeum lidové 
architektury, eventuelně galerie, výstavnictví řemesel, informač-
ní centrum (pouze pobočka), možnost menšího posezení (kafe, 
nealko), toalety; „véměna“ by mohla sloužit jako klubovna pro 
jednotlivé spolky; mohla by zde být instalována např. keramická 
pec, výroba adventních věnců pro zájemce, zkušebna pěveckého 
sboru apod. Předpokládaná cena kupované nemovitosti 400.000 
Kč. V současné době je také v realitní kanceláři Mars s.r.o. 
Zábřeh nabízena k odkoupení nemovitost č.p. 37 (Březinův 
statek) včetně zahrady za cenu 1.690.000 Kč.
 V diskusi se S. Balík radikálně postavil proti tomu, aby obec 
kupovala obytné domy. Vyjádřil se, že zcela schází vyčíslení 
celkových nákladů a nákladů na provoz Vlkova statku. Navr-
žené nemovitosti by podle něj měly dál sloužit jako doposud 
k bydlení, případně by se na jejich místě měly stavět nové domy 
– k bydlení. Konstatoval, že obec vlastní a spravuje několik ne-
movitostí (kulturní dům, penzion, klub důchodců atd.), které je 
potřeba udržovat a na něž obtížně hledá prostředky. Pořizovat 
si další „poklady“ je nesmyslné. J. Sedláček ml. konstatoval, 
že by bylo škoda situaci, která se nabízí – obec může odkoupit 
památku, nevyužít. K. Janíček konstatoval, že Vlkův statek se 
k bydlení nehodí, jeho zahradu poslední v něm bydlící majitel 
rozprodal, návrh na nebytové účely je podle něj vhodný, statek 
se nachází v blízkosti turistické křižovatky, doporučil návrh ne-
shazovat ze stolu. Místostarosta poukázal na to, že je potřeba 
dívat se více dopředu, ne jen na jedno volební období, přemýšlet 
o tom, co vybudovat nového, investovat do nemovitostí a tyto 
zhodnocovat. Březinův statek by se podle něj mohl zbourat, 
místo využít pro vytvoření centrálního prostranství či vybudovat 
nový penzion.  J. Kacar konstatoval, že jsou důležitější věci, 
než kupovat nemovitosti. Např. oprava zbývajících cest v obci. 
J. Sedláček ml. konstatoval, čím víc akcí, tím víc dotačních 
titulů, peníze se dají sehnat na komunikace, penzion i památky.
Zastupitelstvo odkup Vlkova statku neschválilo (3 pro, 9 proti, 

2 se zdrželi). Pověřilo ale starostu jednáním s realitní kanceláří 
Mars s.r.o. o odkoupení nemovitosti č.p. 37 Březinova statku (11 
pro, 1 proti, 2 se zdrželi).

Různé
Zastupitelstvo schválilo dodatky ke zřizovacím listinám základ-
ní a mateřské školy. Schválilo a vyhlásilo podpůrné programy 
obce na rok 2010. Návrh na termín pro podávání žádostí je od 
14.1.2010 do 12.2.2010 do 13 hodin. Okresní soud v Šumperku 
oznámil OÚ, že Danušce Hojgrové končí čtyřletý mandát příse-
dící okresního soudu a zároveň navrhuje, aby byla zvolena na 
další období. Zastupitelstvo tento návrh 13 hlasy (1 se zdržel) 
schválilo. 
 Předseda kontrolního výboru J. Kacar přednesl zprávu
o činnosti kontrolního výboru v roce 2009. Vznesl několik do-
tazů: jestli má logiku motivovat zaměstnance 20% prémiovou 
složkou při dosažení záporného výsledku 110.000 Kč. Místosta-
rosta odpověděl, že to může být v pořádku, že bývají plánovány 
ztráty a mohou být i motivovány. Dále se J. Kacar zeptal, jestli 
se valná hromada Obecních lesů Bludov zabývala tím, že účetní 
uzávěrky za roky 2006, 2007 a 2008 byly obchodnímu rejstříku 
odeslány až na konci října 2009. Místostarosta odpověděl, že se 
tím valná hromada zabývala a přijala vysvětlení jednatelky spo-
lečnosti. J. Kacar konstatoval, že chybí zápisy dozorčích rad za 
rok 2008, dále pozitivně zhodnotil umořování dluhů Obecních 
lesů Bludov s.r.o. Poté konstatoval, že není podepsána s Obec-
ními lesy Bludov s.r.o. nájemní smlouva na pronájem lesních 
pozemků. Na to mu místostarosta odpověděl, že nájemní smlou-
va na lesní pozemky byla schválena na posledním zasedání rady 
obce a poté i podepsána. Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy (2 se 
zdrželi) odměny členům kontrolního a finančního výboru.
 Dále J. Kacar požadoval sladit zápisy z jednání zastupitel-
stva obce zveřejňované v Bludovanu a na www stránkách obce. 
Požadoval v Bludovanu zveřejňování celého zápisu. S. Balík 
vysvětlil, že od samého počátku píše tyto články jako zprávy 
o zastupitelstvu, kdy vychází ze zápisu, ale ten není možné 
otiskovat celý. Pro představu – zápis z tohoto zastupitelstva má 
oproti tomuto výtahu více než trojnásobný rozsah. Kompletní 
zápis je na úřední desce a na internetu.
 Marie Znojová se z pléna dotázala, jestli na dětském hřišti 
naproti oranžérii budou lavičky. Starosta odpověděl, že hřiště 
bude doplněno zelení, osvětlením i lavičkami. M. Znojová dále 
upozornila, že listopadové číslo Bludovanu se dostalo k lidem 
až 6.11.2009 a prezentované akce na začátku měsíce již nebyly 
aktuální. S. Balík vysvětlil důvody zdržení, omluvil se s tím, 
že číslo prosincové bylo naopak rozneseno již na konci listo-
padu. To je i snahou redakční rady, ne vždy se to však podaří 
i z objektivních důvodů. Doporučil prezentovat akce o měsíc 
dřív. Starosta na závěr popřál všem příjemné prožití vánočních 
svátků.

Stanislav Balík ml.

Adventní koncerty 2009
Vážení spoluobčané, ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli na 
adventní koncerty i  „Živý Betlém“ v prosinci 2009. Díky vám 
se vybralo celkem 19.500,-Kč. Po domluvě s paní MUDr. Klo-
fáčovou byly zakoupeny 2 invalidní vozíky, které budou sloužit 
pro převoz i domácí použití. Dále dekubitní matrace s kompre-
sorem (pomáhá zabraňovat proleženinám) a WC židle. Nevyčer-
pané zůstávají 3.000,-Kč, které se použijí na nákup dle dalších 
potřeb.Zveřejním v Bludovanu. Všechny pomůcky  jsou uloženy 
k zapůjčení v ordinaci MUDr. Klofáčové v Bludově.

 Poděkování patří také panu ThDr. Hynku Wiesnerovi za 
ochotu uvádět adventní koncerty v kostele, protože není tomu 
tak všude, také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
„Živého Betléma“, rodině Mornstein-Zierotin za poskytnutí 
zámeckého nádvoří a také vám, kteří jste nás svou návštěvností 
a štědrostí přesvědčili, že tyto prosincové akce mají smysl.
 Přeji vám klidný, spokojený a především ve zdraví prožitý 
r. 2010 a těším se na setkání s vámi na adventních koncertech 
opět v prosinci .
 Irena Sedláčková
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

Dne 6. ledna 2010 jsme vzpomněli nedožité 
80. narozeniny pana

Jiřího Valenty
S láskou vzpomíná manželka a dcery 
s rodinami.

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. 
Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem 

částí lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, 
komu zvoní hrana. Zvoní tobě.  

Ernest Hemingway
V pátek 4. prosince 2009 po dlouhé a těžké 
nemoci odešla naše kamarádka, paní 

Pavla Soldatová
Po mnoho let vyučovala hru na klavír 
v hudební škole v Bludově, byla členkou 
divadelního souboru Blud v tyátru a vždy, 
když bylo třeba, pomáhala v kulturním domě. 
Byla nesmírně otevřená, přátelská a vstřícná 
ke všem lidem. S každým se zastavila, 
poradila a pomohla.  Měla před sebou ještě 
hodně plánů a všichni jsme si moc přáli, aby 
je mohla uskutečnit. Bohužel, nebylo jí to 
dopřáno.
Milá Pavlínko, moc nám chybíš a nikdy na 
tebe nezapomeneme. 

-jdi-

Dne 3. února uplyne 5 roků od bolestného 
náhlého odchodu mého drahého manžela,
tatínka a dědečka, pana

Zdeňka Andrleho
S láskou stále vzpomínají manželka, dcery 
s rodinami, vnuci a příbuzní

V únoru 2010 oslaví:
Šturm Ladislav Zahradní  70
Kronich František Nová Dědina 70
Matějíček Josef Bohutínská 70
Kozáková Ludmila Školní  75
Divišová Blažena Za Školou  75
Macek Alois Na Viskách 75
Souralová Květoslava  Za Školou  75
Kašpar František Nádražní  75
Černá Jiřina  Špalkova  75
Dvořáková Vlasta Nová Dědina 80
Mazáková Jiřina Komenského 80
Straková Anna J.Žižky  83
Minářová Alena Školní  84
Matějíčková Marie Školní  85
Matějčková Marie Tř.A.Kašpara 86
Zahradníčková Vlasta  Husova  86
Snášel Josef Ve Slévi  87
Mikulášová Markéta Lázeňská  87
Beran Miloslav Na Viskách 89
Langerová Helmtraud  Školní  92

Z l a t á   s v a t b a
Dne 27. února 2010 oslaví zlatou svatbu

 manželé Milada a Vojtěch Blahovi.
Do dalších společných let přeje vše nejlepší 

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Děkuji všem, kteří doprovodili mou manželku na její 
poslední cestě.

Petr Soldat

Dne 9. ledna 2010 uplynulo 20 let od úmrtí 
našeho tatínka, pana

Václava Kulhaje
a dne 9. března 2010 uplyne 10 let od úmrtí 
naší maminky, paní

Miroslavy Kulhajové
Vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Kulturní dům Bludov Vás zve na 
cestopisnou přednášku 

Ztroskotat a zvítězit
MUDr. Karin Pavlosková

Lékařka, spisovatelka a námořní kapitánka 
MUDr. Karin Pavlosková se věnuje netradičnímu 
poznávání světa - pěšky, na kole, stopem, s lodí 
či se psím spřežením procestovala evropské 
státy, Aljašku, Kanadu, Grónsko, Patagonii, 
Tibet i Himaláje, na plachetnici přeplula 
Atlantský oceán, Tichý oceán, ostrovy severního 
Pacifiku, Indický oceán a kolem mysu Horn 
až do Antarktidy. Na neobydlených ostrovech 
Chagos, ležících uprostřed Indického oceánu, 
plachetnice ztroskotala na útesech. Karin 
Pavlosková však spolu s jachtařem Petrem 
Mužíkem plula dál - na lodi, do níž tekla 
voda, bez motoru a jen s málem technického 
vybavení.

Středa 24. února 2010 v 18:00 hod.
 Kinosál Kulturního domu Bludov

-Vstupné dobrovolné-
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Vzpomínka

Dne 5. února 2010 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana

Jaroslava Matějčka
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene 
manželka a synové Libor, Jarek, Marek 
s rodinami.

Dne 10. února 2010 vzpomeneme 15. výročí 
úmrtí mého tatínka, dědečka a pradědečka 
pana

Josefa Stona
S láskou vzpomínají dcera a vnuci Libor, 
Marek, Jarek s rodinami.

na únor 2010
Út       2.2. 18:00 Cest. přednáška
So      6.2. 20:00 Fotbalistický ples
Pá     12.2. 16:00 Pyžamový bál
Pá     19.2. 20:00 Družstevní ples
So     20.2. 15:00 Masopustní pohádka
Po     22.4. 10:45 Přednáška 
St      24.2. 18:00  Cest. přednáška
Pá     26.2. 16:00 Ples otevřených srdcí
Pá     26.2. 17:30 Zájezd do Mor. div. Olomouc

POZVÁNKA

- 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

Dne 4. února 2010 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí pana

Josefa Mazala
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi,
manželka a dcery s rodinami.

Ing. Zdeněk Hrubý
zemřel 28. listopadu 2001
Odešel jsi od nás věčnou tmou,
odešel jsi tiše s bolestí svou,
odešel jsi, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ dál.
Maminka a sourozenci.

Jan Hrubý
zemřel 1. února 1996
Nikdy nám nepřestane chybět jeho láska. 
Krásný život po jeho boku, rada a pomocná 
ruka. S láskou vzpomínají manželka, děti 
Věra a Honzík s rodinami.

Dne 30. prosince 2009 jsme se rozloučili 
s panem

Ladislavem Snášelem
Děkuji hasičům a všem, kteří ho doprovodili
na jeho poslední cestě. Nikdy nezapomene
manželka a syn.

Dne 13. února uplyne 1 rok od úmrtí pana

Rudolfa Kašpara
Stále vzpomíná manželka a děti.

Vzpomínka
Dne 10. února 2010 uplyne druhé smutné 
výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana

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

Kulturní dům Bludov zve děti a rodiče na pohádku

MASOPUSTNÍ POHÁDKAMASOPUSTNÍ POHÁDKA

Na zahrádce pod lesem je zima.
Vše je schováno pod bílou sněhovou peřinkou.

Ale kde se tu vzaly stopy ve sněhu? A komu patří? 
To vrtá hlavou strašákovi pašákovi. 

A dokonce i kos Boss přiletí na obhlídku.

® ®

Kterak skřivánek Vánek musel vrznout
 aneb

Divadlo Kapsa Andělská Hora
Sobota 20. února 2010 v 15:00 hod.

- vstupné 20.- Kč -

Dne 2. února 2010 by se dožil 100 let náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan

František Březina
bludovský kovář a sedlák.

S vděkem vzpomíná a o modlitbu prosí rodina.

Bludovan 1/2010
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JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

si vás dovoluje pozvat 

Kolektivizace venkova 
za komunismu

na přednášku badatele Ústavu pro studium 
totalitních režimů

Mgr. Jaroslava Pinkase

spojenou s videoprojekcí dobových materiálů

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd
do divadla Kalich v Praze 

na muzikál

Účinkují: Lucie Vondráčková, Jiří Korn, Martin Písařík, Jan Kříž, 
Miroslav Hrabě, Zuzana Krištofová, Henrich Šiška, Dalibor Gondík, 

Rudolf Hrušínský ml., Roman Pomajbo, Radka Fišarová, 
Jana Fabiánová, Jan Apolenář, Richard Tesařík, 

Vladimír Marek, Ivan Vodochodský 
Autor: Daniel Landa, Mirjam Landa, Ondřej Soukup

Režie: Mirjam Landa

Každý z nás po něčem touží. Po lásce, penězích, uznání, kariéře, 
slávě, štěstí... O některých svých touhách nepřestáváme hovořit, jiné 
se zdráháme přiznat i sami sobě. Touha je zkrátka tím nejsilnějším 
citem, jenž nás žene dál. Stačí se jen rozhodnout. A opravdu chtít. 

Protože „nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil...“

V sobotu 10. dubna 2010
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Cena 1.000,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

TJ Sokol Bludov – oddíl kopané 
Vás zve na tradiční 

Kdy: 6.2.2010 od 20:00 hod.
Kde: Kulturní dům v Bludově

Kdo: Postylion
Vstupné: 80 Kč

Předprodej: 732 575 528

Fotbalový plesFotbalový ples

Kdy: v pondělí 22. února 2010 od 10.45 
Kde: Kulturní dům Bludov

Přednáška se uskuteční jako připomenutí si smutného výročí 
„Vítězného února 1948“

Všichni jste srdečně zváni

Bludovan 1/2010
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

I MALIČKOSTI MOHOU BÝT LIDEM PROSPĚŠNÉ
Chtěl bych tímto poděkovat zaměstnancům obecního úřadu, 
zvláště pak panu starostovi a tajemníkovi, které moje připomín-
ky a náměty zaujaly a  začali je realizovat. Konkrétně mám na 
mysli osvětlení chodníku vedoucího od paneláků k obchodnímu 
domu, což občané jistě přivítají v zimních měsících, stejně 
jako instalaci odpadkových košů na několika místech místního 
hřbitova. Zatím byly nainstalovány pouze dva, ale okamžitě se 
ukázalo, že budou využity. Snad se podaří i vhodným způsobem 
zakrýt nevkusný kontejner či vybudovat plochu pro parkování.  
Věřím tedy, že v realizaci mých návrhů, z nichž o některých 

se ostatně hovořilo ještě v době mého působení na úřadě, bude 
obec pokračovat. Vhodné pro to je i  zimní období a to zejmé-
na pro vykácení  topolů, které každoročně znečišťují hroby 
a celý hřbitov. Na jaře pak  jistě uvítáme na novém chodníku na 
Lázeňské ulici odpadkové koše, které by bylo  vhodné umístit 
pro snadnější udržení čistoty na této tzv.  „ Lázeňské kolonádě“.  
Domnívám se, že i takové maličkosti jsou vidět a lidem mohou 
zpříjemnit život. Ještě jednou proto děkuji všem, kteří se na 
těchto „maličkostech“ podílejí a budou dále podílet.

            Prosinec 2009
                                Ing. Jan Šaj

Dovoluji si vás informovat o akcích civilní ochrany v nejbližším 
období. Akce se konají v Šumperku, ale rozhodně bude vítána 
i účast obyvatelsva obcí a měst v jeho okolí.
• V pátek 22. ledna na občanských rádiích CB a PMR 
 zvláštní relace civilní ochrany se zaměřením na právní 
 osvětu. Na kanálu č.3 v době 09.00 - 10.00 hod bude 
 reagovat na názory advokát Mgr. Petr Hasala. 
• V sobotu 23. ledna na občanských rádiích CB a PMR 
 zvláštní relace civilní ochrany se zaměřením na život 
 v Šumperku a jeho okolí.
 Na kanálu č.3 v době 09.00 - 11.00 hod bude na názory 
 občanů města a také návštěvníků města reagovat starosta 
 města Šumperka Mgr. Zdeněk Brož.
Pokud někdo CB a PMR ještě nemá, chce se s těmito prostředky 
seznámit nebo se jen zúčastnit diskuse, může navštívit vozidla 
civilní ochrany v Šumperku před hlavní poštou, na točáku a před 
spořitelnou.

Poznámka: 
Vedle výše uvedených zvláštních relací na CB a PMR probíhají 
na kanálu 3 z „radnice Šumperk“ také pravidelné relace.
Každou 1. středu v měsíci v době 08.30 - 09.30 a 20.30 - 21.30 
pro veřejnost a každý 1. pátek v měsíci v době 18.00 - 19.00 se 
sbory dobrovolných hasičů.
Všechny akce na CB a PMR mají mimo jiné za cíl připomenout 
význam CB a PMR pro komunikaci při situacích civilní ochrany 
(mimořádných událostech a krizových situacích).  
• Ve čtvrtek 25. února v 16:00 hod začíná cyklus 
 4 čtvrtečních lekcí kurzu „Zdravotnická první pomoc pro 
 veřejnost“. Akce civilní ochrany se koná u Střední
  zdravotnické školy v Šumperku. 

Ing. Jiří  SKRBEK, Město Šumperk, 
bezpečnostní rada 606 702 272 

Vážení přátelé ! 

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

Perníková chaloupka 
ZOO Dvůr Králové

Sobota 8. května 2010
odjezd v 6:30 hod. 
od kulturního domu

děti a důchodci 350,- Kč
dospělí 450,- Kč

/vstupné ZOO, Perníková chaloupka, cesta/
Přihlášky v KD Bludov. 

Možno přihlásit i děti samostatně (dozor zajištěn), 
mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Bludovan 1/2010

Pyžamový bálPyžamový bál
Základní škola Bludov Vás zve na

Kdy? v pátek 12. února od 16:00 do 18:00

Kde? v Kulturním domě Bludov

Co tam? 
můžete se těšit na skvělé hry, 
tanečky a tombolu

Vstupné? 
v pyžamu 10 Kč, bez pyžama 20 Kč

Pro děti i rodiče

Občerstvení zajištěno.



Bludovan 10

Prosba o zapůjčení fotografií 
pro skautský almanach

Bludovští skauti budou v květnu 2010 pořádat 
oslavy 20 let svobody skautingu a 90 let od založení 

prvního oddílu v Bludově. 
Při té příležitosti bude vydán almanach.

Prosíme ty z vás, kteří vlastní nějaké fotky 
ze skautské činnosti v Bludově, zvláště v letech 

1945-1948 a 1968-1970, jestli byste nám je nemohli 
zapůjčit. Po oscanování je nepoškozené vrátíme.

Fotky můžete poslat po některém ze skautek 
či skautů, které znáte, případně přinést ke mně 

domů, na adresu plk. Karla Hlásného 860. 
Stanislav Balík – Ježek

vůdce skautského střediska

Hledáme nové mistry světa
Snažíme se našim dětem zpestřit náplň činnosti, mezi jiným 
i sportovními aktivitami. Proto jsme stejně jako loni využili 
nabídky zimního stadionu v Šumperku a zajistili pro ně kurs 
bruslení. 
 Pro některé děti byl led již od počátku přítelem, některým 
trošku vadil a pro některé se stal první den doslova nepřítelem, 
který stále jen klouzal, studil, otloukal kolínka a zadečky. I slzič-
ky se leckdy rozkutálely po tváříčkách nebo se bruslaři pod zá-
minkou žízně snažili ukrýt v šatně. Díky ochotným instruktorům 

se však ze zlovolného nepřítele pomalu stával přítel a kamarád. 
Některým šlo bruslení tak, že by z nich  mohli vyrůstat noví 
mistři světa v hokeji či jiných bruslařských disciplínách.
 Poslední den se instruktoři oblékli do masek a led se promě-
nil v jednu velkou hernu. Všechna příkoří byla zapomenuta a na 
tvářích místo slziček hrály všem dětem úsměvy. Už se všichni 
společně těšíme na příští kurs. To už však určitě bude pro  
letošní absolventy  led již pouze dobrý kamarád a přítel.

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ

Bludovan 1/2010

V sobotu 5. prosince 2009 připravil Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově tradiční mikulášskou besídku pro důchodce. Zábavné 
odpoledne zaplnil následující program:
• Vánoční pásmo – děti ze Základní školy Bludov
• Vystoupení country taneční skupiny Pohodáři 
• Recitál Milana Drobného
• Vystoupení dechové hudby Boršičanka
• Prodej výrobků z pedigu a dřevěných hraček

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na  zdárném průběhu 
akce. Vedle výše uvedených účinkujících to byli:
• děti z výtvarného kroužku školní družiny, které vyrobily 
 krásná vánoční přáníčka 
• pionýrský oddíl, který jako každý rok vyzdobil 
 vánoční strom 
• členky  a přátelé Sboru pro občanské záležitosti 
• Obec Bludov – finanční zajištění

-jdi-

Poděkování 
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Atmosféru severských plání jsme prožili dne 14.1.2010. Cesto-
vání nás zavedlo do severských zemí mezi Eskymáky. Děti si 
vyzkoušely eskymácké dovednosti jako např. lov polární lišky, 
jízda po zamrzlé řece, boj o potravu a další. Eskymák, který na 
ně v cíli čekal, se s nimi rozdělil o svůj rybářský úlovek. Pak 
na všechny čekalo teplé pohoštění v iglú. V závěru akce se 
Eskymák rozloučil a my už teď se těšíme, až za námi příjde 
příští rok.

za kolektiv MŠ, uč. Valentová

Atmosféra severských pláníTříkrálová sbírka 2010
Jubilejní bludovská desátá tříkrálové sbírka proběhla v sobotu 
9. ledna 2010. A přinesla velké překvapení. Když jsem v pro-
sincovém Bludovanu o sbírce informoval, prosil jsem, abyste 
přes probíhající ekonomickou krizi a osobní těžkosti nevyhnali 
koledníky od svých prahů, ale přispěli podle svých možností. 
Nejenom že jste je nevyhnali, ale byli jste nejštědřejší za celých 
deset let. Navíc se poprvé v Bludově vybralo přes 50.000 Kč.

Výsledky sbírky v Bludově
V Bludově se letos přesně vybralo 50.911 Kč, o 8224,50 Kč víc 
než loni. V průměru na jednoho obyvatele to vychází víc než 
16 Kč. V roce 2009 se v Bludově vybralo 42.686,50 Kč; 2008: 
40.073 Kč, 2007: 39.738 Kč, 2006: 40.377,50 Kč, 2005: 43.611 
Kč, 2004: 32.042 Kč, 2003: 37.918 Kč, 2002: 28.905,40 Kč 
a 2001: 14.220,40 Kč. Celkově se tedy za deset ročníků sbírky 
vybralo v Bludově 370.482,80 Kč.

Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? V šumperském a zábřežském děkanátu 
(které se zhruba kryjí s hranicemi šumperského okresu) se letos 
vybralo 1.714.275 Kč (o 190 tisíc víc než loni), v olomoucké 
arcidiecézi po sečtení 94 % pokladniček 18.921.249 Kč.
 V Sudkově se vybralo 14 264 Kč (12 Kč na obyvatele), 
v Postřelmově 59.794 Kč (18 Kč/obyv.), v Chromči 17.278 
Kč (30 Kč/obyv.), v Bohutíně 9.908 Kč 846 obyv. (11,50 Kč/
obyv.) a v Šumperku 71.763 Kč 27868 obyv (2,50 Kč/obyv.). 
V Bludově se vybralo méně než v Rudě nad Moravou (55 
728 Kč), ale víc než v Hanušovicích (45 032 Kč) či Velkých 
Losinách (47 079 Kč).

Vlastně ani nevím, jak vyjádřit krásný pocit, který cítím. 
Ale je vidět, že Bludováci vědí, co je to solidarita, dobročinnost 
a starost o lidi kolem sebe. Díky.
 Jako každoročně, i letos děkuji všem skautkám a skautům, 
kteří sbírku zajišťovali – od jejího koordinátora br. Petra Juránka 
až po nejmenší koledníky. Díky všem!

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

v únoru 2010
PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 8. 2.
Úterý a Středa 9. a 10. 2. – levný textil
Úterý 16. 2., Úterý 23. 2.

 Vás srdečně  zve na víkendy plné pochoutek:

 19.2. – 21.2.     
Zvěřinové hody

  26.2. – 28.2.    
Vzpomínka na léto s pstruhy

    5.3 – 7.3.      
Víkend plný tataráčku 

  

Bludovan 1/2010

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Veškeré informace a rezervace 
na tel.č.: 583550170 nebo 737084475

Restaurace 
Habermannova vila
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�eské dráhy, a.s. 
�elezni�ní stanice 

BLUDOV

Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010
 Vlak     Vlak    

ABFAHRT  ODJEZD  DEPARTURE 

�as Druh �íslo Ve sm�ru Poznámky Nást. Kol. �as Druh �íslo Ve sm�ru Poznámky Nást. Kol.

Správa �elezni�ní dopravní cesty, státní organizace,  �eské dráhy, a.s., náb�e�í L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Dlá�d�ná 1003/7, 110 00 Praha 1 Informace: tel. 840 112 113, www.cd.cz, info@cd.cz
KST-FRI-�ilinská univerzita, SENA ver. L838 / data ver. 2.10, stav ke dni: 13.12.2009  

0.00 - 4.59 
4.03 Os   3650 Bludov(4.05) - �UMPERK(4.13) jede v�� a 6.IV., 7.VII., 

29.IX., nejede 5.IV., 
5.VII., 27.IX. 

4.07 Os 13001 Post�elmov(4.09) - ZÁB�EH NA 
MORAV�(4.17) 

nejede 25.XII., 1.I. 2 3

4.28 Os   3603 Ruda nad Moravou(4.43) - Bohdíkov(4.53) 
- Hanu�ovice(5.03) - Jind�ichov na 
Morav�(5.39) - Branná(5.52) - 
Ostru�ná(6.02) - Horní Lipová(6.17) - 
Lipová Lázn�(6.25) - JESENÍK(6.33)

jede v��,�� a 24.XII., 
28.IX., 28.X., 17.XI., 
nejede 26.XII., 2.I. 

1B 1

4.35 Os 13002 �UMPERK(4.41) jede v��,�� a 24.XII., 
28.IX., 28.X., 17.XI., 
nejede 26.XII., 2.I. 

2 3

4.58 Os   3600 Bludov(5.00) - �UMPERK(5.09) 
5.00 - 5.59 

5.02 Sp   1646 Post�elmov(5.04) - Záb�eh na Morav�(5.13) 
- Lukavice na Morav�(5.18) - 
Mohelnice(5.23) - Moravi�any(5.26) - 
�ervenka(5.33) - �t�pánov(5.43) - 
Olomouc hl.n.(5.52) - Prost�jov hl.n.(6.14) - 
Pivín(6.24) - Nezamyslice(6.36) - Ivanovice 
na Hané(6.43) - Vy�kov na Morav�(6.58) - 
Lule�(7.04) - Rousínov(7.11) - Chrlice(7.30) 
- BRNO HL.N.(7.43)

Záb�eh na Morav�-Brno
hl.n. jede v��;
��;��;��;��

2 3

5.27 Os   3700 �UMPERK(5.33) jede v��,�� a 24.XII., 
28.IX., 28.X., 17.XI., 
nejede 26.XII., 2.I. 

2 2

5.28 Os   3733 Post�elmov(5.30) - Záb�eh na Morav�(5.37) 
- Lukavice na Morav�(5.52) - 
Mohelnice(5.57) - Moravi�any(6.00) - 
�ervenka(6.07) - �t�pánov(6.17) - 
Olomouc hl.n.(6.26) -NEZAMYSLICE(7.33)

2 3

5.42 Os   3652 Bludov(5.44) - �UMPERK(5.57) jede v��, nejede 28. � 
31.XII.

5.47 Os   3605 Ruda nad Moravou(6.01) - Bohdíkov(6.12) 
- Hanu�ovice(6.22) - Jind�ichov na 
Morav�(6.53) - Branná(7.03) - 
Ostru�ná(7.13) - Horní Lipová(7.29) - 
Lipová Lázn�(7.36) - JESENÍK(7.44)

� v�� ��� a�� 1B 1

5.50 Os 13003 Post�elmov(5.52) - ZÁB�EH NA 
MORAV�(5.59) 

jede v�� 2 3

6.00 - 6.59 
6.13 Sp   1632 Bludov(6.15) - �umperk(6.22) - Libina(6.40) 

- Uni�ov(6.57) - �ternberk(7.14) -
OLOMOUC HL.N.(7.32)

nejede 25.XII., 1.I.; 
�;��

6.18 R   930 Post�elmov(6.20) - Záb�eh na Morav�(6.29) 
- Mohelnice(6.39) - �ervenka(6.48) - 
Olomouc hl.n.(7.02) - Prost�jov hl.n.(7.23) - 
Nezamyslice(7.38) - Ivanovice na 
Hané(7.45) - Vy�kov na Morav�(7.58) -
BRNO HL.N.(8.38)

�;��;��;��; Nezamyslice 
� Brno hl.n. jsou cestující 
odbaveni jako ve 
sp��ném vlaku 

2 2

6.21 Os   3702 �UMPERK(6.27) 2 3
6.34 Os   3775 Post�elmov(6.36) - Záb�eh na Morav�(6.43) 

- Ho�tejn(7.04) - Krasíkov(7.10) - Rudoltice 
v �echách(7.19) - T�ebovice v 
�echách(7.25) - �eská T�ebová(7.32) -
ÚSTÍ NAD ORLICÍ(7.45)

Záb�eh na Morav�-�eská 
T�ebová jede v��, nejede 
23. � 31.XII.; �eská 
T�ebová-Ústí nad Orlicí 
jede v�� do 30.VI. a od 
1.IX., nejede 23. � 31.XII. 

2 3

6.42 Os   3607 Ruda nad Moravou(6.57) - Bohdíkov(7.06) 
- HANU�OVICE(7.16)

jede v��;
�

1B 1

7.00 - 7.59 
7.00 Os 13004 �UMPERK(7.06) jede v�� 2 3
7.12 Os   3602 Bludov(7.15) - �UMPERK(7.28) jede v��,�� a 24.XII., 

28.IX., 28.X., 17.XI., 
nejede 26.XII., 2.I. 

7.16 Os   3667 Ruda nad Moravou(7.29) - Bohdíkov(7.35) 
- HANU�OVICE(7.44)

jede v�� a��;
�

2 2

7.21 Os   3737 Post�elmov(7.23) - Záb�eh na Morav�(7.30) 
- Lukavice na Morav�(7.42) - 
Mohelnice(7.47) - Moravi�any(7.50) - 
�ervenka(7.57) - �t�pánov(8.07) - 
Olomouc hl.n.(8.16) -NEZAMYSLICE(9.33)

2 3

7.27 Os   3704 �UMPERK(7.33) 2 3
7.45 Sp   1631 Ruda nad Moravou(7.55) - 

Hanu�ovice(8.09) - Jind�ichov na 
Morav�(8.18) - Branná(8.29) - 
Ostru�ná(8.40) - Horní Lipová(8.57) - 
Lipová Lázn�(9.05) - JESENÍK(9.13)

jede v��;
�

2 3

7.45 Sp   1647 �UMPERK(7.51) ��;��;��;�� 2 2
8.00 - 8.59 

8.00 Os 13005 Post�elmov(8.02) - ZÁB�EH NA 
MORAV�(8.09) 

2 3

8.25 Os   3654 Bludov(8.28) - �UMPERK(8.38) �

8.27 Os   3706 �UMPERK(8.33) 2 3
8.30 Os   3609 Ruda nad Moravou(8.43) - Bohdíkov(8.50) 

- Hanu�ovice(8.59) - Jind�ichov na 
Morav�(9.12) - Branná(9.23) - 
Ostru�ná(9.36) - Horní Lipová(9.52) - 
Lipová Lázn�(10.00) - JESENÍK(10.08) 

Ruda nad Moravou-
Jeseník jede v�� do 12.III. 
a od 14.VI. do 10.IX. a 
13. � 24.XII., od 15.III. do 
11.VI. a od 13.IX. jede 
denn�

2 2

9.00 - 9.59 
9.00 Os   3739 Post�elmov(9.02) - Záb�eh na Morav�(9.09) 

- Lukavice na Morav�(9.42) - 
Mohelnice(9.47) - Moravi�any(9.50) - 
�ervenka(9.57) - �t�pánov(10.07) - 
Olomouc hl.n.(10.16) - Grygov(10.36) - 
Brodek u P�erova(10.41) - P�erov(10.51) - 
V��ky(11.06) - Chropyn�(11.11) - 
Kojetín(11.19) - N�m�ice nad 
Hanou(11.27) - NEZAMYSLICE(11.33)

2 3

9.01 Os 13006 �UMPERK(9.07) 2 2
9.27 Os   3606 Bludov(9.29) - �UMPERK(9.36) jede v�� a��, nejede 24. � 

26., 31.XII., 1.I., 4.IV., 1., 
8.V., 4., 5.VII. 

9.30 Os   3651 Ruda nad Moravou(9.42) - Bohdíkov(9.49) 
- HANU�OVICE(10.01)

� 2 3

9.58 Os 13007 Post�elmov(10.00) - ZÁB�EH NA 
MORAV�(10.08) 

2 3

9.59 Os 13008 �UMPERK(10.05) 2 2
10.00 - 10.59 

10.27 Os   3708 �UMPERK(10.33) 2 3
10.43 Os   3656 Bludov(10.46) - �UMPERK(10.53) �

11.00 - 11.59 
11.00 Os   3741 Post�elmov(11.02) - Záb�eh na 

Morav�(11.09) -NEZAMYSLICE(13.33) 
2 3

11.01 Os 13010 �UMPERK(11.07) 2 2
11.25 Os   3611 Ruda nad Moravou(11.39) - 

Bohdíkov(11.47) - HANU�OVICE(12.02)
2 2

11.44 Os 13012 �UMPERK(11.49) 2 3
12.00 - 12.59 

12.00 Os   3743 Post�elmov(12.02) - Záb�eh na 
Morav�(12.09) - Lukavice na 
Morav�(12.42) - Mohelnice(12.47) - 
Moravi�any(12.50) - �ervenka(12.57) - 
�t�pánov(13.07) - Olomouc hl.n.(13.16) - 
Grygov(13.36) - Brodek u P�erova(13.44) - 
P�erov(13.54) - V��ky(14.06) - 
Chropyn�(14.11) - Kojetín(14.19) - 
N�m�ice nad Hanou(14.27) -
NEZAMYSLICE(14.33)

2 3

12.27 Os   3710 �UMPERK(12.33) 2 3
12.40 Os   3610 Bludov(12.42) - �UMPERK(12.48) 

13.00 - 13.59 
13.00 Os   3745 Post�elmov(13.02) - Záb�eh na 

Morav�(13.09) - Lukavice na 
Morav�(13.42) - Mohelnice(13.47) - 
Moravi�any(13.50) - �ervenka(13.57) - 
�t�pánov(14.07) - Olomouc hl.n.(14.16) - 
NEZAMYSLICE(15.33)

2 3

13.12 Os   3653 Ruda nad Moravou(13.25) - 
Bohdíkov(13.32) - Hanu�ovice(13.41) - 
Jind�ichov na Morav�(13.53) -
BRANNÁ(14.04)

2 3

13.27 Os   3712 �UMPERK(13.33) 2 3
13.58 Os 13009 Post�elmov(14.00) - ZÁB�EH NA 

MORAV�(14.08) 
2 3

14.00 - 14.59 
14.20 Os   3613 Ruda nad Moravou(14.34) - 

Bohdíkov(14.42) - Hanu�ovice(14.55) - 
Jind�ichov na Morav�(15.11) - 
Branná(15.22) - Ostru�ná(15.36) - Horní 
Lipová(15.55) - Lipová Lázn�(16.02) - 
Jeseník(16.11) - Píse�ná(16.47) -
MIKULOVICE(16.55)

Bludov-Jeseník jede v��
do 12.III. a od 14.VI. do 
10.IX. a 13. � 24.XII., od 
15.III. do 11.VI. a od 
13.IX. jede denn�;
Jeseník-Mikulovice jede 
v��;
�

2 2

14.27 Os   3714 �UMPERK(14.33) 2 2
14.28 Os   3747 Post�elmov(14.30) - Záb�eh na 

Morav�(14.37) - Lukavice na 
Morav�(14.42) - Mohelnice(14.47) - 
Moravi�any(14.50) - �ervenka(14.57) - 
�t�pánov(15.07) - Olomouc hl.n.(15.16) - 
Grygov(15.36) - Brodek u P�erova(15.44) -
P�EROV(15.54) 

2 3

14.56 Os 13014 �UMPERK(15.02) 2 2
15.00 - 15.59 
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15.00 Os 13011 Post�elmov(15.03) - ZÁB�EH NA 
MORAV�(15.10) 

2 3

15.05 Os   3658 Bludov(15.07) - �UMPERK(15.15) �

15.10 Os   3655 Ruda nad Moravou(15.24) - 
Bohdíkov(15.31) - HANU�OVICE(15.42)

1B 1

15.27 Os   3310 �UMPERK(15.33) 2 3
15.28 Os 13013 Post�elmov(15.30) - ZÁB�EH NA 

MORAV�(15.37) 
2 2

15.55 Os   3751 Post�elmov(15.57) - Záb�eh na 
Morav�(16.06) - Lukavice na 
Morav�(16.42) - Mohelnice(16.47) - 
Moravi�any(16.50) - �ervenka(16.57) - 
�t�pánov(17.07) - Olomouc hl.n.(17.16) - 
Grygov(17.36) - Brodek u P�erova(17.44) -
P�EROV(17.54) 

2 3

16.00 - 16.59 
16.02 Os 13016 �UMPERK(16.08) 2 3
16.17 Os   3615 Ruda nad Moravou(16.32) - 

Bohdíkov(16.40) - Hanu�ovice(16.50) - 
Jind�ichov na Morav�(17.09) - 
Branná(17.23) - Ostru�ná(17.35) - Horní 
Lipová(17.50) - Lipová Lázn�(17.58) -
JESENÍK(18.09)

� 2 3

16.27 Os   3716 �UMPERK(16.33) 2 3
16.47 Os   3660 Bludov(16.49) - �UMPERK(16.56) 
16.52 Os 13015 Post�elmov(16.55) - ZÁB�EH NA 

MORAV�(17.02) 
2 3

17.00 - 17.59 
17.01 Os 13018 �UMPERK(17.07) 2 3
17.22 Os   3753 Post�elmov(17.24) - Záb�eh na 

Morav�(17.30) - Lukavice na 
Morav�(17.42) - Mohelnice(17.47) - 
Moravi�any(17.50) - �ervenka(17.57) - 
�t�pánov(18.07) - Olomouc hl.n.(18.16) - 
Grygov(18.36) - Brodek u P�erova(18.41) - 
P�erov(18.51) - V��ky(19.06) - 
Chropyn�(19.11) - Kojetín(19.19) - 
N�m�ice nad Hanou(19.27) -
NEZAMYSLICE(19.33)

P�erov-Nezamyslice 
nejede 24., 31.XII. 

2 2

17.28 Os   3718 �UMPERK(17.33) 2 3
17.29 Os   3657 Ruda nad Moravou(17.43) - 

Bohdíkov(17.50) - HANU�OVICE(18.02)
�;�� 2 2

17.45 Sp   1633 Ruda nad Moravou(17.55) - 
Bohdíkov(18.04) - Hanu�ovice(18.10) - 
Jind�ichov na Morav�(18.20) - 
Branná(18.32) - Ostru�ná(18.42) - Horní 
Lipová(18.58) - Lipová Lázn�(19.06) -
JESENÍK(19.15)

nejede 24., 31.XII.; 
�;��

1B 1

17.45 R   935 �UMPERK(17.51) �;��;��;��; Brno hl.n. � 
Nezamyslice jsou 
cestující odbaveni jako ve 
sp��ném vlaku 

2 3

18.00 - 18.59 
18.00 Os   3755 Post�elmov(18.02) - Záb�eh na 

Morav�(18.09) - Lukavice na 
Morav�(18.42) - Mohelnice(18.47) - 
Moravi�any(18.50) - �ervenka(18.57) - 
�t�pánov(19.07) - OLOMOUC 
HL.N.(19.16)

nejede 24., 31.XII. 2 3

18.27 Os   3720 �UMPERK(18.33) 2 3
18.40 Os   3662 Bludov(18.43) - �UMPERK(18.51) �;��

18.44 Os   3659 Ruda nad Moravou(18.58) - 
Bohdíkov(19.06) - HANU�OVICE(19.16)

nejede 24., 31.XII. 1B 1

19.00 - 19.59 

19.00 Os 13017 Post�elmov(19.02) - ZÁB�EH NA 
MORAV�(19.10) 

nejede 24., 31.XII. 2 2

19.01 Os 13020 �UMPERK(19.07) 2 3
19.27 Os   3722 �UMPERK(19.33) nejede 24., 31.XII. 2 3
19.28 Os   3614 Bludov(19.31) - �UMPERK(19.37) � Mikulovice � Jeseník 

v��;Jeseník � 
Hanu�ovice;Hanu�ovice � 
�umperk v��

19.45 R   937 �UMPERK(19.51) �;��;��;��; Brno hl.n. � 
Nezamyslice jsou 
cestující odbaveni jako ve 
sp��ném vlaku 

2 3

19.45 Sp   1635 Ruda nad Moravou(19.56) - 
Bohdíkov(20.04) - Hanu�ovice(20.11) - 
Jind�ichov na Morav�(20.23) - 
Branná(20.35) - Ostru�ná(20.44) - Horní 
Lipová(21.00) - Lipová Lázn�(21.07) - 
Jeseník(21.16) - Píse�ná(21.28) - 
Mikulovice(21.37) - ZLATÉ HORY(21.53)

Bludov-Mikulovice nejede 
24., 31.XII.; Mikulovice-
Zlaté Hory jede v�� a 23., 
30.XII., 27.X., nejede 
25.XII., 1.I., 29.X.; 
�;��

1B 1

20.00 - 20.59 
20.00 Os   3757 Post�elmov(20.02) - Záb�eh na 

Morav�(20.09) - Lukavice na 
Morav�(20.42) - Mohelnice(20.47) - 
Moravi�any(20.50) - �ervenka(20.57) - 
�t�pánov(21.07) - Olomouc hl.n.(21.16) - 
Grygov(21.36) - Brodek u P�erova(21.44) -
P�EROV(21.54) 

nejede 24., 31.XII. 2 3

20.27 Os   3724 �UMPERK(20.33) nejede 24., 31.XII. 2 3
20.51 Os   3616 Bludov(20.53) - �UMPERK(21.02) nejede 24., 31.XII. 

20.56 Os   3617 Ruda nad Moravou(21.08) - 
Bohdíkov(21.15) - Hanu�ovice(21.24) - 
Jind�ichov na Morav�(21.36) - 
Branná(21.47) - Ostru�ná(21.58) - Horní 
Lipová(22.12) - Lipová Lázn�(22.20) -
JESENÍK(22.29)

nejede 24., 31.XII.; 
�

2 2

20.58 Os 13021 Post�elmov(21.00) - ZÁB�EH NA 
MORAV�(21.08) 

nejede 24., 31.XII. 2 3

21.00 - 21.59 
21.27 Os   3726 �UMPERK(21.33) nejede 24., 31.XII. 2 3
21.44 R   939 �UMPERK(21.50) �;��;��;��; Brno hl.n. � 

Nezamyslice jsou 
cestující odbaveni jako ve 
sp��ném vlaku 

2 3

22.00 - 22.59 
22.00 Os   3759 Post�elmov(22.02) - Záb�eh na 

Morav�(22.09) - Lukavice na 
Morav�(22.15) - Mohelnice(22.20) - 
Moravi�any(22.23) - �ervenka(22.30) - 
�t�pánov(22.40) - Olomouc hl.n.(22.48) - 
Grygov(23.06) - Brodek u P�erova(23.11) -
P�EROV(23.21) 

nejede 24., 31.XII. 2 3

22.36 Os   3618 Bludov(22.38) - �UMPERK(22.48) nejede 24., 31.XII. 

22.43 Os   3665 Ruda nad Moravou(22.56) - 
Bohdíkov(23.02) - HANU�OVICE(23.11)

nejede 24., 31.XII. 2 2

22.45 Os 13023 Post�elmov(22.47) - ZÁB�EH NA 
MORAV�(22.55) 

nejede 24., 31.XII. 2 3

23.00 - 24.00 
23.21 Os 13026 �UMPERK(23.27) nejede 24., 31.XII. 2 3

VYSV�TLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Druh vlaku 
�
 R Rychlík / Schnellzug / Fast train
 Sp Sp��ný vlak / Eilzug / Regional fast train 
 Os Osobní vlak / Personenzug / Local train 

Omezení jízdy 
� � pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from Monday to Friday)
� � ned�le a státem uznané svátky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays confirmed by 

the state 
� �-�� dny v týdnu (pond�lí-ned�le) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday) 

� � roz�í�ená p�eprava spoluzavazadel, p�edev�ím jízdních kol; mo�nost rezervace místa pro jízdní kolo / Beförderung von 
Mitgepäck, vor allem von Fahrrädern; Platzreservierung für Fahrrad möglich / an extended carriage of registered 
luggage, especially bicycles; reservation of bicycles space possible 

� �� roz�í�ená p�eprava spoluzavazadel, p�edev�ím jízdních kol; povinná rezervace místa pro jízdní kolo nebo místa pro 
cestujícího s jízdním kolem / Fahrradbeförderung mit Reservierungspflicht für Fahrradstellplatz oder Platzreservierung für 
Reisenden mit Fahrrad / an extended carriage of registered luggage, especially bicycles; reservation of bicycles space or 
space for a passenger with bicycle compulsory 

� �� p�eprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vylou�ena �
 1. ve vlaku �azeny k sezení pouze vozy 1. vozové t�ídy / Zug führt nur Sitzwagen der 1. Klasse / 1st class only 
 1. 2. u vlak� kategorie Sp a Os - ve vlaku �azeny k sezení vozy 1. i 2. vozové t�ídy / Eilzug bzw. Personenzug mit Sitzwagen 

der 1. und 2. Klasse / trains of Sp and Os categories consist of 1st and 2nd class coaches 
 2. u vlak� kategorie �, R - ve vlaku �azeny k sezení pouze vozy 2. vozové t�ídy / EuroNight bzw. Schnellzug  führt nur 

Sitzwagen der 2. Klasse / trains of � and R categories consist of 2nd class coaches only 
�
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  Vlak sm�r

P�íjezdy a odjezdy vlak�

P�íjezd Odjezd Druh �íslo Z  do Poznámky Nást. Kol.
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4.00 4.00 Os   3650 Hanu�ovice( 3.38) �umperk( 4.13) jede v�� a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 
nejede 5.IV., 5.VII., 27.IX. 

4.32 4.33 Os   3603 �umperk( 4.22) Jeseník( 6.33) jede v��,�� a 24.XII., 28.IX., 28.X., 
17.XI., nejede 26.XII., 2.I. 

4.54 4.55 Os   3600 Jeseník( 3.27) �umperk( 5.09) Jeseník-Hanu�ovice jede v��

5.39 5.39 Os   3652 Hanu�ovice( 5.12) �umperk( 5.57) jede v��, nejede 28. � 31.XII. 
5.51 5.52 Os   3605 �umperk( 5.39) Jeseník( 7.44) � v�� ��� a��

6.47 6.47 Os   3607 �umperk( 6.36) Hanu�ovice( 7.16) �; jede v��;�

7.09 7.09 Os   3602 Jeseník( 5.30) �umperk( 7.28) jede v��,�� a 24.XII., 28.IX., 28.X., 
17.XI., nejede 26.XII., 2.I. 

7.20 7.20 Os   3667 �umperk( 7.08) Hanu�ovice( 7.44) �; jede v�� a��;�

8.22 8.23 Os   3654 Hanu�ovice( 7.55) �umperk( 8.38) �

8.34 8.34 Os   3609 �umperk( 8.20) Jeseník(10.08) Ruda nad Moravou-Jeseník jede 
v�� do 12.III. a od 14.VI. do 10.IX. a 
13. � 24.XII., od 15.III. do 11.VI. a 
od 13.IX. jede denn�

9.24 9.24 Os   3606 Jeseník( 7.48) �umperk( 9.36) �; jede v�� a��, nejede 24. � 26., 
31.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII. 

9.34 9.34 Os   3651 �umperk( 9.22) Hanu�ovice(10.01) �;�

10.40 10.41 Os   3656 Hanu�ovice(10.14) �umperk(10.53) �

11.29 11.30 Os   3611 �umperk(11.19) Hanu�ovice(12.02)
12.37 12.37 Os   3610 Hanu�ovice(12.11) �umperk(12.48)
13.16 13.16 Os   3653 �umperk(13.06) Branná(14.04)
14.25 14.25 Os   3613 �umperk(14.13) Mikulovice(16.55) �; �umperk-Jeseník jede v�� do 

12.III. a od 14.VI. do 10.IX. a 13. � 
24.XII., od 15.III. do 11.VI. a od 
13.IX. jede denn�; Jeseník-
Mikulovice jede v��;�

15.02 15.02 Os   3658 Branná(14.08) �umperk(15.15) �

15.14 15.15 Os   3655 �umperk(15.03) Hanu�ovice(15.42)
16.22 16.22 Os   3615 �umperk(16.11) Jeseník(18.09) �;�

16.44 16.45 Os   3660 Hanu�ovice(16.15) �umperk(16.56)
17.16 17.16 Os   3612 Jeseník(15.39) Bludov(17.20) �; jede v��

17.33 17.34 Os   3657 �umperk(17.21) Hanu�ovice(18.02) �umperk-Bludov jede v�� a��;�;��

18.38 18.38 Os   3662 Hanu�ovice(18.13) �umperk(18.51) �;�;��

18.48 18.49 Os   3659 �umperk(18.36) Hanu�ovice(19.16) nejede 24., 31.XII. 

19.25 19.26 Os   3614 Mikulovice(17.12) �umperk(19.37) Jeseník-Hanu�ovice jede v��;
� Mikulovice � Jeseník v��;Jeseník 
� Hanu�ovice;Hanu�ovice � 
�umperk v��

20.48 20.48 Os   3616 Jeseník(18.58) �umperk(21.02) �; Jeseník-Lipová Lázn� nejede 
24., 31.XII.; Lipová Lázn�-
Hanu�ovice jede v�� ��� a 4.IV., 
4.VII., 26.IX., nejede 24., 31.XII., 
5.IV., 6.VII., 28.IX.; Hanu�ovice-
�umperk nejede 24., 31.XII. 

21.00 21.00 Os   3617 �umperk(20.47) Jeseník(22.29) nejede 24., 31.XII.;�

22.33 22.33 Os   3618 Jeseník(20.58) �umperk(22.48) �; nejede 24., 31.XII. 
22.47 22.47 Os   3665 �umperk(22.33) Hanu�ovice(23.11) nejede 24., 31.XII. 

VYSV�TLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION:
Druh vlaku 
�
 R Rychlík / Schnellzug / Fast train
 Sp Sp��ný vlak / Eilzug / Regional fast train 
 Os Osobní vlak / Personenzug / Local train 

Omezení jízdy 
� � pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from Monday to 

Friday)
� � ned�le a státem uznané svátky / Sonntage und staatliche Feiertage / Sundays and holidays 

confirmed by the state 
� �-�� dny v týdnu (pond�lí-ned�le) / Wochentage (Montag-Sonntag) / days of week (Monday-Sunday) 

 Nástupi�t� = Nást. = Bahnsteig / platform denn� = täglich / daily 
 Kolej = Kol. = Gleis / track jede = verkehrt / operating 
 Platí od = Gültig von / Valid from jede v = verkehrt in / operating in 
 od = von / from nejede = verkehrt nicht / not operating 
 do = bis / to nejede v = verkehrt nicht in / not operating in 
 z = aus / from a = und / and 
 v = an / on a od = und von / and from 

ZM�NA NÁSTUPI�T� A KOLEJE VYHRAZENA / ÄNDERUNG DES BAHNSTEIGES UND DES GLEISES 
VORBEHALTEN / THE NUMBER OF PLATFORM AND OF TRACK IS SUBJECT TO CHANGE 

Dal�í informace o vlaku 
� ��� úschova b�hem p�epravy / Fahrende Gepäckaufbewahrung / a mobile left-luggage car on the train 
� ��� úschova b�hem p�epravy; mo�nost rezervace místa pro jízdní kolo / Fahrende 

Gepäckaufbewahrung; Platzreservierung für Fahrrad möglich / a mobile left-luggage car on the 
train; reservation of bicycles space possible 

� ��� úschova b�hem p�epravy; povinná rezervace místa pro jízdní kolo v období od 1.IV. do 31.X., mimo 
toto období mo�nost rezervace místa pro jízdní kolo/ 

� � roz�í�ená p�eprava spoluzavazadel, p�edev�ím jízdních kol 

� �� roz�í�ená p�eprava spoluzavazadel, p�edev�ím jízdních kol; mo�nost rezervace místa pro jízdní kolo / Beförderung von Mitgepäck, 
vor allem von Fahrrädern; Platzreservierung für Fahrrad möglich / an extended carriage of registered luggage, especially bicycles;
reservation of bicycles space possible 

� �� roz�í�ená p�eprava spoluzavazadel, p�edev�ím jízdních kol; povinná rezervace místa pro jízdní kolo nebo místa pro cestujícího 
s jízdním kolem / Fahrradbeförderung mit Reservierungspflicht für Fahrradstellplatz oder Platzreservierung für Reisenden mit 
Fahrrad / an extended carriage of registered luggage, especially bicycles; reservation of bicycles space or space for a passenger
with bicycle compulsory 

� �� p�eprava jízdních kol jako spoluzavazadel je vylou�ena / Fahrradmitnahme nicht möglich / bicycles as registered luggage not 
allowed 

� � nutno zakoupit místenku / platzkartenpflichtiger Zug / compulsory reservations 
� � mo�no zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / reservations possible (u �, � a Ex se zvlá�� neozna�uje / bei �, � und Ex

ist die Möglichkeit der Platzreservierung nicht gesondert angegeben / �, ��and Ex trains are not extra indicated)
 1. ve vlaku �azeny k sezení pouze vozy 1. vozové t�ídy / Zug führt nur Sitzwagen der 1. Klasse / 1st class only 
 1. 2. u vlak� kategorie Sp a Os - ve vlaku �azeny k sezení vozy 1. i 2. vozové t�ídy / Eilzug bzw. Personenzug mit Sitzwagen der 1. und 

2. Klasse / trains of Sp and Os categories consist of 1st and 2nd class coaches 
 2. u vlak� kategorie �, R - ve vlaku �azeny k sezení pouze vozy 2. vozové t�ídy / EuroNight bzw. Schnellzug  führt nur Sitzwagen der 

2. Klasse / trains of � and R categories consist of 2nd class coaches only 
� � p�ímý v�z / Kurswagen / through coach 
� � v�z vhodný pro p�epravu cestujících na vozíku / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil  
� �� v�z vhodný pro p�epravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plo�inou 
� � v�z nebo oddíly, vyhrazené pro cestující s d�tmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahren / a coach 

or compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years
� � vlak ne�eká na �ádné p�ípoje / Zug wartet auf keine Anschlüsse / the train does not wait for any connections 
� � vlak �eká na zpo�d�né vlaky, které dojedou do �asu jeho pravidelného odjezdu / Zug wartet auf verspätete Anschlußzüge, die bis 

zu seiner planmäßigen Abfahrtszeit ankommen / the train waits for delayed trains that arrive up to the time of its regular departure
� � specifický zp�sob odbavování cestujících, cestující bez jízdenky nastupují do vlaku pouze dve�mi u stanovi�t� strojvedoucího
� � historický vlak, globální cena / historischer Zug, Globalpreis / historical train, global price
� �� vlak zastavuje jen pro výstup / Zug hält nur zum Aussteigen / the train stops for exit only
� � vlak zastavuje jen pro nástup / Zug hält nur zum Einsteigen / the train stops for accession only 
� � vlak zastavuje jen na znamení nebo po�ádání / Zug hält nur auf Zeichen oder Verlangen / request stop only 

� vlak m��e do kone�né stanice odjet ihned po ukon�ení výstupu cestujících (tj. i p�ed uvedeným �asovým údajem p�íjezdu vlaku)  
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Moravskoslezské zemské finále 
MISSIS 2010 ovlivnila poprvé za 
sedmnáct let chřipka.
V Šumperku bydlí zásluhou sedmatřiceti-
leté Dagmar Güttlerové (rozené Schwar-
zerové, rodačky z Bludova - pozn. red.)
a její čtyřleté dcerky Viktorky nejsym-
patičtější maminka z Moravy a Slezska. 
Rozhodlo o tom sobotní moravskoslezské 
zemské finále soutěže MISSIS 2010, 
které se uskutečnilo v ostravském hotelu 
MaMaison Imperial. 
 Tituly viceMISSIS si v Ostravě vybo-
jovaly Lenka Zábojníková s dcerou Marké-
tou z Bystřice pod Hostýnem a Lubomíra 
Richterová se synem Erichem z Bílovce. 
Do celostátního finále se spolu s nejlepší 
trojicí probojovaly také  Alena a Eliška 
Vitáskovy z Bolatic a Veronika Šrámková 
se synem Dominikem z Kunovic.
 Poprvé v sedmnáctileté histo-
rii ISSIS zasáhla soutěž chřipka 
a namísto původně avizovaných 12 párů 
se jich c zemském finále představilo jen 
11. ,, Ještě nikdy se nestalo, aby ani pět 
náhradnic nestačilo na doplnění finálové 
dvanáctky, ,, kroutil hlavou nad letošním 
ročníkem ředitel soutěže Miloš Skácel.

Nejlepší maminka bydlí v Šumperku
(Mojí milované sestře)

 Jo, jo, holka už je to 50 let,
co jsi poprvé spatřila tento svět.
Děvče, ty jsi byla hodná, milá,

než tě školka ulovila.
Návštěvnost však mělas krátkou,

utekla jsi zadní brankou.
Schovala ses doma pod stroj šicí

a starosti měli hned všici.
Tak tě radši doma nechali

a svobodu ti nebrali.

No jo, za pár let to začlo znova,
neboť škola volá, volá.
Žákyně jsi byla vzorná, 

pilná jako včelička,
ať má radost matička.
A ať toho není málo, 

začla jsi hrát na piáno.
k tomu sbor a soutěže, 

kam to všechno povede.

A když dnes ohlédneš se zpět,
prožila jsi krásný věk.
Na gymplu jsi uspěla, 
na peďák se dostala.

A tak úča mezi námi chodí dnes,
na žáky je milá, hodná,…ale pes.

Komenského zásady vštěpuje 
jim do hlavy.

Pokud žactvo zlobí moc, 
přijde „Hnízdo“ na pomoc.

V Bludově jsi zakotvila,
chalupu si pořídila,
stojí vedle radnice,
ozdobou je vesnice.

Nedaleko kostel stojí,
kůr s varhany doménou jsou tvoji.

A co říci nakonec?
Ať tě stále baví svět

a ve zdraví se dožij i 100 let!

 Každá maminka s potomkem absolvo-
vala tajnou a volnou disciplínu a módní 
přehlídku. ,,Vyburcovala mě celá rodina, 
a tak jsem si řekla, že to zkusím, když 
jsem v mládí nemohla kvůli potřebné 
výšce bojovat na MISS, ,, prozradila ví-
tězná maminka tří dětí, proč se do soutěže 
přihlásila.Přiznala, že nejhorší pro ni byla 
hned tajná disciplína, ve které měla odpo-
vídat na dotazy jednoho z porotců. Zato 
ve volné disciplíně vsadila na aerobic, 
kterému se i s malou Viktorkou věnuje od 
září. ,, Před finále na něm zapracujeme, ,, 
slíbila úřednice šumperské radnice, která 
od moravskoslezského hejtmana Jarosla-
va Palase ( ČSSD ) dostala myslivecký 
klobouk a zlatý šperk.
 Součástí soutěže byla dražba korunky, 
která nakonec za 30 tisíc korun připadla 
Martinu Ervovi, zástupci ředitele tiskové-
ho odboru Kanceláře prezidenta republi-
ky. Peníze z dražby převzal biskup ostrav-
sko-opavské diecéze František Lobkovic, 
kerý pro diecézní charitu dostal i dalších 
pět tisíc od moderátora Miloše Skácela a 
zpěvačky Jany Kociánové, již se vzdali 
svých honorářů. Z darů přítomných hostů 
se vybralo 20 tisíc korun. Mezi sebe si je 
rozdělily Dětské domovy Ostrava-Buko-

Jak ten čas letí

Ráj běžkařů
Začátek letošního roku připravil pro 
všechny sportumilovné lidičky vynikající 
podmínky pro zimní sporty všeho druhu. 
Po několika letech lze nasadit běžky hned 
za domem a vydat se po bílých stopách 
všemi směry. Krásné slunečné počasí pod-
sedních dvou víkendů vylákalo běžkaře 
na krásné stopy kolem Gryngle po Příčné 
a nad skalou na horní konec, stejně jako 
kolečko kolem Brusné nebo nepočítaně  
stop ve Špalku. Výkonnější sportovci se 
určitě vydali dále ke kostelíčku nebo na 

Háj. Je příjemné, že si lze udělat občer-
stvovací přestávku v restauraci ve Vlčím 
dole, kde podávají i teplá jídla nebo v 
Lázeňské kavárně. Zde mohu doporučit 
výbornou kávu s lázeňskými oplatky. 
Je jen škoda, že není možno po záhumen-
ní cestě za školkou dojít až na zastávku 
autobusu na dolním konci (je zde zaplo-
cena obecní cesta a označena jako sou-
kromý majetek).
 Tak ať nám sníh vydrží co nejdéle.

Milan Klimeš

vanského, Ostrava-Na Vizině, 
Opava Rybí trh a Srdce Karvi-
ná.
 Do únorového finále MIS-
SIS 2010 se  kromě 5 párů 
z Moravy dostalo i 5 dvojic 
z českého zemského finále. 
V něm 31. října v Marián-
ských  Lázních zvítězila Věra 
Vondrášková se synem Vikto-
rem. Za ní skončila Monika 
Charvátová s dcerou Monikou, 
Gabriela Jandová s dcerou 
Magdalénou, Jana Hnojská 
s dcerou Michaelou a Eva Ma-
chová s dcerou Jolanou.

Pavel Karban
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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.

Výnos a Jistota = Rakousko-německá společnost 
s tradicí již od roku 1985 , nabízející exkluzivní 
produkty a to jako jediná na našem trhu.

Možnos� pro naše klienty:
- Profinancování projektů
- Profinacování hypoték s efek�vním úrokem od 0,5%
- Měsíční spoření od 9 % p.a

Výhody našich klientů:
- Osvobození od všech bankovních poplatků
- Výnos nepodléhající dani z příjmu
- Mnohonásobně vyšší zhodnocení vkladů než 
  u jiných produktů
- Každodenní přístup k penězům
- Jistota vkladu – 100% z výnosu vašeho spoření 
  (bez poplatků)

TO VŠE ZA TĚCH NEJBEZPEČNĚJŠÍCH PODMÍNEK 
POD KONTROLOU ČNB a KONTROLOU NEZÁVISLÍCH 
AUDITORŮ JAKO JE ČESKÁ SPOŘITELNA.

Využijte bezplatného poradenství a vytvořte 
si vlastní budoucnost s našimi partnery – BNP 
PARIBAS ; Raiffeisen BANK a FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTMENTS, kteří patří v oboru financí k absolutní 
světové špičce.

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                  www.esfonds.com  

Kurz digitální fotografie
Děkujeme vedení Základní školy Bludov za poskytnutí 
počítačové učebny.
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Handicapované zákaznice možno navštívit 
po domluvě u nich v domácnosti!

dlouhodobě zaváděcí
ceny - již od 290,- Kč

NOVINKA
parafínové zábaly rukou

dárkové poukazy

Lze dohodnout na tel.: 774 843 064
Jsem tu pro Vás, milé slečny a dámy!

MODELÁŽ NEHTŮ
MANIKÚRA

široký výběr barev
šablon, materiálů

Lenka Závodná
8. května 595
789 61 Bludov
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Rok se s rokem sešel a nastává čas trochu se poohlédnout zpět 
do roku 2009 z hlediska toho, co se vše stalo či naopak nestalo 
v našem fotbalovém oddíle. 
 Úhly pohledů jsou v zásadě pouze dva, jeden ryze sportovní, 
ten druhý funkcionářský. Jak už to tak bývá, v obou úrovních 
se dá najít spousta toho, co se úspěšně podařilo a co naopak se 
vůbec nedaří.
   Na sportovním poli se, jak je patrno z tabulek jednotlivých muž-
stev po podzimu 2009, dá poměrně dobře vidět, které mužstvo si 
vedlo dobře a která zůstala za očekáváním, i přímo zklamala.
Začnu-li hodnocení obou mužstev přípravek, obě si zachovala 
svůj vysoký standard a hrají ve špičce svých tabulek. Obě muž-
stva disponují mnoha velmi talentovanými hráči, se kterými je 
potřeba pracovat a záleží jen na nich, zda u kopané zůstanou, 
zda z nich vyrostou hráči, kteří by jistojistě byli obrovskou per-
spektivou pro další postupné hráčské kategorie. Velkou zásluhu 
na tomto pozitivním stavu nese, v porovnání s ostatními muž-
stvy, početnější skupina lidí starající se tréninky a zápasy obou 
mužstev pod vedením trenérů Jirky Kohouta u mladší přípravky 
a Mirka Dudychy u přípravky starší.
 Umístění žáků plně odpovídá stavu možností. Před startem 
nové sezóny 2009-2010 odešla velká spousta hráčů do dorostů, 
ale početnější skupina hráčů do mužstva přišla, ať už z přípravek, 
či formou hostování z jiných klubů. Oba trenéři, Luďa Dvořák 
a Tonda Breckl, vymáčkli z mužstva maximum, neboť obměna 
tohoto týmu byla ze všech nejradikálnější.
 Za očekáváním zůstalo mužstvo dorostů, které vzhledem ke 
hráčské skladbě mělo bojovat o čelo tabulky. V mužstvu se vy-
skytuje spousta kvalitních fotbalistů, kterí již ne prvním rokem 
alternují v obou týmech mužů. Z tohoto důvodu se několikrát 
stalo, že právě tito fotbalisté chyběli trenérovi Jirkovi Nejedlému 
a na výsledcích to bylo znát. Paradoxně však tito talentovaní 
a perspektivní hráči, vracející se zpět do své „věkové“ kategorie 
dorostů, zde herně stagnují a zdaleka neodvádí při zápasech do-
rostů to, co se vzhledem k jejich kvalitě a již nabytým zkušenos-
tem očekává,  myslíce si, že to, co odehrají u mužů jim bohatě 
stačí pro úroveň dorostů, zápasy pak podcení a jejich vlastní 
nekoncentrovanost a lehkovážnost  sráží celé mužstvo dolů.
Zcela bezpochyby zklamalo mužstvo mužů „B“, v kterém  skon-
čilo několik zkušených hráčů s vyšším věkem. Dalším důvodem 
jejich nelichotivého postavení v tabulce je tréninková absence 
a  morální nedisciplinovanost několika hráčů, kteří takto sráže-
jí celý tým. Neustále se měnící sestava,  přestárlost mužstva, 
doplňování mužstva „A“, četné omluvenky na zápasy nás nutí 
k zamyšlení nad perspektivou a dalším vývoje tohoto mužstva. 

Z hlediska jakési základny, podpory a rezervy pro A-tým, by 
sestup do III. třídy nebyl zrovna tím optimálním řešením pro 
budoucí pevné začlenění, či v lepším případě mezi-stupněm, 
pro skončivší, výše zmíněné dorosty, kteří již po letošní sezóně 
nebo v následujících rocích skončí v kategorii dorostů. Právě 
těmto hráčům bude v rámci našeho  přeorganizování struktury 
programu domácích, víkendových  utkání pro jarní část sezóny 
poskytnut dostatečný prostor pro uplatnění se v týmu B a pro-
kázání jejich budoucí perspektivy.
 Ze zcela opačné strany se hodnotí výkony našeho A-týmu. 
Již v jarní části sezóny 2008-2009 to nebylo vůbec špatné 
a konečné 5. místo vnímám jako nadprůměrné. Pohled na pod-
zimní část sezóny 2009-2010 je ještě příjemnější, oku lahodící, 
nicméně velmi zavazující, nutící neusnout nás na vavřínech 
a pro setrvání na 1. místě tabulky i po jarní části sezóny toho 
ještě spoustu udělat. Na schůzích a aktivech Okresního a Kraj-
ského fotbalového svazu, které proběhly po skončení podzimní 
části, ale i od hráčů a funkcionářů jiných oddílů, jsem nesčíslně 
dostal otázku zda „půjdeme výše, zůstaneme-li i po jaru na
1. místě tabulky ? Odpovědět NE by bylo alibistické s vědomím, 
že nebylo dost uděláno pro to, abychom tam hráli důstojnou roli. 
Odpovědět ANO by bylo zásadně funkcionářsky odpovědné
 a hráčsky nedobrovolně zavazující a naopak, s vědomím toho, 
že v současném funkcionářském stavu, vyžadujícím naprosto ne-
oddiskutovatelné posílení na jakékoliv úrovni, zcela nepřípustné
a nemožné.
 Zásluhu na 1. místě má bezesporu celý tým, osobně bych 
chtěl vyzvednout našeho nejlepšího střelce Pavla Provazníka, 
který splnil přesně to, co bylo od něho očekáváno, a to góly, 
které většinou byly velmi důležité, druhdy rozhodující a zlo-
mové pro vývoj utkání. Přáním našeho výboru je, aby u nás 
pokračoval i na jaře 2010, a dle prvních jednání s jeho mateř-
ským oddílem z Hrabišína, se to snad povede. Dalším výrazným 
momentem, který nás zařadil na výslunní I.třídy skupiny C je 
náš brankář Pavel Hegedüs, který po špatném úvodu, jako by 
svoji nevalnou formu po zápase v Sobotíně jen tak bez okolků 
odložil, a okamžitě se stal tím gólmanem, který dostal nejméně 
branek a s 5 shoot-outy nejlepším brankářem naší skupiny.
 Konečně se dostávám k tomu, co mi už je nyní bližší, a to 
k vlastnímu funkcionářskému zhodnocení roku 2009.
 Začátkem roku se dokončila 2. etapa rekonstrukce hráč-
ských kabin a sociálního zařízení v naší budově. Po úspěšném 
zvládnutí našeho fotbalového plesu se nedlouho poté rozběh-
ly jednotlivé soutěže. Po jejich ukončení jsme v letní pauze 
provedli částečnou rekonstrukci hlavního hřiště a dokončili 
závěrečné práce na hříšti zadním, tj, po kompletním zrenovo-
vání travnatého povrchu jsme hřiště vytyčili a tím připravili pro 
podzimní část sezóny 2009-2010, což jsme několikráte během 
špatného počasí využili.
 Z těchto důvodů se nekonal v našem areálu žádný z memo-
riálů pořádaných v minulých letech.
Jedinou, ovšem ne předem plánovanou sportovní akcí, bylo 
1.kolo celostátního poháru ČMFS, nyní přejmenovaného na 
Ondřášovka Cup. V utkání proti III.ligovému Uničovu se na-
plno projevil výkonnostní rozdíl obou týmů a naše mužstvo do 
2.kola po čestném a snaživém boji nepostoupilo.
 I v roce 2009 poznamenaném hlubokou hospodářskou 
krizí nám zachovali přízeň tradiční sponzoři, bez kterých by 
chod našeho oddílu nebyl v podstatě možný. Zato jim patří náš 
velký dík s přáním, aby to tak trvalo i v následujících letech.  
Dále se nám podařilo získat několik dotačních titulů, ovšem 

SPORTOVNÍ OZVĚNY

Fotbal v roce 2009

Sokol Bludov A vítěz podzimu 2009 - 10 krajská soutěž 1. B tř. sk. C
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s předloňským „super-dotačním“ rokem 2008 je to nesrovnatelné 
a na nějaký čas ani nenapodobitelné. Získali jsme neinvestiční 
dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje, dotace v akci 
Zelený trávník, dotace od ČMFS,  a zcela mimořádně dotace 
od Okresního fotbalového svazu v Šumperku. Nelze opomenout 
osobní finanční  injekci od Ing. Ťulpíka.Větší část z těchto finanč-
ních prostředků  byla cíleně a plánovaně použita na vybudování 
umělých závlah na obou hřištích, které byly plně zprovozněny 
a dofinancovány až v loňském roce 2009. 
 Dále se letos začalo s celkovou rekonstrukcí občerstvovacího 
kiosku, který ovšem spolykal velký objem finančních prostředků, 
více než bylo původně plánováno, a proto se rekonstrukce protáh-
ne minimálně na rok 2010.
 Jistě si každý z nás nemohl nevšimnout nově zrekonstruované 
příjezdové plochy do našeho fotbalového areálu, která zásadně 
zlepší dostupnost areálu. Rád bych tímto poděkoval Obecnímu 
úřadu v Bludově , který tak dal signál, že mu záleží na dalším 
rozvoji tohoto areálu a není mu lhostejný osud fotbalu v naší 
obci.
 V roce 2010 nás čeká spousta oprav, rekonstrukcí a jiné již 
rutinní práce. Bude-li vše  splněno a dokončeno dle plánu, závisí,
jak jinak než na financích, ale také na lidském potenciálu. 
To, že náš klub dosáhl na veškeré  zmíněné dotační tituly, 
bylo vždy potřeba připravit projekty, získat veškeré potřebné 
a dostupné materiály, předložit ekonomické rozpočty a úva-
hy, provést výběrové řízení na dodavatele služby, na kterou 
se vztahovala dotace, a posléze finanční prostředky v souladu 
s dotačními podmínkami utratit, vše následně řádně doložit fak-
turami a doklady. Toto si vyžádalo nepředstavitelně gigantický 
objem času. Není možné aby toto měl na starost pouze jeden 
člověk. Není možné, aby členové výboru hýřili omluvenkami 

Muži  “A”
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Bludov  26 9 2 2 29 
2. Česká Ves 13 8 2 3 26 
3. Bohdíkov  13 7 4 2 25 
4. Nový Malín 13 7 2 4 23 
5. Javorník 13 6 3 4 21 
6. Hrabišín 13 6 1 6 19 
7. Staré Město 13 6 1 6 19 
8. Bělá pod Prad.  13 5 3 5 18 
9. Lesnice 13 4 5 3 17 
10. Žulová 13 5 2 6 17 
11. Ruda nad Moravou 13 4 2 7 14 
12. Supíkovice 13 3 2 8 11 
13. Jindřichov 13 2 2 8 8 
14. Sobotín 13 2 1 10 7 

Muži “B”
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Loštice “B” 13 9 3 1 30
2. Sudkov 14 8 4 2 28
3. Dubicko 14 8 2 4 26
4. Písařov 14 6 6 2 24
5. Postřelmov 14 7 3 4 24
6. Rapotín 13 6 2 5 20
7. Lukavice 13 6 2 5 20
8. Podolí 14 5 3 6 18
9. Zvole 14 5 1 8 16
10. Úsov 14 4 4 6 16
11. Libina 14 4 3 7 15
12. FRC Zábřeh 11 4 1 6 13
13. Hanušovice 14 2 2 10 8
14. Bludov B 14 2 2 10 8

Mladší přípravka
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Mohelnice 6 5 1 0 16
2. Zábřeh 6 4 2 0 14
3. Bludov 6 4 1 1 13
4. Lesnice 6 3 0 3 9
5. Rapotín 6 2 0 4 6
6. Sudkov 6 1 0 5 3
7. Šumperk 6 0 0 6 0
Starší přípravka
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Libina 13 13 0 0 39
2. V.Losiny 13 11 0 2 33
3. Bludov 12 9 0 3 27
4. Hanušovice 12 9 0 3 27
5. Postřelmov 12 8 0 4 24
6. Sudkov 13 7 0 6 21
7. Nový Malín 12 5 2 5 17
8. Loštice 12 5 1 6 16
9. Hrabišín 12 5 0 7 15
10. Rapotín 13 3 2 8 11
11. Šumperk C 13 3 2 8 11
12. Loučná 12 2 2 8 8
13. Sobotín 13 1 1 11 4
14. Lesnice 12 1 0 11 3

při schůzích výboru, jako např. nestíhám, nemůžu, nemám 
čas, nevěděl jsem. Náš výbor dlouhodobě postrádá někoho na 
pozici sekretáře, pokladníka, někoho, kdo bude zasílat pod-
klady do tisku, někoho, kdo bude komunikovat s Krajským 
a Okresním fotbalovým svazem, někoho, kdo bude připravo-
vat Memoriály, letní akce na hřišti, karnevaly, ples, někoho, 
kdo kompletně připraví zimní přípravu všech mužstev, včetně 
přípravných zápasů. Proto vyzývám každého, kdo má zájem 
jakkoliv pomoci našemu oddílu v jakékoliv funkci, uplatnit se 
třeba i na pozici trenéra (samozřejmě po řádném a odborném 
zaškolení přes fotbalový svaz), dále pak vedoucího mužstva, 
kterého nemáme, vyjma přípravek, v žádném mužstvu, ať se 
ozve a dá o sobě vědět a velmi rádi jeho ochoty a zkušeností 
využijeme. Toto zoufalé „S.O.S“ je dlouhodobě neřešený 
problém, který se neustále prohlubuje, zvětšuje a dotýká se 
samotné únosné meze. Jistou pozitivní výjimkou byl Mira 
Kubíček, který převzal funkci správce a zcela naplnil rčení, 
že nové koště dobře mete. Například na kvalitě obou hřišť se 
okamžitě projevilo.
 Osobně vzhlížím k volební valné hromadě, která nás čeká 
opět po 4 letech koncem roku 2010, kde se musí nastolit 
další vývoj, směřování a ambice našeho oddílu. Ale bez roz-
šíření stávající funkcionářské základny to nebude radostné 
bilancování a nový výbor s novým předsedou se bude potýkat 
právě s těmi problémy, které tak ztěžují bezproblémový chod 
a fungování celého oddílu.

Rád bych všem za náš oddíl dodatečně popřál hodně zdraví 
a mnoho úspěchů v roce 2010.

Březina Luděk – předseda oddílu kopané

Dorost
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Postřelmov 10 9 1 0 28
2. Šumperk B 11 9 0 2 27
3. Nový Malín 11 8 2 1 26
4. Písařov 11 5 1 5 16
5. Sudkov 11 5 1 5 16
6. Jindřichov 11 5 0 6 15
7. Bludov 11 4 1 6 13
8. Rovensko 11 3 3 5 12
9. Sobotín 11 3 2 6 11
10. Bratrušov 11 0 4 7 4
11. Hanušovice 11 0 3 8 3

Starší žáci
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Zábřeh B 10 8 1 1 25
2. Jindřichov 10 8 0 2 24
3. Zvole 10 7 2 1 23
4. Hanušovice 10 6 2 2 20
5. Bludov 10 5 0 5 15
6. Loučná 9 3 2 4 11
7. Bohdíkov 9 3 2 4 11
8. Leština 9 3 1 5 10
9. Štíty 9 2 2 5 8
10. St. Město 10 1 1 8 4
11. Sudkov 10 0 1 9 1
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Po delší době bych rád informoval čtenáře o činnosti oddílu
stolního tenisu. Jako jeden z mála oddílů na okrese jsme 
trénovali i přes léto a to v poměrně velkém počtu. Naši hernu 
využilo i několik hráčů z okolí, kteří nemohli hrát ,,doma,,. 
Sehráli jsme čtyři přátelské zápasy, ve kterých se už rýsovala 
budoucí sestava. Poslední akcí před začátkem sezony byla ná-
vštěva Nižboru, kde se odehrál II. ročník turnaje, na který byli 
pozváni hráči z Čech i Moravy. Z Bludova se nás zúčastnilo 
8 hráčů, kteří rozhodně ostudu neudělali. Po bojích ve skupi-
nách se do závěrečné fáze turnaje probojoval P. Srb, který smol-
ně prohrál s pozdějším vítězem a V. Hožďora, který se dostal 
až do finále. Také ve čtyřhrách se nám dařilo a pár Srb 
– Soural dokonce celou soutěž vyhrál. Myslím, že po sportovní 
i společenské stránce jsme Bludov reprezentovali velmi dobře.
 A teď již k podzimní části soutěží. Začnu samozřejmě naším 
družstvem ,,A,, hrajícím krajskou soutěž. Obavy z toho, jak se 
vyrovnají s těžkými soupeři, padly hned po úspěšném začátku. 
Kromě porážky se suverénním Postřelmovem prošli soutěží bez 
zaváhání. Ve složení P. Srb, J. Brokeš, V. Hvožďora a J. Jelínek 
by určitě rádi stejným způsobem odehráli i jarní část a udrželi 
vynikající druhé místo v tabulce.

Zde bych se rád zastavil u mladého Kuby Jelínka. Ještě v loň-
ské sezoně hráč déčka udělal za půl roku obrovský výkonnostní 
skok. Pod vedením starších hráčů áčka se stal nejen platným 
členem týmu, ale boduje v kraji, hraje za ,,B,, tým v okrese 
a ještě pomáhá v některých zápasech celku ,,D,,.
 V regionálním přeboru působí družstvo ,,B,,. A opět bude 
hlavním úkolem tuto poměrně těžkou soutěž udržet, protože od 
počátku je problém se sestavou. Ta se ze zdravotních důvodů 
v podstatě rozpadla a zůstal jediný M. Janíček. Toho doplnil 

V regionálním přeboru II působí naše týmy ,,C,, a ,,D,,. Druž-
stvo ,, C,, hrálo dobře celý podzim, jen poslední tři zápasy nám 
nevyšly podle představ a to nás stálo lepší umístění. Rád bych 
ještě zmínil D. Krátkého a M. Prášila, kteří doplňovali výše 
zmíněné hráče céčka.
 Tým ,,D,, pod vedením S. Konečného, který se snaží 
s V. Strašilem a F. Ondráčkem zapracovat do družstva mladé 
hráče D. Strašila a M. Blaťáka, odehrál několik výborných 
zápasů. Myslím, že v jarních odvetách ještě překvapí a posunou 
se do horní části tabulky.

Na závěr bych chtěl ještě všem hráčům popřát hodně zdraví 
a sportovních úspěchů ve druhé polovině soutěží. 

Stanislav Soural 

Stolní tenis

Billiard  club Bludov
Dne 28. 12. 2009 se odehrál v billiard clubu první velký vánoční 
turnaj již pod vedením nové gardy. Sešlo se celkem 12 hráčů 
a hra probíhala svižně a v duchu fair play. Po urputném boji 
v turnaji zvítězil Marek Švesták nad druhým finalistou Jiřím 
Kubíčkem a celkově třetí se umístil hráč Václav Straka. 

Club děkuje všem členům za 
celoroční tvrdou prácí a stálou 
přízeň. Poděkování také patří paní 
Lence Závodné, jež clubu nezištně 
přispěla nemalou finanční částkou, 
která mu  pomohla do začátku. 

BC Bludov pořádá speciální turnaj dvojic v 8 ball.
Kdy: 13. 2. 2010 od 13:00

Kde: KD Bludov
Startovné 50,- Kč

J. Jelínek a z céčka M. Huňat. Jako čtvrtý člen týmu se střídali 
další hráči céčka, nejčastěji S. Soural a P. Šupina. Z toho pohle-
du je 9. místo docela solidní výsledek.V jarní části by už mělo 
být béčko kompletní, takže i výkony tomu budou snad odpoví-
dat a v tabulce se posune výš.

ŠACHOVÝ TURNAJ BLUDOVA

VÝHERCI:
Děti:
1. Machoun Martin
2. Pavlík Tomáš
3. Machoun Vojtěch

Dospělí:
1. Hlásný Karel
2. Dobeš Jaroslav
3. Růžička Zdeněk

Za všechny zůčastněné děkujeme paní J. Divišové,
za sponzorování a ochotu, kterou nám všem projevuje

Jaroslav Dobeš
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Čertovská vybíjená
Už potřetí za sebou zvítězili žáci  5. ročníku naší školy v tra-
dičním předvánočním turnaji „Čertovská vybíjená“. V úterý 
1. prosince 2009 na VI. ZŠ v Šumperku změřili své síly se šum-

Výlet do Prahy

perskými školami. Vítězné družstvo hrálo ve složení: Daniel 
Buda, Stanislav Sadil, Tomáš Krmela, Šimon Jáně, Martin Ku-
bíček, Jiří Gronych, Kristýna Vepřková, Martina Krátká, Petra 
Zaoralová, Martina Muroňová, Michaela Komínková – 5. třída 
a Zuzana Matějová ze 4. třídy.
Děti si kromě sladké odměny přivezly diplom a krásného 
keramického čerta. Blahopřejeme.  

                     Mgr. Eva Macková

Jízda vláčkem s čerty, andělem a Mikulášem 
do Velkých Losin 
V pátek 4. prosince odpoledne jsme se vypravili na čertovskou 
jízdu vlakem do Velkých Losin. Na nádraží děti čekali čerti, 
Mikuláš a andělé. V peklíčku a nebíčku si děti vyráběly různé 
dárečky a plnily úkoly. Kdo splnil  všechno, dostal ještě balíček 
sladkostí na rozloučenou. Nikoho si čerti neodnesli a do Bludo-
va jsme dorazili všichni živí a zdraví. Děti se už těší na příští 
rok. Jízdu si opět zopakujeme. 
   Irena Dokoupilová a  Jindřiška Krejčí

26. prosince 2005 jsme uspořádali v bludovské sokolovně už 
22. ročník nohejbalového turnaje. Účastnilo se 9 tříčlenných druž-
stev, z nichž zvítězilo bludovské družstvo ve složení Evžen Fazor, 
Evžen Fazor ml. a Petr Singl. Druhé místo obsadili Vodáci Ruda 
nad Moravou a třetí Brka Sudkov.
Touto cestou děkujeme těm, kteří turnaj  sponzorovali:
• Bludovská a.s.    • Huf Jaroslav
• Kulturní dům Bludov   • Obecní úřad Bludov
• Potraviny Urban Petr • Parapety Sadil
• Pneucentrum Matěj • Čech Jaroslav
• Kedul – Březina Luděk • Restaurace u Tomášů
• Sokol Bludov
• Hostinec Pod kostelem J. Nimrichtr

Za místní nohejbalisty   Evžen Fazor, Bohuslav Los, Libor 
Bryx, Petr Siegl

Nohejbalový turnaj

Kalendář akcí v roce 2010
Ve dnech 7. – 13. ledna letošního roku se ve vašich schránkách objevil „Kalendář akcí“, které se v Bludově 
připravují v roce 2010.
 Věřím, že vám, tak jako v loňském roce, tento stručný přehled bude pomůckou při organizování a plánování 
vašeho programu a pořadatelům poslouží k orientaci v termínech dodatečné plánovaných akcí. Pokud jste kalendář 
ve své schránce nenašli a máte  o něj zájem, můžete si ho vyzvednout v Kulturním domě Bludov.

-jdi-

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
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Ze života 6. třídy
Návštěva knihovny
 V úterý 8. prosince navštívila naše třída Knihovnu Sever 
(pobočka Městské knihovny Šumperk). Zde proběhla zajíma-
vá přednáška týkající se vánočních zvyků a období adventu. 
Kromě poslechu hudby si žáci mohli prohlédnout knihy, časopisy 
a vyzkoušet internet.
 Tato akce příjemně navodila vánoční atmosféru a nám 
všem se líbila.

     Nikola Zatloukalová

Prohlídka ve Vlastivědném  muzeu Šumperk
 Dopolední čas jsme využili rovněž k návštěvě muzea. I zde 
jsme mohli zhlédnout dobovou výstavu předvánočních tradic. 
Byla nám nabídnuta možnost převléci se za čerta, Mikuláše 
i anděla. Bavili jsme se při různých aktivitách – pouštěli jsme 
skořápky se zapálenou svíčkou, malovali na šátek a plnili růz-
né vědomostní úkoly. Informační tabule nám přiblížily dobu, 
jak dříve lidé trávili předvánoční čas. Obdivovali jsme krásně 
nazdobené perníčky a divili se, čím vším se dříve děti doká-
zaly bavit. Návštěva muzea nás zase přiblížila o kousek blíž 
k Vánocům.

                   Iveta Ospálková

Výlet Praha Vánoční turnaj v pexesu
     Ve středu 16.12.2009 proběhl ve školní družině další ročník 
turnaje v pexesu. Zúčastnilo se celkem 32 dětí z 1. - 4. třídy. 
Umístění : kategorie 1. - 2. třída
1. místo - Markéta Hýblová 1.tř.
2. místo -  Adam Hýbl 2.tř.
3. místo -  Lucie Matějová a Štěpánka Skoumalová
 kategorie 3. - 4. tř.
1. místo – Anička Konečná 3.tř.
2. místo – Ondřej Soural 4.tř.
3.místo – Žaneta Frömlová 3.tř.

     Dne 4. prosince jsme jely některé žákyně druhého stupně, 
které jsme namalovaly nejvíce vánočních přáníček pro Hnutí Na 
vlastních nohou, na jednodenní výlet do Prahy.  Sraz jsme měly 
na autobusové zastávce v Bludově, autobus přijel v 6:55 a odvezl 
nás do Zábřeha, kde jsme přestoupily na vlak do Prahy. Cesta sice 
trvala asi 3 hodiny, ale při rozhovoru nám rychle uběhla. V Praze 
jsme vystoupily na hlavním nádraží a odtud jsme vyšly směrem 
na Pražský hrad. Prošly jsme Václavské a Staroměstské náměstí 
a dostaly jsme se na Karlův most s krásnými sochami, obdivo-
valy jsme krásu Vltavy, panorama Hradčan s chrámem sv. Víta, 
Petřínskou rozhlednu i Národní divadlo. To vše tu inspirovalo ně-
kolik malířů k vytváření krásných obrazů. Dále jsme postupovaly 
k Pražskému hradu přes Malou Stranu. Tam jsme udělaly pár spo-
lečných fotek a před dvanáctou jsme se ubíraly zpět na Staroměst-
ské náměstí k orloji a zhlédly známé postavičky mistra Hanuše. 
Opodál nás zaujal Týnský chrám. Potom nám paní učitelka dala 
hodinový rozchod za účelem nakoupení suvenýrů. Pak jsme se 
vydaly do Národního muzea, kde jsme viděly mnoho zajímavých 
exponátů, např: pravěké osady, vzácné kameny, zvířata, ptáky, ná-
doby, šperky…  Po prohlídce muzea nám do odjezdu vlaku zbý-
vala ještě asi hodina, tak jsme se ji rozhodly využít k prohlídce 
noční Prahy a pak už jsme spěchaly k hlavnímu nádraží. Z vlaku 
jsme naposled zamávaly stověžaté matičce Praze a se spoustou 
nádherných zážitků jsme ujížděly k domovu. Kolem čtvrt na osm 
jsme vystoupily v Zábřehu, kde na nás už čekali rodiče. Výlet se 
nám vydařil.

Mikulášská besídka pro seniory
Na mikulášské besídce pro seniory konané 5. prosince v kultur-
ním domě vystoupili žáci z naší školy. Přestavili se divadlem, 
recitací, cvičením i zpěvem. Všem účinkujícím děkuji za pěknou 
reprezentaci školy.
     Irena Dokoupilová
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Předvánoční tvořivé dílny
V pátek 11.12.2009 se na 1. stupni uskutečnily již podruhé TVO-
ŘIVÉ DÍLNY. S dětmi a rodiči jsme se sešli v 15 hodin u vánoč-
ního stromečku, kde jsme si společně zazpívali koledy. Někteří 
žáci zahráli na hudební nástroje a zazpívali anglické písničky. 
Ve třídách na 1. stupni se pak vytvářely různé dárečky – svíčky 
ze včelího vosku, pomerančové ozdoby, vánoční přáníčka, an-
dílci, stromečky a věcičky z keramiky. Snad na všechny dýchla 
vánoční atmosféra. Těšíme se na shledání příští Vánoce.

Michaela Minářová

Ekologické programy
Dne 6. listopadu 2009 se žáci 4. třídy zúčastnili prvního eko-
logického programu nazvaného Čarodějné bejlí, které pro ně 
připravili pracovníci Vily Doris v Šumperku. Tématem tohoto 
programu byly rostliny a byliny léčivé i jedovaté. Děti si mohly 

Hrátky s angličtinou
V tomto školním roce někteří žáci první a druhé třídy začali 
navštěvovat kroužek Hrátky s angličtinou. Některé děti už zna-
ly pár anglických slovíček ze školky. Jiní se angličtinu teprve 
začali učit. Všechny děti ale udělaly velký pokrok a mnohému 
se naučily.
 Poslední kroužek před Vánocemi jsme si udělali malou 
besídku, zazpívali koledy a děti našly pod stromečkem malý 
dáreček.
 Všem dětem přeji hodně zdraví a štěstí! Těším se na další 
společnou práci v kroužku.
     Blanka Pavelková

Sudoku
Jako každoročně jsme v předvánočním čase uspořádali soutěž 
v SUDOKU, které se zúčastnilo 18 žáků. Byli rozděleni do 
dvou kategorií podle věku. V kategorii mladších žáků zvítězila 
Bětka Váňová, na 2.místě se umístila Veronika Hýblová a na
3. místě Martina Muroňová.
 V kategorii starších žáků zvítězila Markéta Peichlová, na 
2.místě se umístila Hanka Váňová a na 3.místě Jirka Krejčí. 
Vítězům blahopřejeme a všichni se těší na další ročník.

                                                    Květa Procházková

 
Soutěž v točení kruhem
V pátek 15.1. 2010 proběhl na naší škole již druhý ročník této 
soutěže. Soutěžící se poctivě připravovali, všichni byli výborní, 
ale vyhrát může jen jeden. Absolutní vítězkou se stala Petra 
Zaoralová, druhé místo obsadila Alžběta Váňová a na třetím 
se umístila Kateřina Kvapilová. Další zajímavé výsledky- Soňa 
Ženčáková udělala nejvíce kleků s kruhem, 12 soutěžících vy-
drželo kroužit kruhem 20 minut, nejrychlejší ve slalomu byla 
Petra Zaoralová. Všem soutěžícím blahopřejeme. Sportu zdar!

Jarmila Březinová
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s bábou kořenářkou uvařit léčivý čaj ze správných bylin, které 
určily pomocí botanického klíče. Také si samy vyrobily „čaro-
dějný lektvar“ z koření. 
 18. prosince 2009 žáci čtvrté třídy také navštívili Vlasti-
vědné muzeum v Šumperku, kde měli připravený již druhý 
ekologický program s názvem Stromy jako domy. Děti zde 
měly možnost zhlédnout rozsáhlou interaktivní výstavu s troj-
rozměrnými exponáty v jejich životní velikosti. Seznámily se 
tak s významem stromů a jejich vztahem s okolím. Dozvěděly 
se, jak jsou stromy důležité a jakou úlohu hrají v přírodě.
 Hravou formou se tak žáci dozvěděli mnoho užitečných rad 
a informací. Všem se program velmi líbil a už teď se těšíme na 
další!
     Blanka Pavelková 

Historie nejen z učebnic
Ve čtvrtek 14.1.2010 vyslechli žáci 3. a 4. ročníku zajímavou 
přednášku o historii obce Bludov, přednesenou panem Stanisla-
vem Balíkem st. Nejvíce děti zaujala stará mapa a ručně psaná 
kronika obce. Děkujeme panu Balíkovi za ochotu předávat infor-
mace o historii Bludova naší nejmladší generaci. 

Jarmila Březinová
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Mikulášská besídka
Na začátku prosince - 4. – k nám do klubovny zavítala velmi 
vzácná návštěva, a to samotný Mikuláš i se svými pomocníky. 
Nezapomněl ani na čerty a pro jistotu si s sebou vzal hned dva. 
Ještě předtím než přišel, krátili jsme si čekání všemožnými hra-
mi. Jelikož nám přibylo hodně nováčků, bylo potřeba, abychom 
se všichni navzájem dobře poznali. Klubovna praskala ve švech, 
protože nás bylo opravdu hodně. Jako pokaždé proběhla také sou-
těž oddílů ve scénkách. Soutěž byla velmi napínavá, i přesto bez 
jakéhokoliv váhání vyhrála Vlčata. 
Po předání sladkých odměn k nám konečně zavítal Mikuláš, aby 
taky ne, když už jsme ho všichni vyhlíželi od šesti hodin. V klu-
bovně zavládlo ticho, protože i ten nejodvážnější si nedovolil bez 
vyzvání Mikuláše pípnout. Čerti nám nikoho naštěstí neodnesli, 
za to si ti, co si pro Mikuláše něco připravili, odnesli něco dob-
rého. 
S Mikulášem jsme se nakonec museli všichni rozloučit. Každý při 
cestě domů už přemýšlel, čím opět oslní Mikuláše příští rok.

Vánoční besídka spojená s roznosem 
Betlémského světla
Betlémské světlo je symbolem naděje a přátelství lidí dobré vůle. 
Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý 
plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v 
dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se podle tradice narodil 
Ježíš Kristus, byl dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakko-
li pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá 
především zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci 
proto chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale 
zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli do města 
Linz, kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali. Za 
rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni 
rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její 
centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo světlo šířit do Ev-
ropy, i k nám do České republiky.
Jsem moc ráda, že i bludovské středisko se každoročně zapojuje 
do této tradice. Rok od roku je zvykem, že se sejdeme 23. prosin-
ce u klubovny a vyrážíme spolu s Betlémským světlem po Blu-
dově. Možná nás někdy někdo zaregistroval s lucernami a přesně 
nevěděl, o co jde, od teď už si můžete být jisti, až někoho tako-
vého uvidíte, že jsme to my, skauti. A proč tohle vlastně všechno 
děláme? Neděláme to proto, abychom se zviditelnili. Protože je 
Betlémské světlo symbolem naděje a přátelství lidí dobré vůle, 
chceme toto poselství rozšířit dál. Leckdy hlavně těm lidem, kteří 
to potřebují nejvíce, aby věděli, že pořád je tu někdo, kdo si na 
ně vzpomene, byť pouhým rozžehnutím svíčky. Někdo by si mohl 
myslet, že Betlémské světlo je pouze symbolem křesťanů, ale 

není tomu tak. Toto světlo je hlavně symbolem Vánoc, toho, že 
bychom měli všichni myslet na své blízké.
Po rozdání Betlémského světla na nás již čekala vytopená 
klubovna s vánočním stromečkem, pod kterým byla kupa 
dárků různých velikostí a tvarů. Vánoční besídka se vždy liší 
od ostatních akcí tím, že všichni ví, že právě za jeden den 
už budou Vánoce. Chvilky, které jsme trávili společně, jsme 
si zpříjemnili různými hrami, povídáním veselých historek a 
zpíváním koled. Na závěr besídky jsme si rozdali dárky, které 
nejsou kupované, ale ručně vyráběné, o to víc udělají každému 
radost. S přáním do nového roku a s pocitem, že další den ko-
nečně budou Vánoce, na které se každý tak těší, jsme se vydali 
domů.

Tříkrálová sbírka
Vánoce jsme symbolicky zakončili v sobotu 9. ledna 2010, kdy 
jsme vyrazili do ulic po celém Bludově. V tento den výjimečně 
ne jako skauti, ale jako koledníci. Ano, jako každý rok, i tento 
proběhla Tříkrálová sbírka. Je to k neuvěření, ale letos to bylo 
už po desáté. Jsem ráda, že je již zvykem, že vám u dveří za-
zvoní tři králové a vy jim nejenom otevřete dveře a vyslechnete 
jejich koledu, ale dokonce i přispějete do zapečetěné kasičky. 
Tento ročník tříkrálové sbírky nebyl výjimečný pouze jubile-
em, ale i částkou, která se vybrala. Vybralo se totiž rekordních 
50.911 Kč! Je to poprvé, co jsme přesáhli hranici 50.000 Kč. 
Vám všem, kteří jste přispěli, byť i pár drobnými, patří obrov-
ský Dík. Tento dík patří nejenom všem štědrým lidem, ale i 
všem koledníkům, kteří chodili a zpívali od domu k domu, už 

Skautské vánoce – od Mikuláše ke Třem králům

od samotného rána.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 
je tradičně určen především 
na pomoc nemocným, han-
dicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a 
dalším jinak sociálně po-
třebným skupinám lidí a to 
zejména v regionech, kde 
se sbírka koná. Přibližně 
desetina výnosu sbírky je 
určena na humanitární po-
moc do zahraničí. 

Lucie Gronychová 
– Kometa vůdkyně 
skautského dívčího 
oddílu Strážkyně 
přátelství
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Fotografické ohlédnutí za koncem loňského roku /foto Fr. Polách/ 

Vernisáž výstavy v oranžérii 

Vystoupení Mistříňanky

Mikulášská pro děti

Mikulášská pro důchodce


